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ABSTRACT
Today, sweet corn in Ketapang, West Kalimantan, is only sold as raw product. In
fact, a diversification can be applied, for example by turning it into corn flour by which it
becomes the basic ingredient for a variety of brownies. This is to overcome classical
problem in particular when the excessive harvest occurs. In addition, the corncob waste is
just thrown away and burned. As a matter of fact, it might offer economically valuable
products such as charcoal briquettes and liquid smoke.
In general, the application of science and technology in the society aims to
develop a diversified commodity, i.e. sweet corn, into flour and brownies. Also, it
attempts to recycle corncob waste into economic products including charcoal, briquettes,
liquid smoke or bioethanol. In detail, the purpose of science and technology for society
are: (1) to introduce sweet corn processing technology; (2) to introduce corn waste
processing technology; (3) to develop sweet corn as the leading commodity which is
centered in Desa Kalinilam Kecamatan Pawan Delta, Ketapang. Thus, it is potential to
increase the local people's income; (4) to provide initial capital to the members of the
PKK or farmer groups.
Science and technology training program for local people in Desa Kalinilam
Kecamatan Delta Pawan Ketapang, had been prepared based on a survey report. The
survey showed that the site had a large number of sweet corn prospect either the raw
product or the waste product. It was reported, however, that this potential had not been
optimally maximized. A training aiming to improve people's skill in maximizing flour
was carried out in 3 times face to face meetings. It is in form of a brief training session
which covers theoretical session, practical session, motivating and evaluating session, and
finally assisting and monitoring session.
This training was successful because generally participants attended the training
completely as proven from the list of presence. Also, 80% of participants were active in
question and answer session. They were also stated as creative and innovative in making
flour products, brownies, charcoal briquettes, and liquid smoke. In addition, the local
people were highly interested to attend such training indicated by the presence of 23 from
15 participants which were invited.
Keywords: sweet corn, corn flour, brownies, charcoal briquettes, and liquid smoke
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ABSTRAK
Komoditas jagung manis di daerah ketapang, kalbar selama ini hanya dijual
dalam bentuk segar. Padahal Jagung manis dapat dilakukan diversifikasi menjadi tepung,
kemudian dapat digunakan untuk membuat aneka produk seperti brownies. Hal ini
dilakukan untuk mengatasi permasalahan saat terjadi lonjakan panen. Selain jagung manis
juga dihasilkan limbah tongkol jagung yang hanya dibuang dan di bakar. padahal ini
sangat potensial menjadi produk bernilai ekonomis seperti briket arang dan asap cair.
Secara umum penerapan Ipteks bagi masyarakat ini bertujuan untuk
mengembangkan diversifikasi komoditas jagung manis menjadi tepung dan brownies
jagung manis dan pemanfaatan limbah tongkol jagung menjadi produk bernilai ekonomis
diantaranya arang, briket, asap cair maupun bioetanol. Secara rinci tujuan Ipteks bagi
masyarakat : (1) memperkenalkan teknologi proses pengolahan komoditas jagung manis;
(2) memperkenalkan teknologi proses pengolahan limbah jagung; (3) Mengembangkan
komoditas jagung manis sebagai komoditas unggulan daerah di Desa Kalinilam
Kecamatan Delta Pawan Ketapang, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
(4) Memberikan modal awal kepada perwakilan anggota PKK atau kelompok tani.
Program kegiatan Ipteks bagi masyarakat di Desa Kalinilam Kecamatan Delta
Pawan Kabupaten Ketapang, telah disusun bedasarkan survei bahwa di lokasi banyak
tersedia jagung manis dan limbah jagung yang belum dimanfaatkan. Pelatihan
ketrampilan mengolah tepung dan brownies dilakukan selama 3 kali tatap muka berupa
penyelenggaraan pelatihan secara singkat, yaitu tahap teori, tahap praktek, tahap motivasi
dan evaluasi, serta tahapan bimbingan dan monitoring.
Pelatihan ini dikatakan berhasil karena keseluruhan peserta mengikuti pelatihan
hingga selesai yang dibuktikan dari presensi kehadiran, dan 80% peserta aktif melakukan
sesi tanya jawab, serta terampil sehingga dinyatakan kreatif dan inovatif dalam membuat
produk tepung, brownies, briket arang, dan asap cair. Selain itu minat masyarakat yang
tinggi untuk mengikuti pelatihan ditunjukkan dengan kehadiran 23 peserta dari yang
diundang 15 peserta.
Kata kunci: Jagung manis, tepung, brownies, briket arang, dan asap cair.
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Jagung

Dikupas kulitnya
Dimasukkan kedalam cabinet drying
Dikeringkan selama ±2 hari pada suhu 60oC
Dipipil
Ditepungkan
Diayak hingga 100 mesh

Tepung Jagung
Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Jagung Manis
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Disiapkan bahan

Dikocok telur 6 buah, gula pasir 150
gram, SP ½ sdm hingga mengembang

Dimasukkan Tepung terigu : tepung
jagung

1:1
125:125 gram

1:1
75:175 gram

Diaduk menggunakan spatula/ sendok
pengaduk hingga rata

1:1
0:250 gram

Dipanaskan mentega dan
coklat hingga mencair

Dimasukkan adonan ke dalam loyang
yang telah dioleskan mentega

Dipanggang dalam oven pada suhu
±200-250oC selama ±15 menit

Brownies panggang
Gambar 2. Diagram alir Pembuatan Brownies substitusi tepung Jagung Manis
panggang
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Bahan baku utama (Limbah tongkol jagung)

Dilakukan pemotongan limbah menjadi ukuran kecil

Limbah tongkol dimasukan dalam alat pirolisis/pembakaran

Dilakukan tahapan proses pengarangan dengan alat pirolisis
selama ± 8 jam

Pada proses pembakaran berlangsung, alat pirolisis dilengkapi
dengan pendingin/kondensor, sehingga dihasilkan asap cair
Asap cair
Hasil pembakaran menghasilkan produk arang, kemudian
dihancurkan

Serbuk arang ditambahkan dengan perekat kanji dan air 1:20

Dilakukan pencampuran sampai homogen

Dilakukan pencetakan dengan alat pencetak briket

Briket tongkol jagung, dan di kemas

Gambar 3. Skema Tahapan Pengolahan Limbah Tongkol Jagung Manis
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masyarakat menetapkan pelatihan IbM

singkat oleh perwakilan salah satu

di kampus Politeknik Negeri Ketapang

peserta. Peserta antusias menanyakan

karena ketersediaan alat untuk simulasi.

tindak lanjut dari pelatihan seperti

Pelaksanaan pelatihan kegiatan
IbM

dilakukan

2

minggu

ketersediaan alat pendukung pembuatan

setelah

tepung jagung manis dan brownies serta

melakukan sosialisasi. Adapun jumlah

pendampingan oleh tim IbM.

mitra peserta pelatihan yang diundang

Kegiatan monitoring dilakukan

sebanyak 15 orang dengan mitra yang

untuk mengetahui sejauh mana pelatihan

hadir sejumlah 23 orang.

mampu

Hal ini
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dampak

yang

menunjukkan antusiasme yang tinggi

positif dalam memotivasi masyarakat
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desa Kali Nilam untuk memaksimalkan

masyarakat,

serta

tingginya
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potensi

jagung

di

Desa

tersebut.

tepung jagung manis maupun cara

Diharapkan kegiatan ini akan terus

pembuatannya. Setelah pelatihan peserta
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brownies subtitusi tepung jagung manis
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brownies berbasis tepung jagung manis

bahwa tongkol jagung manis dapat

terletak pada ketersediaan tepung jagung

diolah menjadi produk yang bermanfaat

manis yang terbatas serta mahal di

seperti asap cair dan briket arang. Meski

pasaran,

peserta

sehingga

alat

pengeringan

pelatihan

lebih

jagung manis sangat dibutuhkan untuk

mendiskusikan

menunjang dalam pembuatan brownies

dibanding pengolahan limbah tongkol

berbasis jagung manis. Kegiatan seperti

jagung.

IbM sangat bermanfaat sehingga peserta
mengharapkan

kedepannya

pembuatan

tertarik

Menurut
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brownies

peserta

kegiatan

pelatihan kendala dalam pembuatan

serupa terus dilakukan dengan komoditi

brownies berbasis tepung jagung manis

yang berbeda.

terletak pada ketersediaan tepung jagung
manis yang terbatas serta mahal di

EVALUASI HASIL PELAKSAAN

pasaran,

sehingga

alat

pengeringan

KEGIATAN IbM

jagung manis sangat dibutuhkan untuk

Berdasarkan hasil evaluasi yang

menunjang dalam pembuatan brownies

telah dilakukan, dapat diketahui bahwa

berbasis jagung manis. Kegiatan seperti

semua

IbM sangat bermanfaat sehingga peserta

peserta

pelatihan

belum

mengetahui tentang brownies berbasis

mengharapkan
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kedepannya

kegiatan

serupa terus dilakukan dengan komoditi

dapat disebarluaskan kepada masyarakat

yang berbeda.

yang membutuhkan.
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