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IPB University dan Belanda Bentuk 
Animal Logistics Indonesia Netherland (ALIN) Pertama di Indonesia

akultas Peternakan IPB University dengan 

FKonsorsium  Belanda yaitu Nuffic, MSM : 

Maastricht School of Management, Wageningen 

dan Aeres groep ini membentuk proyek yang diberi nama 

Alin (Animal Logistics Indonesia Netherlands).  Kerjasama 

tersebut diumumkan dalam National Animal Logistics 

Seminar dengan tema 'Optimizing the Use of Camara 

Ships to Improve Efficiency of Livestock Transportation 

Systems' di   Swiss-Bell Hotel, Bogor,  Kamis (4/7). 

Seminar ini digelar Fakultas Peternakan IPB bekerjasama 

dengan Konsorsium  Belanda (Nuffic, MSM : Maastricht 

School of Management, Wageningen University dan Aeres 

groep) melalui platformnya yaitu Forum Logistik 

Peternakan Indonesia (FLPI).

Rektor IPB University, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 

menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama ini. Rektor  

IPB University mengungkapkan kolaborasi merupakan 

salah satu upaya untuk merespon situasi terkini terkait 

perkembangan teknologi industri 4.0. “IPB University 

mendorong Riset dan Inovasi IPB  University 4.0 yang 

dicirikan dengan agromaritim presisi tinggi melalui 

penggunaan teknologi drone, robotika, kecerdasan buatan 

di hulu sektor pertanian dan kelautan,  agroindustri untuk 

masa depan, sistem agrologistik digital, dan sistem e-

commerce cerdas yang diyakini mampu beradaptasi di era 

4.0,” kata Dr. Arif.

Direktur Netherlands Consortium, Mr. Meinhard Gans  

sangat merespon positif apa yang disampaikan Rektor IPB 

University. Ia menekankan bahwa  kegiatan yang 

dilakukan ini untuk kemajuan logistik peternakan 

Indonesia ke depan.



2

Direktur proyek ALIN yang merupakan Guru Besar 

Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Luki Abdullah 

menyampaikan bahwa proyek ALIN digagas atas 

kerjasama pemerintah Indonesia dan Belanda melalui 

Kementerian Pertanian dengan Kedutaan Besar Belanda. 

Pada saat itu  Indonesia dianggap mempunyai masalah 

mengenai logistik. Masalah tersebut antara lain masih 

kurangnya fasilitas dan prasarana serta penanganan 

hewan ternak yang buruk. Ini berdampak pada: (1) biaya 

logistik dan transportasi yang tinggi, (2) penurunan berat 

badan yang lebih tinggi, (3) kinerja ternak, (4) 

kesejahteraan hewan. Faktor ini menyebabkan harga 

produk yang lebih tinggi bagi konsumen, tetapi juga harga 

yang lebih rendah untuk produsen, sehingga mengurangi 

margin mereka. 

Upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan rantai pasokan ternak sapi domestik 

terutama dari wilayah timur Indonesia kepada konsumen. 

Kapal ternak yang dibangun pertama kali diluncurkan pada 

bulan Desember 2015 bernama Camara Nusantara 1, dan 

yang kedua, Camara Nusantara 3, diluncurkan pada 2018. 

Jumlah total akan ditingkatkan menjadi enam unit. Kapal 

dibangun oleh pemerintah Indonesia dan dioperasikan 

oleh PT Pelni, sebuah perusahaan pelayaran besar 

domestik.

Kapal dirancang untuk memenuhi prinsip kesejahteraan 

hewan, sehingga penurunan berat badan selama 

pengangkutan akan diminimalkan dan kinerja meningkat. 

Selanjutnya, kapal ternak diharapkan untuk meningkatkan 

rantai pasokan ternak sapi serta untuk mempersingkat 

rantai distribusi dari produsen ke akhir konsumen. Namun, 

ada keraguan mengenai dampak proses transportasi 

dengan menggunakan kapal Camara Nusantara pada 

aspek kinerja ternak dan kesejahteraan hewan. 

Sementara Animal Logistics Indonesia Netherlands (ALIN), 

proyek  ini pertama di Indonesia terkait logistik 

peternakan. Terdapat beberapa fokus yang telah dilakukan 

dalam proyek yaitu bagaimana mengembangkan 

sumberdaya manusia dalam bidang logistik peternakan.  

Program ini dikembangkan melalui kurikulum  logistik 

peternakan pada program master (S2) Logistik 

Peternakan. Program kedua yaitu Sarjana Plus berupa 

pendidikan selama 6 bulan setelah lulus sarjana, 

mendapat materi logistik peternakan. Keunggulannya dari 

S1 plus ini akan memperoleh sertifikat  kompetensi yang  

sudah ditetapkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi 

(BNSP), dan Kementerian Tenaga kerja. “Program S1 Plus 

dapat diikuti oleh lulusan sarjana bidang apa saja, mereka 

akan di-training melalui 17 unit kompetensi yang sudah 

dibakukan oleh BNSP. Selama enam bulan mereka dibina 

dan dididik untuk mendapatkan sertifikat kompetensi,” 

ucap Prof Luki.

Pada kegiatan seminar ini  para peneliti menyampaikan 

hasil penelitiannya terkait Traceability, Live Animal 

Transportation Feed Logistics, Animal Products dan 

Human Resources dengan narasumber  diantaranya 

adalah jajaran peneliti IPB seperti Prof Kudang Boro 

Seminar,  Dr.Rudi Afnan,  Dr. Despal, Prof. Irma Isnafia 

Arief,  Prof. Asnath M Fuah, Dr. Yunus Triyonggo, Dr. Epi 

Taufik dan Dr. Moh Yamin. Penelitian ini melibatkan dan 

didukung oleh anggota FLPI baik dari kalangan bisnis, 

pemerintah, asosiasi serta komunitas. (dh/ris)
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Ibu Pendek Berisiko Punya Anak Stunting

D
ari riset yang pernah dilakukan IPB University, 

ibu yang tingginya kurang dari 150 sentimeter 

cenderung akan melahirkan anak stunting. Jadi 

kualitas hidup remaja (terutama calon ibu) akan 

menentukan kualitas generasi baru.

Hal ini disampaikan Dr Drajat Martianto, Wakil Rektor 

bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University 

saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional 

“Kesehatan Reproduksi dan Remaja Berkarakter untuk 

Membangun SDM Berkualitas” di IPB International 

Convention Center (IICC), Bogor (1/7). Kegiatan ini 

terselenggara berkat kerjasama antara IPB University dan 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) dalam rangka memperingati Hari Keluarga 

Nasional (Harganas) ke 26 Tahun 2019.

Menurutnya kualitas hidup remaja akan menentukan 

kualitas generasi baru di masa depan. Indonesia 

mengalami masa transisi demografi dimana jumlah 

remaja mencapai 65 juta orang (usia antara 10-24 tahun). 

Kita menyebutnya generasi milenial.

“Perkembangan teknologi akan membahayakan remaja 

jika tidak diimbangi dengan strategi perkembangan 

pengetahuan kesehatan reproduktif,” tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan 

Pengembangan BKKBN, Prof Rizal Damanik mengatakan 

bahwa Harganas tahun ini merefleksikan empat konsep 

yakni ketahanan keluarga untuk berkumpul, berinteraksi, 

peduli dan berbagi.

“Indonesia merupakan rumah bagi 63,8 juta pemuda atau 

seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia dan 

sepertiga dari penduduk dengan usia produktif yang 

diharapkan mampu berperan dalam pembangunan 

bangsa. BKKBN membina remaja agar jadi pribadi kokoh 

dan karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan 

negara. Untuk mewujudkan hal ini BKKBN perlu bermitra 

dengan  Perguran Tinggi (PT) yang dianggap paling 

kompeten. PT akan memberikan rekomendasi yang 

independen dari sudut pandang pengamat, pemerhati dan 

masyarakat tentang program pengelola kependudukan, 

keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK). 

BKKBN juga memiliki tenaga fungsional yang bisa dinilai 

secara independen. Oleh karena itu, kita bermitra dengan 

perguruan tinggi. Bagi PT, akan dapat kemudahan dalam 

pendanaan penelitian di BKKBN,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, BKKBN dan Forum Rektor 

Perguruan Tinggi se Indonesia menandatangani perjanjian 

kerjasama. (dh/Zul)
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IPB University Tingkatkan Kolaborasi Kerjasama 
dengan UPI dan Pemda Kabupaten Subang

L
embaga Penelitian Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University melakukan 

pendatanganan Memorandum of Understanding 

(MOU) dengan pemerintah  Kabupaten Subang dan 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Selasa (8/7). Kerjasama ini  dalam rangka pembangunan 

daerah Kabupaten Subang, bertempat di kantor 

pemerintah Kabupaten Subang. Dalam acara tersebut, IPB 

University dengan Pemda Kabupaten Subang juga 

melakukan serah terima mahasiswa IPB Goes to Field 

(IGTF) dari IPB University yang akan melaksanakan 

kegiatan IGTF dari tanggal 8 Juli sampai dengan 8 Agustus 

2019 dengan tema Sekolah Peternakan Rakyat. 

Sebelumnya, IPB University berkolaborasi dengan UPI 

menerjunkan sebanyak 74 mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN 

T) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai dengan 

29 Juli 2019.

Bupati Kabupaten Subang, H. Ruhimat, S.Pd., M.Si 

menyampaikan terimakasih kepada IPB University dan UPI 

yang telah menerjunkan mahasiswa ke Kabupaten Subang 

dan membawa inovasi dari perguruan tinggi untuk 

dikembangkan di Kabupaten Subang. "Saya yakin program 

yang dijalankan di sini akan sangat bermanfaat bagi 

masyarakat Subang khususnya," ujar H. Ruhimat.

Sementara Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan 

mengatakan, terima kasih kepada Pemda Subang yang 

telah menerima kehadiran mahasiswa untuk 

melaksanakan kegiatan KKN Tematik dan IGTF. 

Harapannya, melalui kegiatan IGTF dan kegiatan KKNT IPB 

University yang berkolaborasi dengan UPI dapat bersinergi 

dan saling berbagi peran dalam pelaksanaan program 

sehingga dapat memberikan manfaat bagi institusi, 

mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Subang.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala LPPM IPB 

University Bidang Penelitian, Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, 

Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat, Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno dan  Rektor UPI, 

Prof. Dr. H. Rd. Asep Kadarohman, M.Si. (Awl/wd/ris)
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Ratusan Peneliti IPB University Pelajari Cara Kelola Dana Riset

ahun ini ada 391 judul penelitian dari IPB 

TUniversity yang dibiayai oleh Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti). Untuk memberikan wawasan tentang 

pengelolaan keuangan dana riset, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

gelar Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) 

Tahun Anggaran 2019. Sosialisasi ini digelar di Auditorium 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA), Kampus Dramaga, Bogor (2/7).

“Kegiatan ini diharapkan bisa memberikan pemahaman 

kepada para peneliti terkait mekanisme perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian sesuai 

dengan mekanisme yang ada. Selain itu, kegiatan ini juga 

bisa membantu peneliti terhadap kesulitan mereka terkait 

pertanggungjawaban keuangan negara,” ujar Kepala LPPM 

IPB University, Dr.Ir. Aji Hermawan, MM.

 Selain mendapatkan paparan mengenai 

pertanggungjawaban keuangan dan pengawasan 

penggunaan dana, peserta juga diberi kesempatan untuk 

diskusi dan konsultasi langsung dengan Tim Klinik Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan (Laperkeu). (Eks/Lm/Zul)
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M
ahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan IPB 

University menciptakan aplikasi Cat IVD Apps 

untuk mengontrol populasi kucing dan edukasi 

kepada masyarakat mengenai manajemen 

kucing. Aplikasi ini merupakan karya dari Program 

Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat  (PKM-M) berbasis android “Cat IVD Apps” 

yang menyimpan database individu kucing, informasi 

pemilik, serta sebagai media edukasi online terkait 

manajemen pemeliharaan, nutrisi, kesehatan dan populasi 

kucing, yang diaplikasikan di masyarakat Perumahan 

Pakuan Regency dan Perumahan Taman Dramaga Permai.    

Aplikasi ini diciptakan tim PKM-M dengan beranggotakan 

Dian Utami, Fathan Abdul Aziz, Resti Puspitaningsih, 

Yaomil Ashar dan Syahrul Fadhillahir. Di bawah bimbingan 

dosen pembimbing Drh. Mokhammad Fakhrul Ulum, MSi, 

PhD.

 

Dian Utami, Ketua Tim PKM-M Cat IVD Apps 

menyampaikan, saat ini populasi kucing semakin 

meningkat. Namun meningkatnya populasi kucing 

seringkali tidak disertai dengan adanya peningkatan 

kesejahteraannya. Selain itu, adanya isu zoonosis semakin 

menggerakkan pemerintah dalam upaya pengendalian 

populasi dan kesehatan kucing. Maka dari itu, “Cat IVD 

Apps” berfungsi sebagai media edukasi kepada 

masyarakat yang diharapkan dapat mengontrol populasi 

kucing, mencegah timbulnya zoonosis, serta meningkatnya 

pengetahuan masyarakat terkait manajemen kucing.

 

Tim Cat IVD Apps mengungkapkan bahwa saat ini 

pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kuncing 

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi 

kendala utama yaitu dikhawatirkan kartu identitas 

tersebut hilang sehingga identitas hewan tidak dapat 

diketahui. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah 

tersebut yaitu penerapan teknologi berbasis android 

bernama Cat IVD Apps. Cat IVD Apps merupakan aplikasi 

pembaca database dari Cat IVD yang dapat menjadi solusi 

penyimpanan identitas kucing dan pengendalian zoonosis.

Dian menuturkan, berdasarkan survei dan wawancara 

dengan perwakilan dari warga Perumahan Pakuan 

Regency dan Taman Dramaga Permai 5 terkait populasi 

kucing yang berada di lingkungan tersebut, maka 

didapatkan beberapa permasalahan mengenai populasi 

kucing. Diantaranya adalah banyaknya populasi kucing 

tidak disertai dengan adanya manajemen pemeliharaan 

yang baik. Apabila hal ini tidak ditangani dengan serius, 

dikhawatirkan akan semakin membahayakan bagi 

lingkungan kaitannya dengan isu zoonosis. Menyadari akan 

kondisi tersebut, maka perlu adanya pengendalian populasi 

kucing disertai dengan perbaikan manajemen kucing 

sehingga penyakit yang berasal dari hewan ke manusia 

dan sebaliknya dapat dikendalikan.

 

“Manajemen kucing yang baik dan benar akan 

mewujudkan kesejahteraan kucing yang akan berdampak 

pada terciptanya perumahan ramah hewan. Perumahan 

Pakuan Regency dan Perumahan Taman Dramaga Permai 

5 mendukung adanya kegiatan ini dengan memberikan 

perijinan dan bantuan yang dibutuhkan,” ujarnya.

 

Dian menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan program ini 

untuk menciptakan Perumahan Ramah Hewan dengan 

aplikasi Cat IVD Apps, memberikan pembinaan yang tepat 

bagi masyarakat di Perumahan Pakuan Regency dan 

Taman Dramaga Permai 5 guna mewujudkan kemandirian 

dan meningkatkan pengetahuan dalam manajemen kucing, 

membentuk perilaku masyarakat yang peduli terhadap 

kucing sebagai hewan peliharaan dan membangun sistem 

perumahan ramah hewan melalui program Cat IVD Apps.

 

“Manfaat kegiatan ini adalah masyarakat mengetahui cara 

manajemen kucing yang baik guna mencegah timbulnya 

penyakit yang bersifat zoonosis. Manfaat kegiatan ini bagi 

generasi muda adalah tumbuhnya rasa cinta dan 

tanggungjawab untuk merawat hewan peliharan dengan 

sebaik-baiknya. Penanganan tersebut dilakukan guna 

mencegah ledakan populasi kucing yang sudah maupun 

akan dirasakan di sekitar masyarakat serta mencegah 

penularan penyakit yang berasal dari hewan ke manusia,” 

katanya.

 

Keberlanjutan program merupakan aspek penting dalam 

sebuah program pengabdian kepada masyarakat. Melihat 

sasaran utama program ini adalah masyarakat pemilik 

kucing dengan sasaran pendukungnya adalah masyarakat 

yang tidak memiliki kucing. Diharapkan masyarakat 

tersebut mampu mengaplikasikan Cat IVD Apps serta 

manajemen hewan secara mandiri serta dapat 

mensosialisasikan program Cat IVD Apps secara 

berkelanjutan kepada masyarakat lainnya. (Awl/ris)

Cat IVD Apps, Cara Mahasiswa IPB Kontrol Populasi Kucing
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Mahasiswa IPB University Ciptakan Blutadine, 
Antiseptik dari Lendir Belut dan Kulit Pisang

ima mahasiswa IPB University melakukan inovasi 

Lberupa pembuatan krim penyembuh luka dengan 

memanfaatkan lendir belut dan kulit pisang. Inovasi 

krim penyembuh luka tersebut diberi nama Blutadine. 

Mereka adalah Futiha Hikmatul Husna, Neng Sinta Noveria 

Aska, Eka Apriyanti Safitri, Olin Aulia Yunia dan 

Muhammad Surya Fadhlurrohman yang dibimbing oleh Dr. 

Laksmi Ambarsari, M.Si. Inovasi ini masuk dalam Program 

Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, lendir belut 

telah diteliti memiliki khasiat dalam penyembuhan luka. 

Kandungan glikoprotein, lektin, hemaglutinin dan 

hemolysin pada lendir belut memiliki peran sebagai 

angiogenesis dan sebagai faktor antimikroba sehingga 

efektif sebagai penyembuh luka.  Sedangkan kulit pisang 

memiliki kandungan zat aktif yang berfungsi sebagai 

antibakteri, sehingga mampu mematikan bakteri di sekitar 

area luka. Flavonoid dan senyawa fenolik merupakan 

senyawa bioaktif yang menunjukkan berbagai aktivitas 

yang berguna, seperti antioksidan, antidermatosis, 

kemopreventif, antikanker, maupun antiviral.

“Potensi lendir belut dan kulit pisang sebagai penyembuh 

luka sangat besar namun pemanfaatan optimalisasinya 

hingga sekarang sangat minim. Oleh karena itu, diperlukan 

pemanfaatan kandungan antimikroba dan potensi 

penyembuh luka pada limbah lendir belut dan kulit pisang. 

“Blutadine” merupakan produk krim dari ekstrak lendir 

belut dan kulit pisang sebagai alternatif penyembuh dan 

penghilang bekas luka yang aman, efektif, dan ekonomis,” 

tutur ketua PKM K Blutadine, Futiha Hikmatul Husna.

 

Luaran yang mereka harapkan dari kegiatan ini adalah 

terciptanya suatu produk obat penyembuh dan penghilang 

bekas luka dari pemanfaatan limbah lendir belut dan kulit 

pisang, menyediakan alternatif obat kulit yang terjangkau, 

memperluas daerah produksi dan pemasaran produk 

Blutadine, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru 

berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM) sehingga dapat 

mengurangi jumlah pengangguran.

 

Futiha menjelaskan manfaat kegiatan ini yaitu 

mendapatkan profit dari penjualan produk Blutadine, 

masyarakat umum mudah mendapatkan produk Blutadine 

dengan harga terjangkau, terwujudnya pemanfaatan 

limbah sebagai obat herbal yang bermanfaat dan 

membantu program pemerintah dalam upaya peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat dengan menjaga 

kesehatan kulit.

 

Blutadine memiliki keunggulan yaitu penggunaan bahan 

organik lendir belut dan kulit pisang dengan efektivitas 

sebagai solusi penyembuh luka. Lendir belut memiliki 

kemampuan antiseptik dan beberapa kandungan dari 

lendir belut yang berfungsi sebagai antimikroba serta 

efektif untuk penyembuhan luka. (Awl/Zul)
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Mahasiswa IPB University Ciptakan Biskuit Sawi 
untuk Anak Autis

G
luten merupakan salah satu jenis protein yang 

biasanya terkandung di dalam gandum. Gluten 

pada keadaan normal seharusnya tidak 

terabsorbsi di usus, namun pada anak autis zat tersebut 

akan terabsorbsi dan menuju ke sirkulasi darah. Gluten 

akan bertindak sebagai alergen bagi penderita autisme 

apabila masuk ke dalam sirkulasi darah. 

Gluten biasanya terdapat dalam gandum tepung terigu 

atau maizena, oat dan barley. Produk olahannya dapat 

berupa biskuit, roti, cookies, kue, pastry, pasta, mie, 

kudapan atau makanan ringan, sereal, donat, pie, dan 

olahan dari tepung terigu lainnya.

Oleh karena itu, mahasiswa IPB University melalui 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) 

membuat produk biskuit yang diberi nama Kiwi. Kiwi 

adalah biskuit yang terbuat dari sawi bebas gluten. 

Mahasiswa tersebut adalah Almira Febianca, Dena Rizka 

Putri, Diyah Ayu Aprita Sari, Marliana Dewi Iranti dan 

Yordan Rizki Maulana.

 

“Inovasi snack sehat Kiwi ini bebas gluten sehingga bisa 

menjadi alternatif snack aman untuk anak autisme. Kiwi 

ini berbahan dasar tepung tapioka dan tepung beras yang 

dicampur dengan sawi, kelapa parut dan gula stevia untuk 

menghasilkan produk Kiwi yang bebas gluten. Selain 

bebas gluten, biskuit sawi ini juga bebas kasein dan tidak 

menggunakan gula murni melainkan gula stevia. 

Pengaturan makanan bebas gluten dan bebas kasein 

merupakan salah satu metode terapi yang digunakan 

untuk mengurangi hiperaktif pada anak autis,” ujar Almira.

 

Almira menuturkan, selain itu, biskuit yang dimodifikasi ini 

diberi campuran sayuran, yaitu sawi yang mengandung 

serat. Gula yang digunakan pun gula stevia yang dapat 

dikonsumsi oleh anak autis. Harga yang dipatok untuk 

biskuit free gluten ini terbilang murah, untuk satu pouch 

kiwi dihargai Rp 15.000 dengan satu pouchnya berisi 80 

gram biskuit. (awl/Zul)
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Mahasiswa IPB University 

Ciptakan Minuman Diet “Tag In Drink”

L
ima mahasiswa IPB University kembangkan 

minuman sehat cocok untuk diet “Tag In Drink”. 

Minuman fitofarma ini terbuat dari kombinasi buah 

dan herbal karya Anjas Aji Prayogo, Deni Prihanto, Alex 

Sander, Fahirah Dwiyuni dan Intan Delia. Kelimanya 

tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa 

Kewirausahaan (PKM-K).

Menurut Anjas konsumsi minuman fitofarma yang teratur 

dapat meningkatkan kesehatan tubuh, melancarkan 

pencernaan, dan dapat dijadikan sebagai minuman diet. 

Zat antosianin dan antioksidan yang tinggi dalam buah 

dan herbal mampu memberikan perlindungan akibat 

penuaan seperti gejala jantung dan penyakit diabetes.

“Kita memiliki potensi herbal nusantara yang begitu besar 

tetapi indeks kesehatan masyarakat Indonesia rendah. 

Maka perlu adanya suatu inovasi yang bergerak di bidang 

pemanfaatan tanaman herbal. Tag In Drink merupakan 

inovasi minuman fitofarma yang kaya rasa, serat, dan 

nutrisi yang memiliki cita rasa yang unik,” ujarnya.

 

Sebagian mahasiwa IPB University dan masyarakat tidak 

menyukai sayuran yang langsung dimakan. Maka 

minuman Tag In Drink menjadi solusi karena kaya akan 

nutrisi, diproduksi dari ekstrak buah-buahan dan sayuran 

alami tanpa pengawet serta aman bagi tubuh. Tag In Drink 

dijual dengan harga Rp 10.000 dengan kemasan menarik 

dan unik berukuran 250 mililiter.

 

Anjas menambahkan, Tag In Drink memiliki tiga varian 

rasa yaitu Jusela, Raimon, dan Simon. Varian Jusela 

merupakan kombinasi dari jambu biji dengan rosela. 

Racikan ini apabila dikonsumsi secara teratur dapat 

meningkatkan kesehatan tubuh akibat peningkatan zat 

antibodi. Kandungan antosianin dan antioksidan yang 

tinggi dalam bunga rosela mampu memberikan 

perlindungan akibat penuaan. Bunga rosela juga memiliki 

kandungan kalium, kalsium, zat besi, vitamin D yang 

mampu mencegah pengeroposan tulang. Jambu biji 

mampu menurunkan hipertensi akibat kandungan 

hipoglikemik dan serat. Kandungan serat bermanfaat 

dalam menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki 

sistem pencernaan.

“Kami berharap ke depannya pengembangan bisnis akan 

dilakukan kerjasama dengan petani di wilayah Bogor 

dalam memenuhi kebutuhan bahan baku buah-buahan. 

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan 

taraf hidup petani. Produk Tag In Drink akan diikutsertakan 

dalam berbagai pameran wirausaha maupun bazar agar 

banyak orang yang mengenal dan tertarik dengan 

minuman fitofarma,” ujarnya. (awl/Zul)
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