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Bantu Warga Tingkatkan Potensi Ikan Nila
SLEMAN, TRIBUN - Ma
hasiswa Kuliah Kerja Nyata 

. (KKN) 094 Universitas Mu
hammadiyah Yogyakarta 
(UMY), menggelar kegiatan 
penyuluhan pengelolaan 
ikan nila sebagai potensi 
ekonomi daerah di Tanjung 
Tirto, Kalitirto, Berbah, Sle
man, Sabtu (20/8) lalu.

Kegiatan tersebut dise
lenggarakan lantaran meli
hat potensi hasil perikanan 
yang cukup besar di Dusun 
Tanjung Tirto.

Namun sayangnya penju
alan hasil perikanan dengan 
bentuk ikan segar justru 
bernilai ekonomis rendah.

Oleh karena itu, dengan 
diadakannya penyuluhan 
pengelolaan ikan nila terse
but, tentunya diharapkan 
akan meningkatkan nilai 
jual dari hasil perikanan.

“Hasil perikanan Dusun 
Tanjung relatif tinggi. Na

mun, bila dijual di pengepul 
pasar, petani ikan disini ma
sih belum mendapat untung 
yang maksimal” ujar Ari Eka 
Wibowo, Kepala Dukuh Tan
jung, Kalitirto.

Program utama dari Ke
lompok KKN 094 UMY ter
sebut diwujudkan melalui 
acara talkshow motivasi 
yang disampaikan oleh Bayu 
Hardianto.

Bayu sendiri merupakan 
pengusaha muda yang ber
kecimpung dalam bidang 
pengolahan ikan sebagai 
makanan ringan asal Wono- 
sari.

Selain itu juga, mahasis
wa juga memberikan pema
paran kepada ibu-ibu PKK 
dusun Tanjung Tirto, per
wakilan dari 7 RT Dusun 
Tanjung Tirto, serta pewa
kilan dari kelompok Petani 
Ikan Dusun Tanjung Tirto 
mengenai manfaat dan nilai
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KKN MAHASISWA - Mahasiswa UMY berfoto bersama 
warga usai memberikan penyuluhan pengelolaan ikan nila 
untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah di Tanjung Tirto.

gizi yang ada pada ikan nila.
Pelatihan membuat ma

kanan berbahan ikan nila 
pun diberikan pula oleh ma
hasiswa seperti halnya pem
buatan tik-tik ikan nila dan 
nugget ikan nila.

Mahasiswa pun sekaligus 
memberikan pemahaman 
kepada para peserta bahwa

mengelola ikan nila dalam 
bentuk makanan ringan 
dapat menjadikan peluang 
usaha dan menghasilkan 
keuntungan bagi warga.

Kegiatan tersebut pun 
berlangsung meriah lantar
an antusias yang baik dan 
adanya keaktifan warga, 
(una/*)


