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Pesan Penting dari Expo SDGs Agribisnis IPB

epartemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan DManajemen (FEM) Institut Petanian Bogor (IPB) 
menggelar seminar Sustainable Development 

Goals (SDGs) atau Target Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) di Koridor Pinus Faperta IPB, Kampus IPB Dramaga 
Bogor (16/5). Kegiatan SDGs ini mengusung tema, “Inisiatif 
Lokal atau Inisiatif Individu untuk Mendukung Sustainable 
Development Goals (SDGs)”.

Dosen Departemen Agribisnis FEM IPB sekaligus pembina 
kegiatan SDGs, Dr. Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa 

kegiatan ini murni mengenai mata kuliah pembangunan 
dan politik agribisnis. Dalam mata kuliah itu kita mengajak 
mahasiswa untuk memahami dan berperan aktif dalam 
mewujudkan  SDGs  dan  pembangunan baik dalam level 
nasional maupun dunia. Ia menegaskan perguruan tinggi 
bisa mengambil peran awal penggerak program SDGs.

“SDGs ini harus digerakkan dan harus ada penggeraknya. 
Jadi kita harus siap untuk mendukung program SDGs. Saya 
ingin mengajak mahasiswa agar sadar pada level mereka 
pun dapat berkontribusi, sehingga mahasiswa tidak hanya  
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sekedar kuliah dan belajar untuk dirinya sendiri tetapi 
dapat berkontribusi langsung memberikan manfaat bagi 
masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dr. Bayu, peran penting sektor pertanian dalam 
program SDGs terlihat dari 17 goals. Goals ini 
menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan 
kelaparan, disamping perhatian terhadap masalah 
kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan 
kelestarian lingkungan. Beberapa hal diantaranya tentu 
berhubungan langsung dengan pangan dan pertanian.

Sementara Ketua Penyelenggara SDGS, Nanda menjelaskan 
kegiatan ini merupakan output dari akhir mata kuliah 
pembangunan dan politik agribisnis. Maka dibuatlah expo 
yang mendukung kegiatan  SDGs.

“Harapannya lebih bermunculan aksi nyata dari mahasiswa 
agribisnis untuk terjun langsung mendukung kegiatan 
SDGs dengan aksi nyata dan menyadarkan mahasiswa agar 
membuat gerakan yang bermanfaat untuk mendukung 
kegiatan SDGs,” ujarnya.

Expo SDGs dari mahasiswa agribisnis ini menampilkan 
stand-stand, diantaranya stand tidak ada kemiskinan, 
kemitraan, tidak ada kelaparan, kesehatan dan 
kesejahteraan, kualitas pendidikan, ekonomi, kesetaraan 
wanita, air bersih, kehidupan di darat, kehidupan di bawah 
air, aksi iklim, kota yang berkelanjutan, hingga stand 
tempat keadilan. Hadir dalam kegiatan SDGs Ketua 
Departemen Agribisnis FEM IPB, Dr. Dwi Rachmina. 
(Awl/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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Mahasiswa IPB Kenalkan Pentingnya Kawasan Konservasi 
kepada Siswa SD dan Karang Taruna

ahasiswa Departemen Konservasi Sumberdaya MHutan dan Ekowisata (DKSHE), Fakultas 
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) 

kenalkan kawasan konservasi kepada siswa SDN Karang 
Tengah 07 dan pemuda karang taruna Pancar Wibawa, 
Desa Karang Tengah Kabupaten Bogor. Desa Karang 
Tengah terletak di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) 
Gunung Pancar. Kegiatan dilakukan dalam rangka 
implementasi program mata kuliah Pendidikan Konservasi 
yang mengusung tema “Pesona Taman Wisata Alam 
Gunung Pancar sebagai Langkah Awal Memupuk Rasa 
Cinta terhadap Lingkungan", (13/5).

Kegiatan dilakukan dengan pemberian materi mengenai 
pengertian hutan, konservasi, dan upaya-upaya konservasi 
yang dapat dilakukan siswa. Kemudian siswa dibagi 
menjadi beberapa kelompok dan dilanjutkan dengan 
pembuatan gantungan kunci dari limbah pinus (strobilus) 
sambil mengenalkan pentingnya menjaga Taman Wisata 
Alam Gunung Pancar di lapangan sekitar Gunung Pancar. 

“Kami sangat senang anak-anak di sini dapat bimbingan 
dalam pengenalan dan konservasi lingkungan. Harapannya 
mahasiswa dapat memberi support kepada sekolah dan 
anak-anak agar terinspirasi untuk mengembangkan 
potensi yang ada melalui pendidikan seperti kakak-kakak 
dari mahasiswa,” tutur Ues, Kepala Sekolah SDN Karang 
Tengah 07.

Mahasiswa dan pemuda karang taruna memulai kegiatan 
dengan melakukan hiking di Gunung Pancar sambil 
memungut sampah di sepanjang jalur pendakian.

”Tujuan kegiatan ini untuk menularkan semangat peduli 
lingkungan terhadap kawasan konservasi melalui langkah 
kecil kepada pemuda karang taruna. Setelah kegiatan 
hiking, mahasiswa IPB berbagi ilmu terkait hutan dan 
kawasan-kawasan konservasi di Indonesia serta membuka 
diskusi dengan pemuda karang taruna terkait 
permasalahan di Taman Wisata Alam Gunung Pancar dan 
mendiskusikan solusi atas permasalahan tersebut. 
Harapannya, hasil diskusi tersebut dapat dibicarakan 
dengan pihak pengelola melalui karang taruna untuk 
mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di TWA 
Gunung Pancar,” ujar Annisa Rachmawati  selaku Ketua 
Pelaksana kegiatan. (**/Zul)
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Peneliti IPB Temukan Cara  Ampuh Panjangkan Umur Simpan 
dan Mutu Tempoyak

Tempoyak adalah makanan tradisional hasil 
fermentasi spontan buah durian dengan bantuan 
bakteri. Tempoyak memiliki umur simpan pendek.

Seorang peneliti dari Departemen Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor (IPB) yaitu Dr. Ir. Endang Warsiki menjelaskan bahwa 
penurunan mutu tempoyak dapat dipengaruhi beberapa 
hal. Laju fermentasi yang terus berlangsung dengan cepat 
akan menghasilkan alkohol dengan hasil samping 
karbondioksida (Co2). Kandungan alkohol yang tinggi tidak 
diinginkan pada tempoyak karena dapat merusak citra rasa.

“Selain faktor laju fermentasi yang cepat, faktor yang 
menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada tempoyak 
adalah proses pengemasan yang kurang sesuai. Faktor-
faktor tersebut dapat mempercepat terjadinya penurunan 
mutu tempoyak, yang secara �sik ditandai dengan 
perubahan warna, bau alkohol menyengat dan adanya 
serangga seperti belatung,” tuturnya.

Modi�kasi pengolahan dan perbaikan kemasan diharapkan 
dapat mempertahankan mutu dan memperpanjang umur 
simpan. Ia dan rekannya sesama peneliti yaitu Rapeka Reli 
dan Mulyorini Rahayuningsih mencoba memodi�kasi 
pengolahan fermentasi dan memperbaiki kemasan 
tempoyak untuk mempertahankan mutu dan umur 
simpannya.

“Daging buah durian kualitas baik difermentasikan dalam 
wadah jenis plastik polyethyleneterephthalate (PET) dan 
diinkubasi pada suhu ruang, kemudian tempoyak 
dipasteurisasi pada suhu 65 derajat celsius selama 30 
menit. Kemudian tempoyak kita kemas menggunakan 
plastik PET dan poliamida. Plastik jenis poliamida yang 

sudah diisi tempoyak dilakukan pengemasan dengan 
teknik vakum dan non vakum, sedangkan plastik PET 
dikemas dengan teknik MAP (modi�ed atmos�r packaging) 
dan non MAP. Teknik MAP yaitu dilakukan dengan 
menginjeksikan gas Karbondioksida ke dalam kemasan. 
Selanjutnya hasil pengemasan disimpan pada suhu ruang,” 
ujarnya.

Dari percobaannya, peneliti ini menemukan bahwa mutu 
tempoyak terbaik diperoleh pada produk pasteurisasi. Hasil 
isolasi bakteri yang dominan adalah kelompok bakteri 
asam laktat genus Lactobacillus. Dr. Endang menjelaskan 
bahwa setelah tempoyak difermentasi selama 84 jam maka 
pasteurisasi harus dilakukan untuk memperlambat laju 
fermentasi. Pada jam ke-84 adalah fase pertumbuhan 
konstan yang merupakan waktu yang tepat untuk 
tempoyak dipasteurisasi.

Terkait kemasan baik PET maupun poliamida tidak 
berpengaruh terhadap umur simpan produk, sedangkan 
teknik pengemasan MAP memberikan perlindungan yang 
lebih baik dibandingkan dengan vakum.

“Tempoyak pasteurisasi dengan kemasan PET dan teknik 
modi�ed atmos�r memiliki umur simpan lebih panjang 
yaitu 84 hari dibandingkan tempoyak non pasteurisasi 
dalam kemasan PET dengan teknik pengemasan non MAP 
yang biasanya bertahan 14 hingga 56 hari,” ungkapnya. 
(IR/Zul)
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Peneliti IPB : Ikan Gabus Berpotensi sebagai Antioksidan 
dan Antihipertensi

ejumlah peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu SDr. Mala Nurilmala dan Dr. Ekowati Chasanah, serta 
Ayu Ratih Purnamasari dari  Departemen Teknologi 

Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
mengatakan bahwa ikan gabus alam dan budidaya 
berpotensi sebagai antioksidan dan antihipertensi.

Dalam penelitian mereka yang bekerja sama dengan Balai 
Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk 
dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBP4BKP) ini, 
peneliti menggunakan digunakan ikan gabus alam dan 
ikan gabus budidaya untuk membandingkan pro�l protein 
dan potensinya sebagai antioksidan dan antihipertensi.

“Tujuan riset ini adalah untuk mengetahui potensi ekstrak 
protein kasar ikan gabus alam dan budidaya sebagai 
antioksidan dan antihipertensi,” ujar Dr. Mala.

Menurutnya, ikan gabus memiliki kandungan protein 
tinggi. Ikan ini juga termasuk komoditas dengan nilai 
ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, ikan gabus memiliki 
potensi sebagai biofarmaka karena komponen penyusun 
protein yang lengkap, mempercepat penyembuhan 
penyakit infeksi, dan peningkatan kadar albumin penderita 
hipoalbuminemia, serta anti in�amasi.

Ikan gabus juga mengandung asam lemak seperti 
Eicosapentaenoic acid (EPA), Docosahexaenoid Acid (DHA) 

yang berperan dalam menjaga fungsi otak dan retina mata. 
Di samping itu, ikan gabus juga berpotensi sebagai 
antihipertensi karena kandungan protein yang dimilikinya, 
serta mendukung aktivitas antioksidan karena memiliki 
kandungan mineral seng, tembaga, dan besi di dalam 
tubuhnya.

“Selama ini, ikan gabus lebih banyak ditangkap langsung 
dari alam. Namun, saat ini ikan gabus sudah mulai dapat 
dibudidayakan untuk menjaga keberlanjutan 
ketersediaannya di alam,” ujarnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi protein 
ikan gabus budidaya lebih tinggi dibandingkan ikan gabus 
alam. Aktivitas antioksidan ikan gabus budidaya juga lebih 
tinggi dibandingkan ikan gabus alam. Ikan gabus budidaya 
juga memilik nilai penghambatan ACE (untuk uji 
antihipertensi) yang lebih tinggi dibandingkan ikan gabus 
alam.

“Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
ikan gabus alam dan budidaya memiliki kemampuan 
sebagai antioksidan walaupun kandungannya masih 
rendah dan antihipertensi dengan kekuatan sebesar 1:10 
dari kekuatan obat antihipertensi komersial kaptopril,” 
tandasnya. (ww/Zul)
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Peneliti IPB Ciptakan Wedang Tahu Instan Tinggi Antioksidan

Wedang tahu merupakan pangan tradisional 
berbahan baku tahu lembut dan kuah jahe yang 
dikenal banyak mengandung senyawa 

antioksidan. Di Jawa Barat dikenal dengan nama kembang 
tahu, di daerah Jawa Tengah seperti di Semarang dan Jawa 
Timur disebut tahua, di Yogyakarta disebut wedang tahu 
dan di Surakarta disebut tahok.

Peneliti dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dan Southeast Asian Food and Agricultural Science and 
Technology (Seafast) Center Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),  Nurheni Sri Palupi 
menjelaskan bahwa wedang tahu memiliki aktivitas 
antioksidan yang berbeda-beda tergantung varietas 
jahenya. Optimasi proses produksi kuah jahe dapat 
meningkatkan karakteristik sensori dan aktivitas 
antioksidan kuah jahe, sehingga menghasilkan cita rasa 
yang disukai.

“Proses pembuatan wedang tahu itu masih terbilang 
tradisional, pembuatan wedang tahu termasuk  kuah 
jahenya yang terdiri dari jahe dan gula merah itu belum 
ada standar proses pembuatannya. Untuk itu kita coba 
pelajari di laboratorium dan kita uji tingkat kesukaannya 
menggunakan panelis sehingga kita mendapatkan formula 
yang kita harapkan bisa terstandar proses pembuatannya 
dan menghasilkan produk dengan cita rasa yang disukai,” 
ujarnya.

Untuk menentukan standar kuah jahe terbaik bagi wedang 
tahu, ia dan rekan penelitinya yaitu Larasati Ines Wardiani, 
dan Budi Nurtama mencoba membuat beberapa formula 
kuah jahe dari beberapa jenis jahe dan gula dengan 
konsentrasi yang berbeda. Ia mencoba membandingkan 
beberapa konsentrasi dari jahe merah, jahe emprit dan 
gula merah untuk mendapatkan kuah jahe yang optimum.

“Kadang kita menemukan rasa pahit pada wedang tahu 
yang bisa jadi berasal dari jahe atau tahu lembutnya. Atau 

saat membuat kuah jahe pedagang tidak mungkin 
mengupas satu persatu jahe yang digunakan sehingga 
mungkin ada senyawa yang menimbulkan rasa pahit atau 
juga tingkat kematangan dari jahenya.  Ketika kita 
optimasi, jahe yang digunakan diketahui usia serta 
jenisnya.  Kita coba beberapa jahe dan dilihat mana yang 
disukai baik dari rasa kepedasan dan manis dari gulanya. 
Dan kita ukur juga kandungan antioksidannya, mana yang 
memberikan kandungan antioksidan tertinggi dan tetap 
disukai rasanya, sehingga kita peroleh formula yang 
optimal,” tuturnya.

 “Dibanding dengan yang tradisional, formula kuah jahe 
yang kami kembangkan lebih disukai panelis dan 
kandungan antioksidannya lebih tinggi. Mungkin karena 
dioptimasi prosesnya sehingga memberikan hasil yang 
konstan. Pada penelitian terpisah, kami juga lakukan 
optimasi proses pembuatan tahu lembutnya agar tidak 
mudah hancur karena goncangan ketika dijajakan keliling,” 
jelasnya.

Selain itu tim peneliti ini juga akan mengembangkan 
beberapa pengujian untuk menggali potensi wedang tahu 
yang bermanfaat bagi kesehatan. Misalnya untuk 
memperbaiki sistem imun, pencegahan penyakit kanker, 
hipertensi dan sebagainya.

“Saat ini juga bimbingan saya sudah membuat produk jahe 
instan berbentuk bubuk dalam kemasan dan berharap ke 
depannya akan diproduksi wedang tahu instan. 
Kedepannya kita akan coba wujudkan penelitian tentang 
potensi bahan pangan ini terhadap pencegahan penyakit 
tertentu. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah, yang 
menghubungkan khasiat komponen bahan pangan 
terhadap  pencegahan terhadap penyakit tertentu sesuai 
dengan konsep pangan fungsional,” tandasnya. (IR/Zul)
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