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Penulis, 

Malang, Desember 2018 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
memberikan HidayahNya, sehingga laporan akhir kegiatan Pengabdian kepada 
Masyarakat dalam rangka Pendampingan Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari 
Kabupaten Malang ini dapat diselesaikan. Laporan akhir ini berisikan tentang 
uraian kegiatan, sekaligus tujuan dan hasil kegiatan yang telah dicapai sesuai 
dengan pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang disusun 
oleh UPPM Polbangtan Malang tahun 2018. 

Dengan tersusunnya laporan akhir ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai 
dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan 
dilaksanakan tahun yang akan datang. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan laporan 
akhir ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa sempuma di dunia 
ini. Namun demikian harapan penulis, mudah-mudahan laporan akhir ini dapat 
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya. 

KATA PENGANTAR 
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1.1 Latar Belakang 

Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang sebagai salah 

satu perguruan tinggi kedinasan yang merupakan DPT di bawah Kementerian 

Pertanian mempunyai tugas Tri Danna Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

mewujudkan visi Polbangtan Malang menjadi Perguruan Tinggi yang berdaya 

saing dan berwawasan global dalam mencetak sumberdaya manusia yang 

profesional di bidang Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP). Melalui Unit 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Polbangtan Malang 

mengemban tugas untuk membantu meningkatkan pendapatan petani melalui 

pemberdayaan petani, pengembangan kelembagaan dan peningkatan akses 

petani terhadap sumberdaya usaha pertanian yang akan dilaksanakan dalam 

bentuk pengabdian kepada masyarakat. Proses pengabdian kepada masyarakat 

oleh PolbangtanMalang dilaksanakan oleh Dosen dalam rangka meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam bidang usaha, sehingga 

harapannya dapat meningkatkan tarap hidup petani. 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan salah satunya adalah 

meningkatkan peran penyuluhan pertanian dalam proses pemberdayaan petani 

supaya mandiri dan sejahtera. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 

sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pasal 26 

mengamanatkan bahwa Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan partisipatif melalui mekanisme kerja dan metode yang disesuaikan 

dengan kebutuhan serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha. Pengertian 

metode penyuluhan pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian No 52 
tahun 2009 adalah cara/teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh 

pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau, dan 

mampu menolong dan rnengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi 

pasar, teknologi, perrnodalan, surnber daya lainnya sebagai upaya untuk 
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 

kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi 
lingkungan hidup. Peran metode sangat penting dalam proses penyuluhan dan 

BAB I. PENDAHULUAN 
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menetukan keberhasilan dari proses penyuluhan itu sendiri. Berdasarkan 

amanat undang-undang bahwa metode penyuluban hams dilaksanakan secara 

partisipatif, keterlibatan para pelaku utama dan pelaku usaha dalam proses 

penyuluhan harus terlibat aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 

dan tindak lanjut. 

Program Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Pembinaan Desa Mitra 

merupakan salah satu program pengabdian kepada masyarakat yang 

dikembangkan oleh UPPM Polbangtan Malang tahun 2018. Program ini 

memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen/asisten 

dosen di Polbangtan Malang dalam bentuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat. Polbangtan Malang sebagai Perguruan Tinggi di bawah 

Kementerian Pertanian mempunyai potensi dalam bentuk sumber daya 

manusia untuk ikut berperan dalam pembangunan Desa. Salah satu peran yang 

dilakukan oleh Polbangtan Malang adalah memfasilitasi program-program 

pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan manfaat langsung 

kepada masyarakat yang diharapkan mampu mendorong kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Program Pengabdian Masyarakat Pembinaan Desa Mitra mt 

dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

masyarakat yang bersifat komprehensif, multi sektoral, yang mampu menuntun 

masyarakat Desa ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, mewujudkan 

masyarakat yang dinamis, membantu dan meningkatkan kondisi sosial 

ekonomi warga dan mempermudah akses warga terhadap informasi dan ilmu 

pengetahuan. Program ini dilaksanakan dalam bentukjaringan kerjasama yang 

sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dan berorientasi pada 

kemandirian masyarakat. Adapun sasaran dari program ini adalah masyarakat 
luas dapat berupa kelompok tani, kelompok masyarakat, komunitas maupun 

lembaga yang berada di pedesaan. 

Salah satu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembinaan Desa 

Mitra yang dilakukan adalah Pembinaan Desa Mitra di Desa Wonorejo, 

Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 
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Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

100 tahun 2017 tentang Pendirian, Perubahan, dan 

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan 

Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta; 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Angka Kreditnya; 

7. Peraturan Menteri 

Indonesia Nomor 

Tinggi; 

8. Peraturan Menteri 

Indonesia Nomor 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nornor 14 tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang 

Dos en 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor : 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 

1.3 Dasar Hukum 

a. Memberikan solusi pennasalahan di kelompok tani; 

b. Mengaplikasikan hasil riset/inovasi unggulan yang sesuai dengan 

kebutuhan di kelompok tani; 

c. Memberikan penguatan potensi masyarakat melal ui aplikasi IPTEK; dan 

d. Mewujudkan wilayah binaan/mitra 

1.2 Tujuan 
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Gambar 1. Peta Wiloyali Kecamatan Singosari 

KECAMATAN SINGOSARI 

Desa wonorejo memiliki tanah perkebunan seluas 29,194 Ha dan tanah hutan 

seluas 397, 396 Ha. Jumlah penduduk Desa wonorejo adalah 1947 KK terdiri 

atas 2950 orang Laki-Laki dan 2979 orang Perempuan. Jenis mata pencaharian 

penduduk desa Wonorejo pun beragam, diantaranya bekerja sebagai buruh 

pabrik, PNS, petani, pedagang, peternak sapi potong dan peternak ayam. 

: Desa Kemiri 

: Desa Gunung J ati 

: Desa Dengkol 

b. Sebelah Timur 

c. Sebelab Selatan 

d. Sebelah Barat 

Gambaran um urn Desa Wonorejo, secara administratif terletak di Kecamatan 

Singosari Kabupaten Malang dengan batas wilayah : 

a. Sebelah Utara : Desa Sidoluhur 

1.4 Gambaran Umum 

9. Permentan No. 25/2018 tentang OTK Politeknik Pembangunan Pertanian; 

10. Permentan No. 36/PERMENTAN/SM.220/8/ 2018 tentang STATUTA 

Politeknik Pembangunan Pertanian; 

1 1. Surat Menristek Dikti No. 399/2017 tentang Rekomendasi Perubahan 

Bentuk STPP Menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian; 

12. Surat Men pan RB No. B-31112018 tentang Penetapan Organisasi dan Tata 

Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian; 
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1.5 Sasaran Kegiatan 

Sasaran kegiatan adalah anggota kelompok tani ternak Wonorejeki dan 
Kelompok Kerja (Pokja) Kelor, Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, 

Kabupaten Malang. 



6 

2.5. Impact 

Seeara garis besar impact dari kegiatan pendampingan pembinaan desa 

mitra adalah untuk memberikan pengetahuan kepada anggota kelompok tani yang 

didasarkan pada permasalahan yang terjadi di Desa Wonorejo, Kee. Singosari, Kab. 

Malang sehingga permasalahan yang terjadi bisa terselesaikan, pada akhimya 

potensi suatu desa dapat terberdayakan seeara optimal. 

2.4. Outcome 

Kegiatan pendampingan desa mitra ini lebih diberikan pengetahuan, ajakan, 

dan umpan agar tertarik di bidang pertanian/petemakan khususnya yang sesuai 

dengan potensi yang ada di desa Wonorejo, Kee. Singosari, Kab. Malang. 

2.3. Benefit 

Petemak yang tergabung di Kelompok Wonorejeki dan Ibu-ibu yang 

tergabung dalam Pokja KB di Desa Wonorejo, Kee. Singosari Kab. Malang 

termotivasi untuk bergerak dalam bidang pertanian dan petemakan khususnya 

permasalahan yang berkaitan dengan budidaya temak sapi potong, budidaya kelor 

dan pengolahan hasilnya. 

2.2. Output 

Terselenggaranya kegiatan pendampingan pembinaan desa mitra di Desa 

Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. 

2.1. Input 

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pemb.inaan desa mitra dilaksanakan 

oleh tim berjumlah 8 (Delapan) orang dalam lokasi pendampingan. Dana diperoleh 

dari DIP A STPP Malang Tahun 2018. 

BAB II. INDIKATOR KINERJA 
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Kegiatan pembinaan/pendarnpingan di kelompok temak dan pokja di Desa 

Wonorejo dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati bersama dengan anggota 

kelornpok yang berkoordinasi langsung dengan ketua kelompok. Metode 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 

Kegiatan No Desember November Oktober 

1 Tahapan persiapan (survey 

la pang) 

2 Tahap pendampingan kJp awal 

3 Tahap persiapan rnateri 

4 Tahap penyuluban/ pelaksanaan 

5 Tahap pendampingan klp akhir 

6 Tahap pelaporan 

3.4. Metode Pelaksanaan 

Tabel 1. Jadwal kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun 2018 

3.3. Lokasi dan Waktu 

Lokasi pendarnpingan desa mitra pertanian adalah Kantor Desa Wonorejo 

Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Waktu pelaksanaan pendampingan 

dimulai pada bulan Oktober-Desember 2018 disajikan pada tabel berikut: 

3.2. Pelaksana 

Susunan organisasi pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

sebagaimana tercantum dalarn Surat Keputusan Ketua STPP Malang No. 

2373/Kpts/SM.110/1.9.2/07/2018 tentang Penyelenggaraan Pengabdian pada 

Masyarakat 

3.1. Peserta 

Peserta dalam kegiatan pengabdian rnasyarakat adalah anggota kelompok 

temak Wonorejeki dan Kelompok Kerja (Pokja) Keluarga Berencana (KB) Desa 

Wonorejo Kee. Singosari Kab. Malang yang berjurnlah 15 orang. 

BAB ID. METODE PELAKSANAAN 
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3.5 Rincian Aoggaran Biaya 
Tabel 2. Rincian anggaran biaya 

No Uraian Volume Satuan Harga {R~) Jumlah {R~) 
l Terigu 2 kg 20.000 40.000 
2 daging ayam 2 kg 22.000 44.000 
..., tepung daun kelor 2 kg 150.000 300.000 .) 

4 bawang putih 1 kg 8.000 8.000 

5 merica bubuk 10 bks 1.000 10.000 

6 kaldu bubuk 10 bks 1.000 10.000 
7 minyak goreng 2 liter 22.000 44.000 

8 telur 2 kg 23.000 46.000 

9 tusuk sate 4 pak 7.000 28.000 

10 sarung tangan plastik 2 pak 18.000 36.000 

11 gar am 2 bks 2.500 5.000 
12 tong 2 buah 150.000 300.000 
13 sabit 2 buah 100.000 200.000 
14 golok 2 buah 150.000 300.000 

15 pollard 5 kg 5.000 25.000 
16 molasses 1 liter 10.000 10.000 

17 EM4 2 botol 20.000 40.000 
18 ember 10 liter 2 buah 50.000 100.000 
19 gembor 2 buah 50.000 100.000 
20 pita ukur sapi 1 buah 350.000 350.000 
21 kertas art paper 3 pak 30.000 90.000 
22 spanduk buah 200.000 200.000 
23 12a12an/12lang buah 500.000 500.000 

Jumlah 2.786.000 

pendampingan/ pelatihan yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan 

praktek. 

Materi kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu meliputi kelembagaan, 

Budidaya dan pakan sapi potong, dan pengolahan daging ayam dengan fortifikasi 

daun kelor. 
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4.1. Penumbuhan Kelompok Tani Ternak di Desa Wonorejo 

Kelompok merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup 

bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan 

memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Kelompok tidak pula dapat 

tumbuh kalau individu sebagai anggota kelompok tidak bisa tumbuh berdasarkan 

penambahan jurnlah anggota, penguasaan keterampilan- keterampilan baru, 

penerimaan dan pemilikan sikap baru sesuai dengan kondisi berubahnya kelompok 

yang makin maju. 

Kelompok juga dapat diartikan sekumpulan orang yang terdiri paling tidak 

sebanyak dua atau lebih yang melakukan interaksi satu dengan yang lainnya dalam 

suatu aturan yang saling mempengaruhi pada setiap anggotanya. Kelompok 

merupakan masyarakat kecil yang saling berinteraksi antar anggota yang diatur oleh 

adat istiadat dan sistem- sistem norma tertentu secara kontini u serta adanya rasa 

identitas yang mempersatukan semua angotanya. 

Para pakar menyebutkan bahwa secara rinci menjelaskan bahwa kelompok 

adalah kumpulan dua orang atau lebih terhimpun atas dasar adanya kesamaan, 

berinteraksi melalui pola/ struktur tertentu guna mencapai tujuan bersama, dalam 

kurun waktu relatif panjang. Ciri- ciri kelompok adalah anggota terdiri atas dasar 

kebutuhan yang sama, partisipasi aktif, keterikatan diantara anggota tinggi, 

memiliki kemandirian, selektif terhadap tujuan dan kegiatan, keragaman terbatas, 

dan aturan atau norma kelompok tidak tertulis tetapi norma terbentuk karena saling 

merasa kebersamaan yang tinggi. 

Definisi tersebut menggambarkan bahwa di dalam kelompok akan dijumpai 

berbagai proses seperti persepsi, adanya kebutuhan pada setiap anggota, interaksi, 

dan sosialisasi. Proses- proses tersebut akan di.namis ketika terjadi interaksi antara 

anggota kelompok. Proses dalarn kelompok dapat terjadi karena adanya energi 

kelompok yang diarahkan untuk pencapaian tujuan kelompok. 

Kelompok tani pada dasarnya merupakan organisasi non formal perdesaan 

yang ditumbuh kembangkan "dari, oleh dan untuk petani" mem.iliki karakteristik 

sebagai berikut : 

BAB IV. BASIL KEGIATAN 
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Alasan penumbuhan kelornpok ini pada dasarnya tidak ada manusia yang 

dapat turnbuh menyendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih lanjut 

alasan proses terbentuknya kelompok adalah ( l) pemuasan kebutuhan (the 

satisfaction of need) akan keamanan, sosial, penghargaan, dan realisasi diri; (2) 

kedekatan dan daya tarik (proximity and attraction) karena persepsi, sikap, hasil 

1. ciri kelompok tani meliputi saling mengenal, akrab dan saling percaya 

diantara sesama anggota, mempunyai pandangan dan kepentingan yang 

sama dalam berusahatani, memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau 

(pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun 

sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi), serta ada pembagian tugas dan 

tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama, 

2. unsur pengikat kelompok tani meliputi adanya kepentingan yang sama 

diantara para anggotanya, adanya kawasan usahatani yang menjadi 

tangung jawab bersama diantara para anggotanya, adanya kader tani 

yang rnemiliki dedikasi untuk menggerakkan para petani dan 

kepemimpinannya diterima oleh sesarna petani lainnya, adanya kegiatan 

yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang- kurangnya sebagian 

besar anggotanya, dan adanya dorongan atau rnotivasi dari tokoh 

masyarakat setempat untuk rnenunjang yang telah ditentukan, 

3. fungsi kelompok tani meliputi kelas belajar dimana kelompok tani 

merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh berkembangnya 

kemandirian dalam berusahatani sehingga dapat meningkatkan 

produktivitasnya, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih 

sejahtera; wahana belajar dimana kelompok tani rnerupakan tempat 

untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalarn kelompok 

tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain; dan unit produksi 

dimana usahatani yang dilaksanakan oleh masing- masing anggota 

kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu 

kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala 

ekonomi, baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. 
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karya dan rnotivasi; (3) tujuan kelompok (group goal) yaitu seseorang berkeinginan 

menjadi anggota suatu kelompok karena tertarik pada tujuan kelompok; dan (4) 

alasan ekonomi (economic reason) artinya melalui kelompok akan diperoleh 

keuntungan yang lebih besar. 

Kelompok yang telah dibentuk akan eksis, apabila selalu memperhatikan 

dinamika kelompok yang merupakan performance kelompok atau penampilan 

kelompok kelompok yang bersangkutan. Ada beberapa unsur dinamika kelompok 

sebagai berikut : 
1. tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok 

harus memiliki hubungan dengan tujuan individual atau dengan kata lain 

tujuan kelompok merupakan kumpulan yang telah disepakati dari seluruh 

anggota kelompok, 
2. struktur kelompok, struktur kelompok diciptakan untuk mengatur interaksi 

dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Struktur kelompok merupakan 

sesuatu yang unik dirnana kelengkapan struktur sangat tergantung dari 

besarnya kelompok dan aktivitas kelompok. Tiga unsur penting untuk 

menganalisis struktur kelompok yaitu posisi, status, dan peran. Posisi 

mengacu kepada tempat seseorang dalam suatu kelompok, status mengacu 

kedudukan seseorang dalam suatu kelompok, dan peran mengacu kepada 
hal- hal yang harus dilakukan oleh seseorang sesuai dengan statusnya 

dalam kelompok, 

3. fungsi tugas, yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usaha - usaha 

kelompok yang menyangkut masalah- masalah bersama dan dalam rangka 

memecahk:an masalah- masalah yang dihadapi. Tugas kelompok dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yaitu tugas produksi, tugas diskusi, dan tugas 

tugas pemecahan kelompok 

4. pembinaan dan pengembangan kelompok, dimaksudkan untuk menjaga 

kelompok tetap hidup dan berusaha bertahan hidup. Pengembangan 
kelompok diorientasikan apa yang harus ada dalam kelompok meliputi 

pembagian tugas yang jelas, kegiatan yang terns- menerus dan teratur, 
ketersediaan fasilitas yang mendukung dan memadai, peningkatan 

partisipasi anggota, adanya jalinan komunikasi antar anggota, adanya 
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semakin kompak, maka sernakin kuat dinamika dalarn kelompok itu 

sendiri. Kekompakan kelompok akan dapat menangkal tekanan atau 

ancaman yang berasal dari luar kelompok, 

7. suasana kelompok, yaitu sikap mental dan perasaan yang secara umum ada 

di dalam kelompok dan moral kelompok yang penuh semangat, tak 

semangat atau apatis. Suasana kelompok adalah suasana yang terdapat 

dalam suatu kelompok, sebagai basil dari ber]angsungnya hubungan 

interpersonal atau hubungan antar anggota kelompok. Suasana kelompok 

mengacu kepada ciri- ciri khas interaksi anggota dalam kelompok. 

Suasana kelompok tersebut bisa formal atau tidak formal/ kolegial, ketat 

atau longgar, santai atau tegang, akrab atau renggang, kesetia kawanan 
atau bennusuhan, gembira atau sedih dan lain- lain, 

8. keefektivan kelompok yaitu kecenderungan kelompok untuk 

rneningkatkan dinarnika kelompok. Kelompok yang efektif mempunyai 

tiga aktivitas dasar yaitu aktivitas pencapaian tujuan, aktivitas memelihara 

kelompok secara internal, aktivitas mengubah dan mengembangkan cara 

untuk meningkatkan keefektivan kelompok, dan 

9. maksud tersembunyi yaitu program/ tugas atau tujuan yang tidak 
diketahui/ disadari oleh para anggota kelornpok. Maksud tersembunyi 

(hidden agendas) adalah tujuan perorangan pribadi yang tidak diketahui 
oleh anggota lainnya dan tujuan tersebut sering berlainan atau berlawanan 

dengan tujuan kelompok yang dorninan 

5. 

pengawasan dan pengendalian kegiatan kelompok, timbulnya nonna 

nonna kelompok, adanya proses sosialisasi kelompok, dan kegiatan untuk 

menambah anggota baru dan mempertahankan anggota yang lama, 

tekanan kelompok, yaitu tekanan I desakan yang berasal dari kelompok 

itu sendiri, berbeda dengan kelornpok tekanan mengacu pada tekanan atau 

desakan dari luar kelompok, 

6. kekompakan kesatuan, persatuan kelornpok dan kornitmen yang kuat dari 

seluruh anggota merupakan kekuatan hakekat kelompok. Kelornpok yang 
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Sebagai tindak lanjutnya pembentukan kelornpok adalah menyusun rencana 

kerja kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota kelompok. Penyusunan 

rencana kerja diawali melihat kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh desa 

Wonorejo kecamatan Singosari yakni adanya pengembangan sapi perah dan limbah 

pucuk tebu. Pada sisi yang lain peternak mengalami kekurangan pakan, maka salah 

satu program yang telah dirintis adalah membuat silase pucuk tebu sebagai 

pengganti hijauan pada saat musim kemarau. 

Pada kesernpatan ini tim pengabdian kepada masyarakat telah melakukan 

penyuluhan tentang pembuatan silase pucuk tebu dengan jumlah yang terbatas. 

Penyuluhan tersebut rnenggunakan metode ceramah, demonstrasi dan praktek. 

Meode ceramah diberikan saat awal materi sebagai pendadahuluan, kemudian tim 

melakukan dernostrasi dan dilanjutkan motade praktek. 

Penerapan kombinasi metode ini dimaksudkan anggota kelornpok yang 

telah terbentuk lebih rneyakini apa yang diberikan oleh tim pengabdian kepada 

masyarakat dapat meningkatkan psikomotor peserta didik, sedangkan metode 

praktek merupakan metode yang langsung diterapkan oleh masing-masing peserta 

sehingga peserta didik lebih komprehensip dalarn menerima inovasi. 

Respon petemak dikategorikan sangat baik sehingga sebagai pengakhir 

kegiatan ditandaskan oleh wakil peserta bahwa materi pembuatan silasesangat 

berrnanfaat dan akan dikembangkan oleh kelompok. Kelompok merasa puas karena 

pucuk tebu selarna ini tidak pemah diolah dan langsung diberikan kepada temak. 

Selain pucuk tebu, petemak menjelaskan bahwa daun- daun tebu ketika proses 

pembersihan sama sekali dibuang dan belu.rn dimanfaatkan. 

Kelompok petemak merasa bersyukur dengan tim pengabdian kepada 

masyarakat Politeknik Malang yang telah berkenan memberikan inovasi sangat 

praktis dikembangkan namun memiliki darnpak yang besar terhadap 

pengembangan petemakan di daerah Wonorejo. Harapan petemakan semoga 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat terus berlanjut tidak hanya saat ini 

sehingga materi lainnya sangat ditunggu oleh petemak. Perlu diketahui bahwa 

selama ini kelompok petemak belum pemah ada penyuluhan semacam ini. 

Acara kegiatan kelompok berikutnya adalah perternuan rutin yang diawali dengan 

kegiatan sebagai berikut : 
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4.2. Program penggemukan dan budidaya sapi potong 

Salah satu tujuan kegiatan penyuluhan bertujuan mernperkaya pengetahuan 

masyarakat peternak dalam pemeliharaan ternak secara umurn. Sistem pemaparan 

materi dan dilanjutkan dengan diskusi diterapkan dalam kegiatan PKM ini. 

Masyarakat peserta dibekali dengan inforrnasi tertulis sebagai pegangan untuk 

mengikuti penyuluhan dan untuk rnemberikan kesernpatan merespon atas rnateri 

penyuluhan sehingga ada tirnbal balik dalam diskusi yang dilakukan. Masyarakat 

dirangsang untuk menyampaikan informasi yang diketahuinya tentang budidaya 

sapi potong. 

Sapi potong dipelihara untuk tujuan disembelih dan rnenghasilkan daging. 

Agar dapat memberikan keuntungan dan menambah pendapatan keluarga rnaka 

pemeliharaan sapi potong harus direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat mulai 

dari memilih sapi bakalan, cara memelihara yang baik sampai dengan menjual sapi. 

Tips untuk mernilih sapi bakalan untuk digemukkan: 

1. Pilih yang sehat, dengan cara periksa bagian mata, rambut, cennin hidung, 

kulit dan periksa perilaku sapi apakah nafsu makan/tidak, wujud dari 

feces/kotoran sapi. 

Orientasi pembinaan kelompok adalah pembinaan yang dilakukan secara 

terprogram dan berkesinambungan sesuai dengan situasi dan kondisi di wilayahnya. 

Pembinaan kelompok tani dimaksudkan dapat menumbuhkan kepemimpinan non 

formal di perdesaan yang akan marnpu rnenghimpun, menggerakkan, membirnbing 

dan rnengarahkan para petani anggotanya. 

1. mengadakan pendataan petemak, yakni petemak yang sudah menjadi 

anggota dan petemak yang belum menjadi anggota kelompok tani. 

2. penggalian potensi sumberdaya yang dimiliki oleh kelompok meliputi 

surnberaya alam, manusia, modal, dan teknologi 

3. menyusun rencana kerja yang dapat dilaksanakan oleh kelompok 

4. menyusun jadwal palang kegiatan dan rnengaktifkan seluruh pengurus 

kelompok untuk menyusun progam kerja 
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4.2.4. Bangunan kandang sapi 
1. Untuk penggemukan, sebaiknya sapi dipelibara secara intensif yaitu sapi 

tidak dilepas tetapi dipelihara di dalam kandang. Semua kebutuhan pakan 

dan air minum disediakan oleh peternak. 

2. Kalau sapi jinak, sebaiknya sapi tidak perlu diikat tapi jika sapi tidak jinak 

dan untuk keamanan maka sapi boleb diikat. 

3. Kandang dibuat nyaman, luas kandang cukup untuk sapi beristirahat (tidur 

dan bergerak), kandang tidak terlalu sempit/terlalu luas. 

4. Kandang terbuat dari bahan yang mudah didapat dan harganya murah tapi 

aman bagi ternak. Yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan bangunan 

kandang dan masa ekonomis kandang bisa digunakan dengan baik selama 

berapa lama. 

5. Kandang dapat melindungi sapi dari panas, angin, hujan dan binatang 

pemangsa. 

6. Tersedia saluran pembuangan untuk kotoran sapi dan air. 

7. Luas kandang per ekor yang disarankan untuk penggemukan yaitu 3 m2. 

3. Hitung dengan memasukkan ke rumus Schoorl Indonesia, yaitu: 

(LD + 18)2 
BB=---- 100 

BB= berat badan (kg), LD = lingkar dada (cm). 

contoh: LD = 100 cm 

BB= (100+ 18)2/100 = 139 kg 

1. Siapkan pita ukur. 

2. Pastikan ternak sudah tenang dan berdiri dengan posisi yang tegak, 

sebagai berikut; 
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4.3. Teknik Pembuatan Silase Komplit 
Prinsip pembuatan pakan komplit dalam bentuk silase ini seperti proses 

fermentasi pada umumnya. Bahan-bahan yang digunakan terdiri dari 3 kelompok 

bahan yak.ni kelompok rumput, legume, dan limbah pertanian. Bahan pakan hijauan 
disini berupa pucuk tebu dan rumput raja. 

4.2.5. Perawatan kesehatan sapi potong 
1. Sebaiknya kandang, tempat pakan dan tempat minum dibersihkan minimal 

1 kali sehari dari sisa pakan dan kotoran sapi. 

2. Lantai kandang tidak becek, tidak lembab dan tidak tergenang air. 

3. Sebaik.nya sapi potong diberi obat cacing secara rutin setiap 6 bulan sekali. 

Gambar 6. Contoh kandang sapi di perusahaan penggemukan 

Gambar 5. Contoh kandang sapi sederhana 

8. Bangunan kandang sebaiknya menghadap ke arah timur. 
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Peralatan yang disiapkan dalam pelatihan antara lain tong, baskom, 

timbangan, dan terpal. Semua bahan hijauan dicacah sepanjang 3-5 cm yang 

dipanen sehari sebelum pembuatan silase komplit, kemudian semua bahan 

dicampur rata dan dipadatkan secara rapat di tong penyimpanan, kemudian dipanen 

setelah 21 hari. Susunan silase komplit sebagai berikut Pucuk tebu: 50%, Rumput 

raja: 50%. Hasil sialse yang baik dengan ciri-ciri : bau asam segar dan tidak ada 

jamur yang tumbuh. Sebelum diberikan pada pakan sapi potong sebaiknya diangin 

anginkan terlebih dahulu dan ditambahkan sebagai campuran pakan sapi potong 

sebesar 40% dari total ransum pakan. 

Penguatan asupan pakan sering luput dari perhatian peternak kecil (petani) 

di pedesaan yang kepemilikan sapinya berkisar antara dua sampai lima ekor saja. 

Kegiatan beternak sapi sangat membantu usahatani mereka yang produktivitas 

lahannya rendah, selain kepemilikan lahannya pun relatifkecil. Keberadaan ternak 

sapi yang dimiliki petani di Indonesia secara keseluruhan jumlahnya relatif besar, 

oleh karena itu apabila d.iberdayakan dengan benar maka akan menjad.i kekuatan 

nasional dan berkontribusi langsung terhadap Program Swasembada Daging Sapi 

sebagai program nasional untuk kemandirian daging tahun 2014 (Pusat Penelitian 

dan Pengembangan Peternakan, 2010). Kegiatan penyuluhan diikuti dengan serius 

oleh masyarakat peserta serta adanya upaya untuk memahami apa yang 

disampaikan. Masyarakat sangat berantusias dalam praktek demonstrasi cara 

pembuatan silase komplit yaitu kegiatan dimulai dengan proses pencacahan hijauan 

rnenggunakan arit/golok, dilanjutkan dengan pencampuran bahan additive dan 

pemanpatan hijauan pada silo sehingga anaerob. 

Teknologi silase komplit ini perlu adanya identifikasi potensi jenis-jenis 

tanaman pakan apa saja yang dapat digunakan sebagai pakan ternak kambing. 

Identifikasi genus/spesies hijauan pakan semakin penting dilakukan mengingat 

semakin pentingnya arti hijauan pakan bagi kebutuhan ternak. Identifikasi hijauan 

pakan khususnya rumput d.apat dilakukan berdasarkan pada tanda-tanda atau 

karakteristik vegetative. Kebiasaan peternak di Indonesia mencari sumber pakan 

disekitar pematang sawah dan tegalan rata-rata jenis legume yang digunakan adalah 

gamal dan kaliandra, hal ini sejalan dengan penelitian (Daning dan Foekh, 2018) 

bahwa diperoleh data produksi tanaman kaliandra dan gamal tidak berbeda secara 
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signifikan dengan total produksi daun 0,62 kg/56 hari dan 0,50 kg/56 hari secara 

bertururt-turut dan dihasilkan kualitas nutrisi dan kecernaan yang hampir sama. 

Biodiversitas flora lokal belurn tergali seluruhnya dan dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan. Pernrosesan dengan teknologi silase memungkinkan sumber hijauan 

menjadi palatable, walau sebelum proses ensilase tidak berfungsi sebagai pakan. 

2). Teknologi silase mernanfaatkan bahan pakan local sudah tepat diterapkan 

kepada petani petemak di wilayah lokasi kegiatan yang belum terjamah oleh 

informasi pengembangan ternak secara umum, atau pengernbangan pakan secara 

khusus. 3 ). Upaya penyediaan pakan melalui pol a pertanian terintegrasi (integrated 

farming system) rnenciptakan siklus energi (karbon) yang pendek, serta 

memperkecil emisi gas metana dan karbon dioksida. 4). Konsep pernberdayaan 

silase komplit dan pemanfaatan kelimpahan sumberdaya flora lokal berpeluang 

diterapkan di dalam mendukung praktek adaptasi pada kegiatan usaha temak sapi 

skala kecil. 

Berdasarkan basil penelitian Susanti dan Marhaeniyanto (2016) bahwa daun 

tanarnan yang banyak digunakan oleh peternak responden di 5 (lima) lokasi 

penelitian dengan ketinggian yang berbeda adalah daun Sengon (Paraserianthes 

falcataria), Gama! (Gliricidia sepiurn), Nangka (Artocarpus heterophyllus), 

Lamtoro (Leucaena leucocephala) dan daun Kaliandra (Calliandra calothyrsus). 

Daun Sengon paling banyak digunakan di Desa Klampok Kecamatan Singosari 

(88,3%). Proporsi penggunaan daun Kaliandra berkisar 32- 98% sedangkan daun 

Gamal 58-98%, keduanya paling banyak digunakan di Desa Argoyuwono 

Kecamatan Arnpelgading. Daun Nangka paling banyak digunakan di Kecamatan 

Wajak (90,3%) sedangkan daun Lamtoro 100% digunakan oleh seluruh responden 

di Desa Sumberdem Kecamatan Wonosari. 

Keberadaan tanaman-tanaman tersebut telah dikenal masyarakat, baik yang 

ada di pekarangan rumah, kebun, lading maupun yang ada dihutan namun belum 

dimanfaatkan dengan baik sebagai pakan kambing. Tanaman-tanaman tersebut 

memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan. Dalam 

penjelasan kepada mitra masyarakat peternak, mereka menjadi mengetahui, 

mengerti dan memahami bahwa pakan untuk ternak kambing dapat diperoleh 

disekitar usaha pertanian yang mereka lakukan sehari-hari. Melalui pengetahuan 
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4.4. Penyuluhan ten.tang Pengolahan Sempol Kelor Daging Ayam 
Bahan pangan hewani yang meliputi susu, telur, dan daging serta produk 

produk olahannya merupakan bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau 

olahan yang bahan dasarnya dari basil bewan. Baban pangan hewani memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 

1. Memiliki daya simpan yang jauh lebih pendek bila dalam keadaan segar 

(kecuali telur), dimana daya simpan ini terkait dengan struktur jaringan basil 
hewani dimana bahan pangan hewani tidak memiliki jaringan pelindung 

yang kuat dan kokoh sebagaimana pada hasil tanaman 

dan pemahaman yang dimiliki, masyarakat diharapkan menjadi mandiri dan 

meningkatkan kemampuannya dalam pemeliharaan ternak sapi potong dan 

memanfaatkan segala sumberdaya yang dimi liki untuk meningkatkan 

kesej ahteraanya. 

Kegiatan pelatihan bertujuan memberikan aplikasi terhadap teknologi 

penyediaan pakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penyediaan pakan hijauan 

untuk ternak kambing dan ternak ruminansia lainnya selalu menjadi masalah utama 

dimusim kemarau dimana hijauan jenis rumput dan leguminosa sulit di dapat 

(Kushartono dan Iriani, 2004). Hasil penyuluhan dan pelatihan dalam kegiatan 

program masyarakat ini diharapkan masyarakat termotivasi dan mengadopsi 

infonnasi dan menerapkannya dalam usaha temak sapi potong yang dilakukan. 

Teknnologi pembuatan silase komplit dengan berbagai sumber hijauan lokal daerah 

usaha petemakan yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sapi potong. 

Upaya untuk mengadopsi teknologi yang sederhana sekalipun di dalam 

memproses pakan adalah tindakan di luar kemampuan petani kecil pada umumnya. 

Kendalanya antara lain karena alokasi waktu dan kemampuan yang masih bersahaja 

untuk bertindak. Anggapan yang berkembang bahwa teknologi selain tidak praktis 

juga memerlukan biaya. Mereka perlu diyakinkan bahwa input teknologi dapat 

mendatangkan keuntungan. Solusinya diperlukan contoh kongkrit, sehingga 

kegiatan penyuluhan ini dilakukan secara langsung dengan demonstrasi cara, 

sebingga peternak dapat secara langsung mengaplikasikan untuk pembuatan silase. 
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Teknologi pengolahan hasil temak lebih menekankan pada aspek 

kesegaran, penampakan, stabilitas, penghindaran dari kontaminasi, pencegahan 

kebusukan, dan pengembangan produk baru dari komponen-komponen hasil 

ternak. 

Tujuan utama teknologi penanganan dan pengolahan hasil ternak adalah 

untuk mendapatkan produk ternak yang berkualitas baik sehingga aman dan sehat 

bagi konsumen. Hasil ternak merupakan bahan yang sangat mudab rusak sehingga 

perlu segera dilakukan penanganan. Berbagai teknologi penanganan/pengawetan 

dan pengolahan dapat meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk. Teknik 

teknik penanganan dan pengolahan hasil ternak diharapkan dapat mengamankan 

basil produksi terhadap penurunan mutu agar dapat meningkatkan kualitas dan nilai 

tambah basil ternak, baik dari segi bobot, bentuk fisik, rupa dan gizi maupun rasa, 

bebas dari jazat renik patogen serta residu bahan kimia, sehingga produk aman 

Berkaitan dengan hal tersebut sangat penting untuk mengetahui cara 

mempertahankan serta meningkatkan cita rasa dan mutu gizi melalui berbagai 

proses dan pengolahan bahan pangan asal hewani. 

Pengolahan merupakan penerapan suatu cara guna menghambat perubahan 

perubahan yang rnenyebabkan hasil temak tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai 

bahan pangan atau menurunkan beberapa aspek mutunya. Perubahan-perubahan 

tersebut diakibatkan oleh kerja rnikroorganisme, proses fisik dan kimiawi. Ilmu 

yang membahas pengolahan bahan pangan asal hewani biasa disebut Teknologi 

Penanganan dan Pengolahan Basil Temak atau Teknologi Pengolahan Hasil 

Ternak. 

2. Bersifat lunak dan lembek sehingga mudah terpenetrasi oleh faktor tekanan 

dari luar; 

3. Karakteristik masing-rnasing bahan pangan hewani sangat spesifik sehingga 

tidak bisa digeneralisasi. Sifat pada daging sangatlah berbeda dengan sifat 

telur, pada bahan pangan hewani,lemak pada daging terletak pada jaringan 

lernak, sedang pada susu terletak pada globula-globula lernak dan pada telur 

terdapat pada kuning telur; 

4. Pada umumnya merupakan surnber protein dan lernak. 
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(food safety) dan dapat memenuhi persyaratan pasar dalam dan luar negeri serta 

agroindustri pengolahan. 

Bila ditilik dari posisi strategis dari produksi ke konsumsi, maka Teknologi 

Penanganan dan Pengolahan Basil Ternak memiliki peranan yang penting dalam 

rangkaian proses usaha peternakan dari proses produksi dan konsumsi. Proses 

konsumsi dimaksud adalah pemasaran produk peternakan. Dewasa ini banyak 

terjadi perubahan paradigma konsumsi seperti pentingnya produk yang rendah 

kolesterol, back to basic, animal welfare, halal food, dan lain sebagainya yang 

kesernua itu perlu disikapi dengan baik oleh pelaku dunia usaha petemakan baik 

dari sisi aspek produksi maupun pemanenan. 

Prospek dan potensi pengembangan penerapan teknologi penanganan dan 

pengolahan hasil temak memberikan peluang yang luas. Hampir di berbagai daerah 

di Indonesia memiliki teknologi tradisional dalam kaitannya dengan teknologi 

pengolahan hasil petemakan atau pangan pada umumnya. Salah satunya adalah 

pengolahan daging. 

Daging adalah bagian otot skeletal dari karkas sapi yang aman, layak dan 

lazim dikonsumsi oleh manusia, dapat berupa daging segar, daging segar dingin, 

atau daging bek:u. Berikut adalah aspek fisik dalam pengukuran k:ualitas daging: 

1. Tekstur. Tekstur merupakan faktor penting yang dipertimbangkan dalam 

atribut palatibilitas daging dan berkaitan erat dengan tingkat penerimaan 

konsumen. 

2. Kandungan lemak (marbling). Marbling merupakan istilah untuk menyebut 

pola penyebaran lemak intraselauler. Marbling adalah kurnpulan butiran 

lemak yang terdapat dalam jaringan serat-serat daging. Biasanya, bentuk 

viasual lemak marbling saat di amati secara organoleptik adalah butiran 

butiran putih yang terlihat di antara serat-serat daging yang berlemak (lean 

meat) yang berwama merah. Tingkat dari marbling berpengaruh pada 

palatabilitas daging. Semakin banyak marbling, semakin tinggi juiciness, 

flavor dan kelunakan daging karena kandungan lemaknya sangat tinggi. 

3. Warna. Wama daging yang baik tergantung pada jenis hewannya. Wama 

daging sapi yang baik adalah yang berwama merah cerah. Daging kambing 
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Pengolahan daging menjadi produk olahan dapat dikombinasikan dengan 

komoditas lain untuk tujuan tertentu. Misalnya untuk membuat pangan fungsional. 

Yaitu makanan yang memiliki fungsi tertentu, biasanya ditujukan untuk kesehatan. 

Salah satunya dengan dikombinasi dengan daun kelor. 

Tanarnan kelor (.Moringa oleifera) merupakan salah satu jenis tanaman 

tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor 

merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan tumbuh subur mulai 

dari dataran rendah 0 sampai ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Kelor 

dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis pada semua jenis tanah dan tahan 

terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 bulan 

(Thomas, 2007). 

Kelor dikenal diseluruh dunia sebagai tanaman bergizi dan World Health 

Organization (WHO) telah memperkenalkan kelor sebagai salah satu pangan 

altematif untuk mengatasi masalah gizi (malnutrisi). Di Afrika dan Asia daunkelor 

direkomendasikan sebagai suplemen yang kaya zat gizi untuk ibu menyusui dan 

anak pada masa perturnbuhan (Masdiana et al., 2015). 

Berbagai bagian dari tanaman kelor seperti daun, akar, bij i, kulit kayu, buah 

dan bunga bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, memiliki anti 

tumor, anti hipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, anti diabetik, anti 

bakteri dan anti jamur (Krisnadi, 2015). 

Daun kelor merupakan salah satu bagian dari tanaman kelor yang telah 
banyak diteliti kandungan gizi dan kegunaannya. Daun kelor sangat kaya akan 

nutrisi, diantaranya kalsium, zat besi, fosfor, kalium, zinc, protein, vitamin A, 

vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, asam folat dan biotin 
(Syarifah et al., 2015). 

Daun kelor juga mengandung berbagai macam asam amino, antara lain 

asam amino yang berbentuk asam aspartat, asam glutamat, alanin, valin, leusin, 

isoleusin, histidin, lisin, arginin, venilalanin, triftopan, sistein dan metionin 

dan domba cenderung berwarna merah muda. Sedangkan daging ayam yang 

baik berwarna putih pucat. 

4. Rasa dan Aroma. Rasa dan aroma daging yang baik adalah anyir atau amis 

khas daging, serta tidak terdapat aroma formalin. 
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satu desa yang memiliki potensi bidang pertanian dan peternakan. Pada tahun 2018, 

Camat Singosari menetapkan Desa wonorejo menjadi "Kampung Kelor". Hal ini 

d:ikarenakan potensi tanaman kelor yang luar biasa di Desa tersebut. Selain ragam 

budaya pertanian, Desa Wonorejo juga memiliki potensi pengembangan sapi 

potong, sapi perah dan ayam. 
Pengolahan kelor di Desa Wonorejo, saat ini masih terbatas diolah menjad:i 

minuman kesehatan berupa teh, dan disayur. Mengingat begitu banyaknya potensi 

kelor dan petemakan, maka penulis berupaya melakukan pemberdayaan kepada 

masyarakat tentang olahan produk pangan sehat yaitu "Sempol Kelor Daging 

Ayam". Harapan dari kegiatan ini adalah utuk memberikan pengetahuan dan 

Surnber: Krisnadi (2015). 

Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, merupakan salah 

75,0 7,50 
6,7 27, 1 
1,7 2,3 

13,4 38,2 
0,9 19,2 

440,0 2003,0 
24,0 368,0 
70,0 204,0 
6,80 16,3 
0,21 2,6 

220,00 17,3 

1 Kadar air (%) 
2 Protein (gram) 
3 Lemak (gram) 
4 Karbohidrat (gram) 
5 Se rat (gram) 
6 Kalsium (mg) 
8 Magnesium (mg) 
9 Fosfor (mg) 
10 Vitamin A (mg) 
11 Vitamin B (mg) 
12 Vitamin C (mg) 

Daun segar Daun kering No Komponen gizi 

(Syarifah et al., 2015). Daun kelor mengandung fenol dalam jumlah yang banyak 

yang dikenal sebagai penangkal senyawa radikal bebas. Kandungan fenol dalam 

daun kelor segar sebesar 3,4% sedangkan pada daun kelor yang telah diekstrak 

sebesar 1,6% (Syarifah et al., 2015). Penelitian lain menyatakan bahwa daun kelor 

mengandung vitamin A, 10 kali Jebih banyak dibanding wortel, vitamin B 50 kali 

lebih banyak disbanding sardines dan kacang, vitamin E 4 kali lebih banyak 

dibanding minyak jagung, beta karoten 4 kali lebih banyak dibanding wortel, zat 

besi 25 kali lebih banyak dibanding bayam, zinc 6 kali lebih banyak d:ibanding 

almond, kalium 15 kali lebih banyak diband:ing pisang, kalsium 17 kali iebih 

banyak dibanding susu, dan protein 9 kali lebih banyak dibanding yoghurt. 

(Krisnadi, 2015). 

Tabel 4. Kandungan Nilai Gizi Daun Kelor Segar dan Kering. 
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keterampilan kepada kelompok wanita tani serta anggota Pokja Kelor tentang 

pengolahan kelor. Saat ini masyarakat banyak membuat variasi dan kreasi dalam 

produk pangan, seperti makanan yang bermunculan sekarang yaitu Sempol. Sempol 

merupakan makanan yang tennasuk dalam kategori jajanan. Sempol sejenis dengan 

jajanan cilok, tempura, dan empek-empek. Sempol terbuat dari bahan daging ayam 

dan tepung, ditusuk menggunakan tusukan sate dan digoreng dengan telur. Menurut 

Anonimous (2004), makanan minuman jajanan adalah makanan minuman yang 

diolah oleh pengrajin makanan di tern pat berj ualan dan atau disajikan sebagai 

rnakanan siap santap untuk dijual bagi umum selain disajikan oleh jasa boga, rumah 

makan/restoran, dan hotel. 

Kegemaran para masyarakat mengkonsumsi rnakanan ringan membuka 

peluang usaha bagi banyak produsen. Tingginya tingkat kegemaran jajan para 

konsurnen, maka akan semakin maraknya makanan jajanan yang dijual. Makanan 

jajanan yang sedang terkenal di Kabupaten Malang saat ini yaitu jajanan sempol 

yang sedang banyak digemari oleh masyarakat tidak terkecuali para mahasiswa. 

Jajanan sempol rnerupakan jajanan yang menggunakan daging ayam dan telur 

sebagai salah satu bahannya. Daging dan telur salah satu sumber protein yang 

dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi kandungan gizi dalam jajanan sempol sangat 

rendah. Menurut Budiyanto (2002) protein jenis steroprotein yaitu protein yang 

berbentuk bola. Protein ini banyak terdapat pada bahan pangan seperti susu, telur, 

dan daging. Salah satu fungsi protein bagi tubuh adalah sebagai pertahanan tubuh 

dalarn bentuk antibodi. 

Alat dan Baban. Alat yang diperlukan dalam pembuatan sempol kelor 

daging ayam adalah sebagai berikut: kompor gas, spaula, pisau, blender, baskom, 

alat penggorengan, saringan, pandi, alat untuk menanak nasi, dan ulekan. Sedangka 

bahan yang diperlukan adalah: tepung terigu 250 g, tapioca 1.250 g, tepung 

maizena500 g, daging ayam 300 g, dan kelor basah 126 g +air, penyedap rasa ayam 

4 bks ada bubuk 4 bks, garam 7 sdm, bang putih 36 siung dan telur 12 butir. 

Metode Pembuatan Sempol Kelor. Cara pembuatan sempol kelor adalah 

sebagai berikut: 

1. Mernpersiapkan alat dan bahan yang digunakan 

2. Memisahkan daun kelor dari tangkainya 
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Media yang digunakan dalam penyuJuhan adalah PPT (power point) dan 

benda sesungguhnya. Teknik yang digunakan dalam penyuluhan adalah ceramah, 
diskusi dan demonstrasi cara dengan menggunakan metode pendekatan kelompok. 

Gambar 7. Olahan Sempol Kelor 

3. Merebus air sampai mendidih 

4. Memasukkan daun kelor ke darn air mendidih selama 2,5 menit, kemudian 

di blender 

5. Mnghaluskan daging ayam 

6. Menghaluskan bawang putih 

7. Mencampurkan semua bahan hingga kalis 

8. Membentu adonan dengan tusuk sate, kemudian di rebus hingga matang 

9. Sempol digoreng dengan kocokan telur 
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Pendampingan pembinaan desa mitra di Desa Wonorejo Kecamatan 
Singosari ini memang belum maksimal dilakukan, masih banyak potensi di Desa 

Wonorejo yang belum terungkap dan juga rnasih ada permasalahan yang belum 

terselesaikan. Namun, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh tim 

Polbangtan Malang ini telah dilakukan transfer ilmu dan teknologi kepada anggota 

kelompok tani ternak guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan. 

Respon positif anggota kelompok tani terhadap kegiatan PKM, baik materi 

dan pendamping, menunjukkan interaksi aktif yang mampu dibangun oleh tim 

Polbangtan Malang dengan masyarakat. Dengan demikian, semoga pendampingan 

yang dilakukan untuk mewujudkan desa mitra dapat berkelanjutan untuk 

memberikan manfaat baik bagi petani (khususnya anggota kelompok tani) maupun 

bagi pendamping PKM Polbangtan Malang. 

BAB V. PENUTUP 
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Gambar 3, 4, 5. Kegiatan Penyuluhan di Kelompok Tani-Ternak Wonorejeki 

Gambar 1,2. Alat dan bahan pembuatan silase komplit 

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat 
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Gambar 6-10. Kegiatan Penyuluhan kepada Anggota Pokja Kelor 
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2. Pakan penguat 
Pakan penguat adalah pakan yang berkonsentrasi tinggi dengan serat kasar yang 
relative rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan 
bahan makanan yang berasal dari bijl-bijian seperti jagung giling, menir, bulgur, 
haasil ikutan pertanian dan pabrik seperti dedak, katul, bungkil kelapa, tetes, dan 
berbagai urnbi. Fungsipakan penguatadalah meningkatkan dan memperkaya nilai 
gizipada bahan pakan lain yang nilal gizi nya rendah. 
3. Pakan Tambahan 
Pakan tambahan bagi ternak sapi biasanya berupa vitamin, mineral, dan urea atau 
UMB. Pakan tambahan ini dibutuhkan oleh sapi yang dipelihara secara intensif, 
yang hidupnya berada di dalam kandang terus menerus, sedangkan mineral 
sebagai bahan pakan tambahan dibutuhkan untuk mengandung 23.:33% Cad an 
10-18% P. Kapur biasa atau kapur tembok (CaC03) [uga bisa dipakai sebagai 
sumber Ca. Bahan kimia dicalcium phosphate (kapur makanan) sebagai sumber 
mineral (Cad an P) bisa diberikan sebanyak 30-50 gram/ekor/hari. Pada umumnya 
pakan tambahan vitamin dan mineral berupafeed supplement. 

BAHAN PAKAN TERNAK SAPI 
Ternak sapi sebagai salah satu hewan ruminansia memiliki alat pencernaan 

yang terbagi atas 4 bagian yakni rumen, reticulum, omasum, dan obarnasum. Sapi 
mampu menampung jumlah pakan yang lebih besar dan mampu mencerna bahan 
pakan yang kandungan seratnya tinggi. Pakan pokok hewan ini berupa hijauan atau 
rumput dan pakan pemguat sebagai tambahan. Pada umumnya bahan pakan 
hijauan diberikan jumlah 10% dari berat badan dan pakan penguat cukup 1% dari 
bobot badan. 

1. Pakan Hijauan 
Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman ataupun 
tumbuhan berupa daun-daunan, terkadang termasuk batang, ranting, dan 
bunga. Kelompok pakan hijauan ialah bangsa rumput (Graminae), legume, dan 
tumbuhan-tumbuhan lain. Semuanya dapat diberikan dalam 2 macam bentuk 
yakni hijauan segar atau kering. Hijauan segar adalah hiajuan yang diberikan 
dalam keadaan masih segar/silase, sedangkan hijauan kering bisa berupa hay 
ataupun jerami kering (sisa has ii ikutan pertanian yang dikeringkan). 
Bahan pakan berupa hijauan jenis leguminosa adalah gamal, turi, lamtoro, dsb, 
Kelompok pakan hijauan ini termasuk bahan pakan yang berserabut kasartinggi. 
Sapi akan mengalami gangguan pencernaan bila kandungan serat kasar didalam 
ransumferlalu rendah. Kandungan serat kasardalam ransum minimal 13%. 

Kondisi Sapi Persentase Zat 
Air(%) Protein(%) Lemak (%) Abu(%) 

Sapi baru lahir 74 19 3 4 
Sapi dewasa jantan 43 13 41 3,3 
gemuk 
Sapi dewasa jantan 64 19 12 5,1 
kurus 

Pakan yang diberikan berguna untuk kebutuhan pokoknya untuk perawatan tub uh 
atau kebutuhan pokok hidup dan keperluan berproduksi. Pakan yang diberikan 
harus sesuai dengan unsur-unsur pakan yang dibutuhkan sapi potong. 
Setiap peternak perlu mengetahui tentang kebutuhan zat-zat pakan untuk hewan 
piaraannya. 
Tabel 1. Susunan Zat Pakan pada Berbagai Kondisi 

' . - - 

· Rese·p Pakan Sapi Potong 
-- . . . '' - ' - - 

• Untuk penggemukan, sebaiknya sapi dipelihara secara intensif yaitu sapi tidak 
dilepas tetapi dipelihara di dalam kandang. Semua kebutuhan pakan dan air min um 
disediakan oleh peternak. 

• Kalau sapi jinak, sebaiknya sapi tidak perlu diikat tapi jika sapi tidak jinak dan untuk 
keamanan maka sapi boleh diikat. 

• Kandang dibuat nyaman, luas kandang cukup untuk sapi beristirahat (tidur dan 
bergerak), kandang tidak terlalu sempit/terlalu luas. 

• Kandang terbuat dari bahan yang mudah did a pat dan harganya mu rah tapi aman 
bagi ternak. Yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan bangunan kandang dan masa 
ekonomis kandang bisa digunakan dengan baik selama berapa lama. 

• Kandang dapat melindungi sapi dari panas, angin, hujan dan binatang pemangsa. 
• Tersedia saluran pembuangan untuk kotoran sapi dan air. 
• Luas kandang per ekor yang disarankan untuk penggemukan yaitu 3 rn'. 
• Bangunan kandang sebaiknya menghadap ke arah timur. 

Bangunan Kandang Sapi · 
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Cara memperkirakan berat badan sapi 
Ketika akan menjual sapi, kita harus mengetahui berapa berat badan sapi yang 
akan kita jual sehingga peternak dapat menentukan harga jual sebelum ditawar 
oleh calon pembeli atau belantik. Sebaiknya berat badan sapi diukur dengan 
timbangan, tapi jika peternak tidak memiliki timbangan maka berat badan sapi 
dapat diperkirakan dengan mengukur lingkar dada sapi. Cara mengukur lingkar 
dada sapi; 
1. Siapkan pita ukur. 
2. Pastikan ternak sudah tenang dan berdiri dengan posisi yang tegak, sebagai 
berikut; 

Penentuan Berat Sadan Sapi 

0,47 0,45 7 Rumput Odot 15,31 18,41 4,30 27,17 

29,83 27,55 5,29 10,58 76,78 1,40 0,21 6 Daun Lamtoro 

39,58 18,70 4,10 22,24 60,26 0,95 0,25 5 Daun Kaliandra 

4,37 21,57 61,64 0,67 0,19 4 Daun Gamal 

2,11 30,05 58,81 0,54 0,39 3 Rumput lapangan 

2,50 29,90 54,00 0,54 0,34 Rumput Benggala 

1 Rumput Gajah 11,50 2,30 29,30 52 0,70 0,38 

BK PK LK SK TON Ca P 
%) (%) (%) (% (%1 

Kom osisi Nutrisi 
Gambar f 6 Bahan Pakan 

• sl.'.S'ri\M/ a•cii lL. AUA. t AffA. { AAJlt acii•+ 

Urea sebagai bahan pakan tarnbahan hanya bisa diberikan pada sapi jumlah 
terbatas, yakni 2% dari seluruh ransum yang diberikan. Jika terlalu banyak, sapi bisa 
keracunan. Urea mengandung 45% N, dengan bantuan mikroorganisme di dalam 
rumen, N bisa diurai dan diikat menjadi protein bermanfaat. 



36,40 17,24 0,89 71,72 0,11 0,74 15 Bungkil K. tanah 

91,83 16,33 11,90 36,68 67,44 0,56 0,84 14 Bungkil Inti sawit 

8,70 78,00 0,47 0,97 30,83 3,81 13 Bungkil klentheng 

0,37 1,27 

ca 

52,88 

TON 
{%l 

17,80 

SK 
{%) 

4,30 

•LK 
{%) 

25,20 

• PK 
{%) 

2,21 26,30 60,24 0,18 0,36 

No Kondisi gigi Perkiraan umur (tahun) 
1 Gigi susu semua terletak pada rahang bawah < 1,5 
2 Gigi tetap sepasang pada rahang bawah ±2 
3 Gigi tetap 2 pasang pada rahang bawah ±3 
4 Gigi tetap 3 pasang pada rahang bawah ± 3,5 
5 Gigi tetap 4 pasang (lengkap) pada rahang bawah ±4 
6 Gigi tetap lengkap, 25% bagian aus 6 
7 Gigi tetap, 50% bagian aus 7,5 
8 Gigi tetap, 75% bagian aus 8 
9 Semua gigi tetap sudah aus >8 

EN>M'.>i:>CJR:>6untuk menentukan umur sapi: 

Jerami jagung 9 

Su.sunon gigi saot 
sapi bcrumur I tahim 

- . "'.,.~ ' ~ -; ,,, 10 Tongkol Jagung 5,62 1,58 25,55 53,08 0,12 0,04 I 

Susunon 91gi soot s.opi 5vsunon gigi saot srJpi 
berumur 2 tolvun berumur 3 Jnhun 

11 Kulit kedelai 13,79 0,74 19,63 0,62 0,33 

\· .,,~,. I .11, 

Sui:,~~~~!,;3:1~i1~~~~p; Su:iunon gi9i soot sop/J 
berumor A 1ohvt1 12 Ampas tahu 25,65 5,32 14,53 76,00 0,61 0,31 

1,69 9,66 

16,00 Daun Turi 

Gambar Bahan Pakan 

8 

p BK 
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Gambar 1: Perbedaan gigi susu (gambar kiri) dan 
gigi sapi dewasa (gambar kanan) yang sudah berganti (poel). 

87,02 2,41 0,79 8,26 77,25 0,68 0,05 22 Tepung gaplek 

18 Dedak padi 91,27 9,96 2,32 18,51 55,52 0,06 0,77 

Penentuan Umur Sapi 

Mengapa perlu mengetahui umur sapi? 
19 Dedak gandum 89,87 16,41 4,01 5,86 74,83 0,15 1,23 Karena umur sapi akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh 

peternak untuk menggemukkan sapi. Semakin cepat gemuk akan semakin balk 
karena sapi dapat segera dijual dan peternak akan segera memperoleh 
pendapatan. 

Dedakjagung 84,98 0,58 0,77 
Bagaimana cara memperkirakan umur sapi? 

20 9,38 5,59 81,84 0,06 
Sal ah satu cara untuk memperkirakan umur sapi yaitu dengan memeriksa susunan 
gigisapi. 

21 Tumpi jagung 87,39 8,66 0,53 21,30 48,48 0,09 0,51 

'• 2. Sapi LIMPO (Limousin X PO) 
No. Bahan Pakan Gambar BK PK LK SK TON Ca p 

(%) (%) (%) (%) (%) adalah perkawinan antara 
16 Bungkil kopra 90,56 27,60 11,22 6,85 75,33 0,08 0,67 sap i limousin dan sa pi 

peranakan ongole atau PO. 
Cirinya berpunuk dan tidak 
bergelambir; warna bulunya 

17 Bungkil kedelai 89,41 52,08 1,01 25,53 40,26 0,20 0,74 hanya coklat tua ata u 
kehitaman dan coklat muda. 
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Rasio 7 : 2 : 1 atau 6 : 3 : 1 

BURGER PAKAN SAPI 

3 kelompok bahan pakan yang digunakan: 
./ hijauan 
./ konsentrat 
.( oalian aditlf 

Teknik pembucitM fermentosi completit feed 

Tujuan Pembuatan 
Campuran dari bahan pakan ternak berupa hijauan dan Kosentrat (pakan 
penguat) melalui proses fermentasi anaerob (kedap udara, kedap air dan kedap 
sinar matahari) yang lengkap dengan nutrient sesuai dengan Kebutuhan berat 
bad an 

Teknologi Complete Feed (Burger Pakan Sapi) 

0,73 0,10 80,75 22,29 9,01 30,52 25 Tepung kulit kopi 

84, 78 4,09 13,23 3,86 24 Serbuk roti 

23 Onggok Kering 90,17 2,84 0,68 8,26 77,25 0,68 0,05 

BK 1" PK LK SK TON ca P 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Gambar No. Bahan Pakan 

SIMPO adalah ada warna bulu putih 
tanduknya. 

adalah perkawinan silang antara sapi 
simmental dan sapi peranakan 
ongole atau PO. Cirinya tidak 
bergumba dan tidak bergelambir ; 
warna bulu merah bata, merah tua 
atau coklat muda, putih kekuningan 
dan doreng (loreng hitam, putih, me 
rah bata dan coklat). Ciri khas sapi 

berbentuk segitiga diantara kedua 

C. Sapi persilangan antara bangsa lokal dan bangsa eropa 

1. Sapi SIMPO (Simmental X PO) 

Sapi Limosin berasal dari Negara 
Perancis dan dikenal sebagai sapi 
potong/pedaging dengan nilai jual yang 
tinggi di pasaran. Hal ini dikarenakan, 
jenis sapi ini memiliki pertumbuhan 
yang sangat baik, dimana pada usia 6- 
12 bulan saja, Sapi Limosin telah 
memiliki bobot yang besar. Bahkan 
pada usia dewasanya, jenis sapi 
unggulan ini dapat mencapai bobot 1,1 
ton untuk sapi jantan serta 500 kg untuk 
sapi betina. 
Sesuai dengan namanya, sapi ini memiliki ukuran tubuh yang besar dan panjang. 
Ciri khas lainnya yang dapat di Ii hat diantaranya adalah warn a bulu cokelat tua di 
sekujur tubuhnya dengan bagian sekitar mata dan kaki berwarna lebih muda. 
Tanduk pada sapi jantannya memiliki bentuk melengkung dan dapat mencapai 
ukuran 1,5 meter. 

.. 2. Sapi Limosin 



B. Sapi bangsa eropa 
1. Sapi Simmental 
Sapi Simmental berasal dari wilayah Simme, 
Swiss. Sapi ini dikenal memiliki sifat yang jinak 
sehingga mudah untuk diternakkan. 
Sapi ini memiliki karakteristik bobot tubuh 
yang sangat besar, dimana untuk sapi jantan 
dewasa dapat memiliki bobot 1,4 ton 
sedangkan untuk betina dewasa mencapai 
800 kg. Selain itu, ciri fisik lain dari Sapi 
Simmental yang mudah dikenali adalah warna 
bulu kuning kecokelatan dengan bentuk tubuh yang panjang dan padat . 

Sapi Bali berasal dari varietas banteng yang telah 
melalui proses domestikasi. Berbeda dengan jenis 
sapi lainnya. Meskipun memiliki ukuran yang 
tidak terlalu besar, jenis sapi ini memiliki tenaga 
yang cukup besar. Selain itu, ciri fisik yang sangat 
khas dari Sapi Bali adalah warna cokelat muda 
pada sekujur tubuhnya dengan corak putih pada 
bagian kaki bawah dan belakang. 

3. Sapi Bali 

Ciri sapi ongole memiliki punuk besar dan 
gelambir besar dari leher sampai perut lebar. Telinga sapi ole juga panjang 
menggantung, bertanduk kecil, dengan mata yang besar. Berwarna putih dan 
putih kelabu terkadang terdapat campuran warna kuning orange. Berat sapi 
dewasa mencapai 600 kg/ekor. 

Jen is sapi ini dikembangkan dan di ternak di 
pulau Sumbawa sehingga sering disebut 
sapi SO (Sumbawa Ongole). Sapi jenis ini 
tahan terhadap rasa lapar dan minum. 
Serta memiliki toleransi makanan sehingga 
bisa diberi makanan sederhana. Termasuk 
jenis sapi yang mudah dipelihara. 

2. Sapi Ongole 

... 
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Tujuan Pembuatan Silase: 
Mernpertahankan nutrisi hijauan dan 
menjaga kontinyuitas hijauan sepanjang 
musirn secara anaerob 
langkah Pembuatan 
• Hijauan dipanen pada pagi hari, 

selanjutnya di chopper dan dilayukan 

• Siapkan Sillo (plastic, drum, dan 
bunker} 

• Tambahkan campuran: 
• - molasses dan EM4: 15 ml (1 tutup 

botol), dilarutkan pada air 4 L (4% dari 
berat rumput) 
- dedak/pollard sebanyak 4 %( 4 Kg) 
untuk 100 Kg rumput 

• Ratakan pada hijauan yang sudah 
dicacah, dan masukkan pada silo 
hingga rapat 

, .. Pembuatan Silase 

Sapi ini acap kali digunakan dalam berbagai 
perlombaan yang dikenal sebagai Karapan Sapi 
karena memilikitenagayangcukup besar. 

Sapi Madura merupakan hasil persilangan jenis Sapi 
Bali dengan Zebu yang berasal dari India. Maka tidak 
heran, sapi ini memiliki punuk berukuran kecil serta 
memiliki daya tahan yang sangat baik dalam iklim 
tropis. Rata-rata, jenis sapi ini merniliki ukuran 
sekitar 500 kg. 

Mengenal bangsa sapi yang baik untuk digemukkan 

A. Sapi bangsa lokal (Indonesia) 

1. Sapi Madura 

Tips untuk memilih sapi bakalan untuk digemukkan: 
Pilih yang sehat, dengan cara periksa bagian mata, rambut, cermin hidung, kulit 
dan periksa perilaku sapi apakah nafsu makan/tidak, wujud dari feces/kotoran 
sapi. 

• Memilih bangsa sapi, pilih sapi yang efisien terhadap pakan, produksi daging 
tinggi, mudah beradaptasi dengan lingkungan, tahan penyakit. 

• Pilih yangjantan 
• Pilih yang berumur 2-2,5 tahun, jika umur sapi terlalu muda pemeliharaan 

semakin lama. Sapi umur 1-2 tahun butuh waktu menggemukkan 4-6 bulan, 
sapi umur kurang dari 1 tahun butuh waktu menggemukkan selama 8-9 bu Ian. 

Program penggemukan dan budidaya sapi potong 
Sapi potong dipelihara untuk tujuan disernbelih dan menghasilkan daging. 

Agar dapat memberikan keuntungan dan menambah pendapatan keluarga maka 
pemeliharaan sapi potong harus direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat 
mulai dari memilih sapi bakalan, cara memelihara yang baik sampai dengan 
menjual sapi. 
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• Makanan ringan berasal dari Malang banyak beredar di 

kalangan masyarakat dengan bahan dasar tepung tapioka, daging ayam dan telur. 

• Banyak disukai anak-anak sekolah dasar 

• Jika dilihat dari komposisinya, sempol tidak termasuk dalam kategori makanan 
bergizi sebab hanya menggunakan daging ayam sebanyak 5% dari tepung tapioka 

• Perlu suatu inovasi penambahan bahan sayuran dengan tujuan untuk meningkatkan 
kandungan nutrisi sempol 

Sempol 

II' 

• 



Lada 4 bks Telur 12 btr 

Royea 4 bks Bawang putih 36 siung 

Tepung maizena 500 g 
Daun kelor basah 

126 g +air Bah an 
Daging ayam 300 g Tepung Tapioka 1000 g 

Tepung terigu 500 g Garam 7 sdm 
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Merebus air sampai 
mendidih 

Memasukkan daun kelor 
kedalam air mendidih selama 
2,5 menit, lalu diblender 

04 03 

01 
Memisahkan daun 
kelor dari tangkainya 02 

Mempersiapkan alat 
dan bahan yang 
digunakan 

Cara Pembuatan 

-e , C -' ,. D 0 l ! .. l_?t:,'{'(•. "'1 5 

Baskom 

Komporgas Alat penggorengan 

Spatula Serok 

Alat Pisau Dandang atau panci 

blender Ulekan 

2/15/2019 



2/15/2019 

The Power of PowerPoint - thepopp.com 
Font: Bebas Neue. Roboto 

THANK YOU! 

09 Sempol digoreng dengan kocokan telur 

08 
Membentuk adonan dengan tusuk sate, 
lalu di rebus hingga matang 

07 Lanjutan .. Mencampurkan semua bahan hingga 
kalis 

06 Menghaluskan bawang putih 

05 Menghaluskan daging ayam 

"te ~ .. 1. • -.1 v r c;, l l lrt•OO~.' '··~ 7 
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Pembuatan 

ADA 2 HAl YANG PERlU DIPERHATIKAN UNTUK 
MEMBUAT SEMPOl YANG lEZAT, AMAN DAN 
SEHAT: ~~ 

, 

PENGILAHAN SEMPOL 
LEZAT, AMAN DAN SEHAT 

' 



Pewarna makanan 

Penyedap rasa 
Bahan Tambahan Makanan 
(BTM) adalah bahan yang 

ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempengaruhi 

sifat atau bentuk pangan 

APA ITU BAHAN TAMBAHAN 
MAKANANil 

Bahan tambahan makanan yang aman dan tidak 
berbahaya bagi kesehatan 

Racikan bumbu yang pas 

Menggunakan bahan-bahan utama ( daging, 
tepung, telur, dll) yang berkualitas 

PEMBUATAN 
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·· Alergi pada 
kulit 

DAMPAK BTM TERlARANG BAGI KESEHITIN ~J 
Mual, f 1j 

'. , 
muntah 

• 

& ... 

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN YANG 
TERlARANG 
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Kemasan yang berperan 
pada kerusakan lingkungan 

Kemasan yang baik dapat 
menarik konsumen 

Sebagai wadah dan 
pelindung makanan 

KENAPA KEMASAN PENTING? 

Menggunakan BTM alami 

Menggunakan BTM sesuai dosis yang 
tertera pada label 

Menggunakan BTM yang diijinkan 
atau terdaftar B-POM RI 

BAGAIMANA PENGGUNAAN BTM YANG 
BENAR? 

• ' 

2/15/2019 

• 



2/15/2019 

Pencemaran lingkungan 

Berdampak negatif pada kesehatan 
dalam jangka panjang 

,. 

Makanan menjadi rusak 

DAMPAK KEMASAN YANG TIDAK 
MEMENUHI SYARAT 

Kemasan dapat didaur-ulang 

Kemasan tidak boleh 
mengeluarkan zat kimia yang 

berbahaya ke makanan 

, 

... 

, ~ 
Kemasan harus menjaga makanan 
dari kerusakan fisik atau cemaran 

(bakteri, debu, serangga, dll) 

BAGAIMANA PENGEMASAN BAKSO DAN 
MIE PANGSIT YANG AMAN DAN SEHAT? 

• 

·- 

• 


