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IPB University Bebaskan BPIF 
Bagi Mahasiswa Tidak Mampu

ada 13-14 Juli 2019 IPB menyelenggarakan tes 

Pmasuk untuk Jalur Mandiri melalui Ujian Tulis 

Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK) untuk 

Program Sarjana (S1) dan Sekolah Vokasi (D3). 

Pelaksanaan ujian tanggal 13 Juli 2019 untuk Program 

Sarjana, dan 14 Juli untuk Sekolah Vokasi. Ujian 

dilaksanakan di sejumlah Kampus IPB University mulai 

dari Kampus Dramaga, Kampus Sekolah Vokasi, Kampus 

Sekolah Bisnis, juga melibatkan sejumlah Sekolah 

Menengah di wilayah Kota Bogor.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB 

University , Dr. Drajat Martianto menyampaikan bahwa 

pendaftar program Sarjana (S1) jalur UTM-BK meningkat 

terus dari tahun ke tahun. Pada tahun ini jumlah peserta 

yang mendaftar ke Program Sarjana melalui jalur mandiri 

adalah sebanyak 12.009 orang, atau meningkat 20 persen 

dari tahun lalu. Dari keseluruhan 12 ribu peserta tersebut,  

rinciannya sebanyak 3.268 peserta mengikuti tes UTM-BK 

dan yang menggunakan skor UTBK sebanyak 8.713. 

Pendaftar untuk kelas Internasional sebanyak 28 orang.  
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Sementara itu pendaftar UTM-BK Sekolah Vokasi 

sebanyak 2.320 orang. Peserta yang mengikuti tes masuk 

Sekolah Vokasi jalur UTM-BK sebanyak 1.015, yang 

menggunakan Skor UTBK (saintek) sebanyak 791 peserta 

dan untuk Skor UTBK (Soshum) sebanyak 514 orang. 

Peserta pada umumnya berasal dari wilayah Jabodetabek, 

namun ada juga yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa 

Timur dan daerah lainnya.

Mahasiswa baru yang lolos seleksi masuk IPB melalui jalur 

mandiri akan dikenai Biaya Pengembangan Institusi dan 

Fasilitas (BPIF). BPIF dibayarkan hanya satu kali pada saat 

registrasi sebagai mahasiswa baru IPB University. BPIF 

dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada 

orang tua mahasiswa, selaku masyarakat, dalam 

berkontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan. 

Namun demikian khusus bagi mahasiswa IPB University 

yang terverifikasi tidak mampu, mereka akan dibebaskan 

sama sekali dari kewajiban membayar BPIF.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa selama ini 

IPB University telah menunjukkan komitmen besar pada 

pemberian kesempatan dan ketuntasan belajar 

mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Diantaranya 

ditunjukkan dengan jumlah penerima beasiswa Bidikmisi 

program sarjana sebanyak 868 mahasiswa tahun 2015 

(25% dari mahasiswa baru), 770 mahasiswa tahun 2016 

(21% dari mahasiswa baru), 770 mahasiswa tahun 2107 

(21% dari mahasiswa baru), dan 825 mahasiswa tahun 

2018 (23% dari mahasiswa baru). Pada tahun 2019 akan 

diberikan beasiswa kepada 1144 penerima Bidikmisi dan 

ditambah dengan beasiswa alumni berbagai angkatan 

sehingga secara total dapat mencapai 30% dari 

mahasiswa baru.

Oleh karena itu Rektor IPB University menegaskan, "Untuk 

mahasiswa yang lolos jalur mandiri dari kalangan ekonomi 

tidak mampu akan dibebaskan dari pembayaran Biaya 

Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF)”. Apa yang 

dilakukan oleh IPB ini sejalan dengan Permenristekdikti 

Nomor 39 Tahun 2017 agar penetapan uang pangkal 

(BPIF) memperhitungkan kemampuan ekonomi 

masyarakat." (dh)
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P2SDM IPB University Paparkan Program-programnya 
di Kemenristekdikti

usat Pengembangan Sumberdaya Manusia 

P(P2SDM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

mendapatkan kesempatan untuk memaparkan program-

programnya di Focus Group Disscussion (FGD) Jejaring 

rujukan Penjaminan Mutu. FGD ini digelar oleh Direktorat 

Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Jakarta, (11-12/7). 

Selain IPB University, kegiatan ini juga mengundang 

Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, 

Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin dan 

Universitas Syiah Kuala.

Kepala P2SDM IPB University, Dr Ir Amiruddin Saleh 

menyampaikan bahwa P2SDM mendapatkan mandat dari 

Rektor untuk menangani pelatihan-pelatihan 

pengembangan sumberdaya manusia khususnya dalam 

pengembangan sumberdaya manusia perguruan tinggi di 

Indonesia.

“Sejak tahun 2009, P2SDM telah menggelar pelatihan 

Audit Akademik Internal dan pada tahun 2017 sampai 

sekarang telah menggelar pelatihan Sistem Penjaminan 

Mutu Internal (SPMI) dan Audit Mutu Internal (AMI), 

bimbingan teknis capaian pembelajaran, pelatihan 

AA/Pekerti, pelatihan manajemen risiko perguruan tinggi 

ISO 17024, pemetaan potensi dan kompetensi dosen,” 

ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Penguatan Mutu, 

Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, Masluhin 

Hajaz menyampaikan bahwa FGD ini dilakukan dalam 

rangka percepatan penyebarluasan budaya mutu 

implementasi SPMI perguruan tinggi.

“Untuk itu Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti 

melibatkan perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sudah 

terbukti unggul dalam implementasi SPMI dan sudah 

terbukti memiliki kemampuan melakukan pelatihan SPMI 

dengan perguruan tinggi lainnya untuk melakukan Focus 

Group Disscussion Jejaring Rujukan Penjaminan Mutu ini,” 

ujarnya. (dh/Zul)
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S
ebagai salah satu bentuk pengabdian kepada 

masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University lakukan 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) di Kuningan. Sejumlah 

mahasiswa dan dosen pendamping hadir di Desa 

Sagarahiang, Kecamatan Darma, Kuningan kenalkan 

teknik budidaya stingless bee, (13/7). Kegiatan ini hasil 

kerjasama dengan Pemerintahan Desa Sagarahiang dan 

Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC).

Menurut Dr Arzyana, Dosen dari Departemen Konservasi 

Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan 

IPB University, merujuk kepada kebijakan penataan ruang 

Kabupaten Kuningan 2011-2031 yakni menjadi 

Kabupaten Konservasi Berbasis Pertanian dan Pariwisata 

yang Berdaya Saing, dirasa penting untuk 

mengembangkan nilai-nilai jasa lingkungan kawasan 

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) sebagai jantung 

hutan konservasi di kabupaten ini. 

“Jadi kami rasa budidaya stingless bee (lebah tak 

bersengat) dapat menjawab tantangan tersebut. 

Alasannya adalah stingless bee mudah dibudidayakan, 

mudah beradaptasi dan bersahabat dengan manusia (tak 

bersengat), ketersediaan pakan lebah yang banyak, 

ketersediaan bambu sebagai media budidaya cukup 

banyak, polinator tanaman hortikultur bawang daun, cabe 

dan kubis (komoditi unggulan Desa Sagarahiang), tingkat 

kesejahteraan masyarakat Desa Sagarahiang pada 

klasifikasi pra-sejahtera masih berada pada angka 33,20 

persen dan selaras dengan program pertanian sehat yang 

dikembangkan oleh TNGC di desa-desa penyangganya,” 

ujarnya.

Dalam acara ini, peserta mendapatkan materi budidaya 

dan praktik langsung di lapangan. Materi pelatihan yang 

diberikan yaitu pemberdayaan masyarakat desa 

penyangga melalui budidaya lebah, pembelajaran 

pengembangan bisnis lebah madu oleh Dadan, Polisi 

Kehutanan (Polhut) TNGC dan materi kunci mengenai 

Teknik Budidaya Stingless Bee oleh Septiantina Dyah 

Riendriasari S.Hut, Karyasiswa Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

“Target utama kegiatan ini adalah masyarakat Desa 

Sagarahiang dapat mempraktikkan ilmu budidaya lebah 

stingless yang tepat guna, sehingga tercipta peluang 

usaha yang bernilai ekonomi tinggi. Luaran kegiatan 

adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar TNGC dan terwujudnya peran TNGC 

sebagai role model dalam pengembangan pertanian sehat. 

Kedua luaran ini merupakan suatu integrasi dari fungsi 

kawasan konservasi yang sesungguhnya,” imbuhnya.

Sementara itu, pada kesempatan ini Septiantina Dyah 

Riendriasari optimis program ini akan berhasil karena 

potensi pakan dan media budidaya cukup banyak tersedia 

di lingkungan Desa Sagarahiang. (ARZ/WD/Zul)

IPB University Kenalkan 
Teknik Budidaya Stingless Bee di Kuningan
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Gerak Cepat Departemen Proteksi Tanaman IPB University 
Respon Ulat Grayak Jagung

S
etelah ditemukan ulat grayak jagung (Spodoptera 

frugiperda) yang menyerang tanaman jagung 

akhir-akhir ini, Departemen Proteksi Tanaman, 

Fakultas Pertanian, IPB University segera bergerak cepat 

merespon dengan menggelar Focus Group Discussion 

(FGD) di Ruang Sidang 1 Departemen Proteksi Tanaman, 

Kampus Dramaga, Bogor (15/7).

FGD ini sebagai respon cepat terhadap invasi hama 

Spodoptera frugiperda atau Ulat Grayak Jagung (UGJ) yang 

menyerang tanaman jagung di beberapa daerah di 

Indonesia. Berdasarkan laporan dari tim peneliti IPB 

University, hama ini sudah menyebar di beberapa provinsi 

di Indonesia yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, 

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Barat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Ir Aji Hermawan 

mengungkapkan respon cepat terhadap permasalahan di 

masyarakat ini penting dilakukan.

“Respon cepat seperti ini penting, karena permasalahan 

yang terjadi di masyarakat perlu dipecahkan segera. 

Persoalan-persoalan di masyarakat tidak bisa diselesaikan 

sendirian, tetapi perlu adanya kerjasama antara berbagai 

pihak,” ungkap Dr Aji Hermawan.

Ia juga mengaku, respon cepat seperti ini sudah kedua 

kalinya dilakukan oleh tim peneliti Departemen Proteksi 

Tanaman IPB University. Yang pertama adalah ketika 

adanya serangan hama wereng batang coklat yang 

menyerang tanaman padi beberapa tahun silam.

Dengan adanya respon cepat dari berbagai pihak, Dr Aji 

berharap permasahalan hama UGJ segera bisa diatasi. Hal 

ini mengingat Indonesia sebagai produsen jagung dan 

pemerintah pusat sedang giat menggalakkan program 

produksi jagung di berbagai daerah di Indonesia.

Dekan Faperta IPB University, Dr Ir Suwardi juga 

membenarkan bahwa upaya untuk merespon UGJ harus 

dilakukan sedini mungkin.

“UGJ adalah satu hama yang baru datang ke Indonesia dan 

cepat sekali menyebar dan merusak tanaman jagung. 

Tentu hal ini harus segera diantisipasi dan segera direspon 

supaya segera terbit rekomendasi yang bisa dilakukan 

untuk mengatasi hama ini,” tutur Dr Suwardi.

Ia menambahkan, jagung termasuk komoditas penting 

bagi Indonesia. Dengan produksi jagung sebesar 5.2 ton 

per hektar dan luasan lahan tanaman jagung yang 

meningkat menjadi 5.7 juta hektar, pengendalian terhadap 

hama UGJ dapat segera dilakukan.

“Harapannya setelah FGD ini selesai, didapatkan hasil 

rumusan pengendalian yang dapat digunakan oleh 

masyarakat di pertanaman jagung. Mudah-mudahan juga 

bisa dideteksi keberadaan dan modus kedatangannya,” 

pungkas Dr Suwardi. (Rosyid/Zul)
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Gunakan Indigofera untuk Ransum Ayam,  
Mahasiswa IPB University Tambahkan Enzim Ini

S
ekitar 50 Persen penyumbang protein dalam 

pakan unggas berasal dari bungkil kedelai yang 

masih bergantung pada impor. Perlu dicari bahan 

potensial pengganti protein bungkil kedelai. Tiga 

mahasiswa IPB University, Program Studi Ilmu Nutrisi dan 

Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan yaitu Muhammad 

Agung Dwi Putra, Rina Sri Wulandari dan Ani Damayanti 

mencoba membuat ransum untuk unggas menggunakan 

sumber protein hijauan.

Kelompok Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 

Penelitian (PKM-PE) 2019 yang mendapat pendanaan dari 

Kemenristekdikti ini memanfaatkan indigofera sebagai 

sumber protein dalam pakan unggas. Agung selaku ketua 

menjelaskan bawa ada empat kriteria bahan dapat 

dijadikan bahan baku pakan yaitu ketersediaan, zat anti 

nutrisi, harga dan kemudahan pengolahan. "Kita temukan 

bahan baku potensial yaitu indigofera. Indigofera 

memenuhi keempat kriteria tersebut. Selain kadar 

proteinnya yang tinggi, tanaman ini sudah banyak 

dibudidayakan, kadar antinutrisi indigofera sangat kecil 

dibandingkan hijauan lain, harganya sekitar Rp 4 ribu per 

kilogram dan pengolahannya cukup dikeringkan. Karena 

itu indigofera dipilih sebagai pensubstitusi protein bungkil 

kedelai,” ujarnya.

Namun pada indigofera terdapat kendala yaitu tingginya 

serat yang membuat sulit dicerna oleh unggas. Hal ini 

menjadi tantangan bagi tim yang dibimbing oleh Dr Ir 

Muhammad Ridla ini. Untuk mengatasi ini Agung dan tim 

menambahkan beberapa enzim dalam ransum untuk 

meningkatkan kecernaan pakannya. "Untuk meningkatkan 

kecernaan kita coba tambahkan tiga macam enzim pada 

ransum ini.  Enzimnya yaitu protease, phytase dan Non 

Starch Polysaccharide (NSP).

Setelah diuji coba ditemukan bahwa kecernaan ransum 

bungkil kedelai masih terbaik. Pada ransum berbasis 

indigofera tanpa penambahan enzim kecernaannya sedikit 

turun. Namun setelah diberikan enzim ternyata mampu 

meningkatkan kecernaan ransum berbasis indigofera. 

"Ketiga enzim ini meningkatkan kecernaan dengan nilai 

yang berbeda karena keefektifan tiga enzim tersebut juga 

berbeda. Dari ketiga enzim, NSP yang paling efektif 

diberikan pada ransum berbasis indigofera berdasarkan 

nilai kecernaannya,” tuturnya.

Enzim yang diberikan dalam bentuk serbuk dicampurkan 

ke dalam ransum ayam. Umumnya bahan ransum yang 

tinggi serat membuat unggas makan sedikit, cepat 

kenyang namun kebutuhan nutrisi belum tercukupi. 

"Dengan adanya enzim ini ternyata mampu meningkatkan 

konsumsi ransum. Selain itu enzim mampu 

mempertahankan zat makanan dalam tubuh untuk 

dicerna sehingga tidak ikut terbuang menjadi kotoran,” 

jelasnya. Tim peneliti ini menyimpulkan bahwa indigofera 

dapat mensubstitusi protein dari bungkil kedelai sehingga 

mampu menurunkan jumlah pemakaian bungkil kedelai 

pada ransum. "Namun saran dari kami untuk tetap 

menggunakan enzim untuk meningkatkan kecernaannya, 

karena penggunaan enzim mampu meningkatkan efisiensi 

penggunaan nutrien,” tandasnya. (IRM/ris)
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Young Cassavapreneurs Indonesia, Program Kewirausahaan Kreatif 
Gagasan Mahasiswa IPB University

M
ahasiswa IPB University yang tergabung 

dalam Program Kreativitas Mahasiswa bidang 

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

melaksanakan program Young Cassavapreneurs Indonesia 

(YCPI). Tim terdiri dari ketua PKM-M  Sultan Laga Putra 

Azdi, yang beranggotakan Zakiyah Salsabil Syahfil, 

Maulida Nurul Fatkhiyatut Taufiqoh, Flamora Gresafira 

Cahya dan Sri Wiji Utami. Ide dasar dari lima mahasiswa 

dengan program desa binaan yang terletak di Desa 

Benteng Kecamatan Ciampea kabupaten Bogor, tim ini 

ingin berkontribusi dalam tercapainya tujuan Sustainable 

Development Goals (SDGs) 2030 poin pertama, yaitu 

mengakhiri kemiskinan dimanapun dalam segala bentuk.

 

Ketua PKM-M,  Sultan Laga Putra Azdi menyampaikan, 

Young Cassavapreneurs Program (YCPI) bertujuan untuk 

mengasah kemampuan berwirausaha khususnya remaja 

Desa Benteng dengan mengolah singkong menjadi produk 

olahan yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Pengusaha 

muda terbukti mampu menumbuhkan ekonomi yang lebih 

kompetitif dan memungkinkan terciptanya kemakmuran 

bersama sambil beradaptasi ke masyarakat yang semakin 

terglobalisasi lebih cepat.

 Hal ini selaras dengan ide timnya untuk menumbuhkan 

jiwa wirausaha pada usia dini dengan menggali potensi 

desa dan pangan lokal.

 

“Agar program YCPI dapat berlangsung dengan lancar dan 

berkelanjutan, tim bekerjasama dengan Komunitas 

Pendidik Nusa di Desa Benteng. Komunitas ini hadir 

sebagai jawaban atas keresahan beberapa pemuda serta 

salah satu tokoh desa dengan kondisi pendidikan di Desa 

Benteng yang masih rendah. Komunitas Pendidik Nusa 

membuka Sekolah Terbuka bagi anak-anak yang ingin 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Saat ini terdapat beberapa siswa yang 

tergabung di dalamnya. Mereka merupakan anak-anak 

yang Desa Benteng yang memiliki keterbatasan ekonomi. 

Anak-anak inilah yang menjadi sasaran kegiatan PKM-M 

Young Cassavapreneur Indonesia (YCPI),” tutur Sultan.

 

Sultan menambahkan, Desa Benteng merupakan salah 

satu desa yang wilayahnya terletak di Kecamatan 

Ciampea, Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 248.85 

hektar. Benteng memiliki area pertanian seluas 33,5 

hektar dengan singkong sebagai komoditas utamanya. 

Ketika musim panen tiba, harga jual singkong bisa jatuh 

sampai 50 persen yakni Rp 700 per kilogram dari harga 

normal yaitu Rp 1500 – Rp 2000. Turunnya harga 

singkong saat panen tiba dapat merugikan semua petani. 

“Mengetahui fakta-fakta tersebut, kami melihat peluang 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mempersiapkan para pemuda desa Benteng untuk 

menjadi wirausahawan sukses masa depan di bidang 

singkong,” jelasnya.

 

Sultan menjelaskan, program pelatihan kewirausahaan 

dilakukan dengan metode ceramah dan role play dimulai 

penanaman motivasi jiwa wirausaha, pengadaan bahan 

baku, pengolahan produk, packaging dan analisis harga 

jual, hingga pemasaran produk. Produk yang dihasilkan 

yaitu aneka kue kering (nastar, sagu keju, kue kacang), 

kembang goyang, eggroll yang berbahan dasar singkong 

atau tepung mocaf. “Selain meningkatkan jiwa wirausaha 

sejak dini, kami juga membantu para petani singkong dan 

pemerintah berupaya untuk meningkatkan nilai jual 

singkong dengan program kewirausahaan tepung mocaf 

dari bahan baku singkong.” ujar Sultan.

 

Tim berharap program ini dapat membantu meningkatkan 

motivasi, keterampilan berwirausaha dari target sasaran, 

dan membantu mengoptimalkan potensi desa serta 

perluasan program ke desa lainnya sesuai potensinya 

masing-masing. Tim YCPI juga menghasilkan sebuah buku 

panduan dengan judul “Makmur Bersama 

Cassavapreneurs”. Buku ini ditujukan kepada para 

pembaca yang berminat untuk melaksanakan program 

YCPI di daerah lain atau mengadaptasinya agar bisa 

meningkatkan nilai tambah dari komoditas lain. Tim YCPI 

berharap lahirnya para wirausahawan muda dari berbagai 

desa dapat mendukung terwujudnya program pemerintah 

One Village One Company. (Awl/ris)
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Pencegahan Stunting Lewat Lokakarya Gemasting

G
emasting (Gerakan Masyarakat Sadar Stunting) 

merupakan salah satu program Program 

Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian 

Kepada Masyarakat (PKMM) IPB University yang berfokus 

pada pencegahan stunting dengan pemberian edukasi 

kepada masyarakat. Target dari program Gemasting 

sendiri yaitu wanita usia subur, ibu hamil, dan ibu yang 

memiliki balita. Tujuan dari program tersebut yaitu untuk 

meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

stunting, meningkatkan kesadaran dan kepedulian 

masyarakat dalam pencegahan stunting, serta 

meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengolahan 

bahan pangan bergizi seimbang sebagai upaya 

pencegahan stunting. Salah satu rangkaian program 

Gemasting yaitu lokakarya.

Lokakarya Gemasting diadakan pada 1 Juli 2019 di Aula 

Kantor Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten 

Bogor. Kegiatan ini diharapkan mampu mengenalkan  

program Gemasting sebagai upaya pencegahan stunting 

yang telah dijalankan di Kampung Gunung Leutik, Desa 

Benteng serta memberikan pemahaman mengenai 

stunting. Lokakarya dihadiri Ibu Kepala Desa Benteng, para 

kader posyandu, para kader posbindu, dan para kader 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) se-Desa 

Benteng.

Ibu  Kepala Desa Benteng, Wiwin Wijayani, M.Pd 

mengatakan dalam sambutannya, walaupun Desa 

Benteng belum termasuk daerah garis merah dalam 

masalah stunting, namun masih perlu adanya “warning” 

untuk mencegah stunting. Dijelaskan juga bahwa masalah 

stunting mendapatkan anggaran tersendiri oleh 

pemerintah karena stunting merupakan masalah yang 

serius di Indonesia.

Selain sambutan dari Ibu Lurah Desa Benteng,  sambutan 

juga disampaikan oleh Aenyfatchu Rohmah selaku Ketua 

PKMM “Gemasting”, dalam sambutannya mengatakan 

bahwa permasalahan stunting menjadi tanggung jawab 

bersama, sehingga mahasiswa juga memiliki kewajiban 

untuk ikut berkontribusi secara nyata dalam upaya 

pencegahan stunting, salah satunya melalui PKM ini.

Lokakarya diadakan dalam bentuk talk show yang 

dimoderatori oleh Ahmad Fauzan selaku mahasiswa IPB 

dan diisi oleh dua pemateri yaitu Jihan Eka Aprilia selaku 

anggota tim Gemasting yang menjelaskan mengenai 

program Gemasting dan M. Nasrul Qorib dari Departemen 

Gizi Masyarakat IPB University yang menjelaskan 

mengenai stunting dari sudut pandang ilmu gizi. Dalam 

lokakarya juga dilakukan pembacaan usulan program 

Gemasting untuk dijadikan sebagai program Desa Benteng 

tahun 2020. Surat usulan program dibacakan moderator 

dan dilakukan penyerahan surat usulan beserta proposal 

PKM M “Gemasting” oleh ketua PKM kepada Ibu Kepala 

Desa Benteng.

Dengan adanya lokakarya Gemasting yang dihadiri oleh 

para kader posyandu, kader posbindu, dan kader PKK 

sebagai salah satu penggerak masyarakat desa,  tim 

Gemasting berharap jika Gemasting dapat dilanjutkan 

secara mandiri sebagai upaya pencegahan stunting 

sehingga mengurangi angka stunting di Indonesia. (AF/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Sota, Daging Nabati Sehat 
Berbahan Ampas Tahu Karya Mahasiswa IPB University

I
novasi produk olahan untuk kebutuhan pangan 

manusia perlu terus dikembangkan agar tercapai 

keberagaman pangan. Berbagai inovasi tersebut 

dibuat untuk memecahkan permasalahan pangan 

Indonesia yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan, 

seperti tingginya konsumsi daging merah dan produk 

daging olahan. Guna mengurangi permasalahan tersebut, 

lima mahasiswa IPB membuat inovasi daging nabati super 

dari ampas tahu.

Mereka adalah Nopa Aris, Fatimah Azzahra, Nurul Aulia, 

Jundi Jundulloh, dan Ade Irma. Inovasi ini merupakan 

gagasan dalam Program Kreativitas Mahasiswa 

Kewirausahaan (PKM-K) yang berjudul “Sota Inovasi Bisnis 

Daging Nabati Super Berbasis Texturized Vegetable Waste 

Protein”. Inovasi ini di bawah bimbingan Bambang Riyanto, 

S.Pi, M.Si.

“Inovasi ini bermula dari latar belakang keluarga saya yang 

sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin tahu, jadi 

saya berpikir bagaimana caranya meningkatkan nilai hasil 

samping industri pengolahan tahu yakni ampas tahu,” jelas 

Nopa, Ketua Tim Sota ini.

Pengolahan Sota atau daging nabati super ini melewati 

beberapa proses yang dimulai dengan pengumpulan 

bahan dasar seperti limbah ampas nabati (tahu), tepung, 

air, dan rempah-rempah. Tahap pertama yakni ampas tahu 

dikukus selama 15 menit yang selanjutnya ditiriskan dan 

didinginkan selama 3-4 jam pada suhu 25 derajat Celcius. 

Usai didinginkan, ampas tahu diberi ragi tempe untuk 

berikutnya diinkubasi dan difermentasikan selama 5-6 

jam.

“Texturized vegetable waste protein adalah pengubahan 

protein dari limbah ampas tahu menjadi produk berserat 

mirip daging, sehingga daging nabati Sota ini bisa 

dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang diet protein 

hewani atau  vegetarian,” tutur Nopa.

Daging nabati Sota terdiri atas tiga varian rasa yakni Sota 

chicken berwarna merah, Sota beef berwarna hijau, dan 

Sota heritage spices special all variant berwarna emas. 

Masing-masing dijual dengan harga Rp 20 ribu per 300 

gram dalam satu kemasan. Pemasaran produk Sota ini 

pun sudah luas, mulai dari penjualan secara langsung 

hingga promosi melalui sosial media seperti instagram 

melalui akunnya @akuanutrindo.

“Harapan dari adanya produk ini, para pengrajin tahu di 

Indonesia bisa lebih sejahtera karena hasil olahannya bisa 

dimanfaatkan. Selain itu, produk ini juga dapat menjadi 

inspirasi masyarakat bahwa sumber protein di Indonesia 

itu banyak, bahkan ampas tahu yang sering dibuang pun 

bisa diolah dan bermanfaat,” tutup Nopa. (NIN/Ris)
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Green Souvenir, 
Uniknya Tanaman Herbal Besutan Mahasiswa IPB University 

ndonesia merupakan negara yang kaya dengan Ikeanekaragaman hayati, salah satunya tanaman 

herbal. Tanaman herbal yang memiliki kegunaan dan 

nilai lebih, sering digunakan sebagai pengobatan alternatif. 

Namun, saat ini masyarakat Indonesia semakin kurang 

mengenal manfaat dan khasiat dari tanaman herbal. Guna 

mengatasi permasalahan tersebut, lima mahasiswa IPB 

University membuat sebuah green souvenir berupa benih 

tanaman herbal dengan tujuan untuk meningkatkan 

kembali eksistensi dari tanaman tersebut.

Lima mahasiswa tersebut adalah Deo Prastyo, Tri Widya 

Putri, Ainur Rahmah, Yoga Dwi Syahputra, dan 

Muhammad Surya Fadhlurrohman. Produk green souvenir 

berupa bola-bola benih tanaman herbal yang dibuat oleh 

tim tersebut digagaskan dalam Program Kreativitas 

Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dengan judul “SEBAP 

(Seed Bombs Herbal Plants): Inovasi Green Souvenir 

Berbasis Benih Praktis dalam Meningkatkan Eksistensi 

Tanaman Herbal Nusantara”. PKM-K tersebut di bawah 

bimbingan dosen IPB University yakni Muhammad 

Baihaqi, S.Pt, M.Sc.

“Ide ini bermula dari banyaknya permasalahan lahan 

tandus di luar negeri dan masyarakatnya mulai 

menghijaukan lahan dengan membuat bola benih 

tanaman. Bola benih tersebut bertujuan menjaga benih 

agar tidak rusak atau dimakan serangga. Oleh karena itu, 

kami mencoba membuat bola benih tanaman berisi benih 

tanaman herbal untuk mengenalkan kembali tanaman 

herbal pada masyarakat Indonesia,” tutur Deo selaku 

ketua tim SEBAP ini.

Green souvenir yang dirancang oleh Tim SEBAP ini terdiri 

atas beberapa jenis tanaman herbal, seperti akar kucing, 

kemangi wulung, mahkota dewa, sawi, okra, cabe jawa, 

dan sambiloto. Sasaran pembuatan green souvenir ini 

adalah orang tua yang memiliki anak usia 7-15 tahun 

serta mahasiswa. Hal tersebut ditujukan agar edukasi 

terkait khasiat dan manfaat tanaman herbal masyarakat 

Indonesia semakin meningkat.

“Produk ini kami bandrol sebesar Rp 6 ribu - Rp 12 ribu 

tergantung jenis benih tanaman herbal dan kemasannya. 

Kami menyediakan dua kemasan, yakni gelas kaca kecil 

dan kain perca. Sejauh ini, kami sudah menjual produk ini 

di media sosial seperti line, whatsapp, dan instagram kami 

di @obombs.store,” tambah Deo.

Konsumen yang membeli green souvenir tanaman herbal 

tersebut dapat melakukan perawatan selanjutnya. Dimulai 

dengan penyiraman rutin dua kali sehari hingga benih 

tanaman mengalami pertumbuhan. Berikutnya, benih 

tersebut bisa dipindahkan ke lahan dan dirawat hingga 

tanaman herbal siap dipanen.

“Harapan kami dengan adanya produk green souvenir ini 

dapat menginspirasi masyarakat luas untuk turut 

mengembangkan dan menginovasi produk semacam ini, 

serta dapat mendukung gerakan back to nature,” tutup 

Deo. (NIN/ris)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

