DATA BUKTI KEGIATAN DISEMINASI
PUSAT STUDI BIOFARMAKA TROPIKA LPPM-IPB
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pusat Studi Biofarmaka di Desa-Desa/UKM Binaan
1.

Pelatihan pembuatan pupuk cair bekerjasama dengan kegiatan mitra swasta (PT Soho) di Kelompok Tani Kemuning
Jaya, Nagrak Sukabumi

Pelatihan pembuatan pupuk cair di kebun PT SOHO Nagrak Sukabumi

2.

Pelatihan kualitas produk biofarmaka, pengolahan dan pemasaran di Kelompok Tani Lamping, Nanggung Bogor

Kegiatan temu koordinasi dengan UPT Kec Nanggung Kab Bogor

Pelatihan kualitas produk biofarmaka, pengolahan dan pemasaran di UPT Nanggung Kab. Bogor

3.

Pelatihan cara meracik jamu untuk penyakit diabetes di Posdaya Kenanga, Situgede Bogor

Kegiatan di Desa Situgede

4.

Penguatan kapasitas pelaku usaha industri dan pemasar jamu melalui interview, peningkatan pengetahuan tentang
jamu dan pelatihan pemasaran melalui e-marketing di Kampung Jamu Nguter Sukoharjo
Kegiatan pendampingan pelaku usaha industri jamu dan pemasar jamu di sukoharjo, meliputi : 1) Pendampingan
manajemen keuangan pedagang jamu gendong, bertujuan agar penjual jamu gendong dapat mengetahui
keberlanjutan usahanya. Dengan adanya pelatihan ini maka diharapkan para pedagang dan pengrajin jamu ini
mengetahui keuntungan bersih dari usaha penjualan jamu sehingga dapat mengatur dan berdampak pada
meningkatnya kesejahteraan; 2) Pendataan dan promosi pelaku usaha jamu di Kecamatan Nguter bertujuan untuk
mengumpulkan informasi untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk dipublikasikan secara
digital. Sistem informasi ini akan dipublikasikan kepada khalayak sehingga jamu Kecamatan Nguter dapat dikenal
masayrakat luas; 3) Pendampingan produksi jamu bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk pengrajin jamu di
Kecamatan Nguter. Pendampingan ini terdiri dari pendokumentasian proses produksi, pengujian produk, pendataan
bahan baku, pencatatan alat produksi, dan evaluasi terhadap produk sehingga produk dapat memenuhi standar
Badan POM untuk diajukan untuk mendapat izin edar; 4) Inventarisasi tanaman obat dan pendampingan usaha
pengrajin jamu. Pendampingan usaha ini terdiri dari pembukuan bahan baku, pembukuan keuangan, inventarisasi
produk, inventarisasi tanaman obat dan peningkatan keterampilan pekerja. Kegiatan – kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas usaha mulai dari bahan baku, pekerja, karyawan, dan produk; 5) Peningkatan kapasitas
pelaku usaha yang meliputi peningkatkan pengetahuan, peningkatan keterampilan serta motivasi wiarausaha
melalui lomba cerdas cermat dan konseling kesehatan. Lomba cerdas cermat bertujuan untuk meningkatkan
pengetahuan mengenai tanaman obat dan izin edar kepada pengrajin dan pedagang jamu gendong. Sedangkan
Lomba Konseling dan Konsultasi Jamu bertujuan untuk peningkatan keterampilan padagang jamu gendong dalam
melayani dan memberikan informasi yang tepat kepada konsumen serta meningkatkan motivasi dan sikap
berwirausaha.

UKM Jamu di Kampung Jamu Nguter Sukoharjo

Bahan baku, gudang, proses produksi dan produk jadi beberapa UKM Jamu Sukoharjo

Kegiatan pendampingan UKM Jamu di Nguter Sukoharjo

5.

Pelatihan teknik budidaya, pasca panen dan pengolahan tanaman obat di Kelompok Togabuzi Ciherang Bogor

Kegiatan di Ciherang Tengah

Back to TropBRC PUI.
Back to Home.

