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PELUANG BISNIS 
agromania@yahoogroups.com 

 http://groups.yahoo.com/group/agromania/message/18411 

 

Mon, 03 Aug 2009 

Saya Perlu gaplek chips ukuran Maks 2cm buat ternak, berapa harga franco Tangerang ? 

Salam, Alex 

 

Date: Sunday, August 2, 2009, 8:31 AM 

Pak, apa punya gaplek yang asalan untuk pakan ternak bukan standar exspor.. 

Trim's, Rahmat 

 

kepada temen2 agromania yang membutuhkan komoditas gaplek kering, saya punya stok pada bulan 

agustus 2009 ini dengan data sebagai berikut : 

 

Nama Produk : Gaplek kering 

Jumlah   : 30.000 ton 

Lokasi  : jogja/jateng 

Harga  : dilokasi Rp. 1250/kg 

Pelabuhan Surabaya: Rp. 1400/kg 

 

Cara Pembayaran : Negosible, yang serius, bisa japri di sini. Contak person : Budi 081 2276 2839 

email : gamatr...@.. . atau jogja.a...@. .. 

 

Hasil lab Succofindo 

1. Commodity : Tapioca/gaplek kering 

2. Spesifications:  

 Tapioca bark is removed 

 Starch :  70 % min 

 Moisture :  15 % max 

 Raw Fibre : 5 % max 

 Foreign matter including Sand/Silica : 3 % max 

 

Heavy ellements contents : 

 PB (lead) : 0.2 mg/kg max 

 AS (Arsenic) : 0.2 mg/kg max 

 NAHSO3/SO2 : 0.03 g/kg max 

 

Bacteri contentc : 

 Salmonella : negative 

 E. Colli : negative 
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Yth, Milis Agromania 

Kami memiliki lahan seluas 9 Ha (wilayah bogor), dan bermaksud untuk membudidayakan singkong, 

pisang, jagung. Tidak menutup kemungkinan jenis tanaman lainnya. Kiranya ada yang berminat untuk 

kerjasama (menampung hasil tanam). Kontrak kerjasama dapat dinegosiasikan selanjutnya.  

 

• BISNIS SINGKONG GAJAH 

http://jakartacity.olx.co.id/bisnis-singkong-gajah-iid-18888558 

 

Menarik banget, Profit yang besar dalam waktu tanam sekitar 8 bulan. Cukup dengan modal yang kecil. 

Hasil Panen akan di beli perusahaan Bio Etahnol di Balikpapan. terjamin 

 

• CONTOH PROPOSAL BISNIS SINGKONG 

http://www.pdf-search-engine.com/contoh-proposal-bisnis-singkong-pdf.html 

 

• PELUANG BISNIS CASSAVA ALIAS SINGKONG 

http://go2alam.multiply.com/links/item/12/Peluang_Bisnis_Cassava_alias_Singkong 

 

Adayang pengin jadi petani singkong ? Ato mau coba coba jadi exportir singkong dan lain lain ?:D  

mau dunk ikutaaaannnn akuuuwwwwnya :-) 

 

• BISNIS SINGKONG KEJU  

http://bisnissingkongkeju.blogspot.com/ 

 

sebenarnya gampang untuk memulai usaha. asal ada kemauan pasti akan ada jalan. jika modal menjadi 

kendala maka ini benar. modal harus ada, tapi tidak perlu besar. tidak perlu sampai berjuta-juta. 

ada beberapa penyewa tempat yang memberikan sewa cukup murah antara 250 - 300 ribu. 
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PELUANG BISNIS: WARALABA 
http://indonetwork.co.id/homygroup_management/526567/tela-krezz.htm 

 

• Untuk menjadi mitra Tela KreZZ dapat mempertimbangkan beberapa model investasi yang 

memudahkan mitra memilih model mitra yang paling tepat bagi mereka untuk berinvestasi.  

 

Pilihan investasi: 

a) Mitra Standart: Mitra yang berinvestasi sebesar 3,5 juta - 4,5 juta mendapatkan hak 

franchise selama 3 tahun beserta perlengkapan dan bahan awal untuk menjalankan 

usaha. 

b) Mitra Eksklusif: Mitra yang berinvestasi sebesar 5 juta - 6,5 juta, mendapatkan hak 

franchise selama 5 tahun beserta perlengkapan dan bahan awal, mendapatkan "Garansi 

Uang Kembali" dalam waktu 1 tahun apabila tidak balik modal, ditambah dengan hak 

"Mitra Get Mitra" untuk menjual outlet hingga bonus level dari 1-4 mendapatkan bonus 

27 juta. 

 

http://www.waralabaku.com/for_detil.php?fid=80 

 

TELA-TELA 77 MERUPAKAN MEREK ( BRAND ) LOKAL YANG BERASAL DARI KOTA JOGJAKARTA YANG 

MENYAJIKAN MAKANAN SNACK SIAP SAJI ( FAST FOOD ) BERUPA SINGKONG, KENTANG, DAN TALAS. 

DENGAN BERBAGAI ANEKA RASA BUMBU SEPERTI BARBEQUE, KEJU, PEDAS MANIS, JAGUNG BAKAR, 

PIZZA, CHICKEN, CHILI, DAN ORIGINAL 

 

TELA-TELA 77 PERTAMA KALI BERDIRI DAN BEROPERASI PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2005 DI OUTLET 

PERTAMANYA YANG BERLOKASI DI RUKO BABARSARI RAYA ( BBC PLAZA ) CATUR TUNGGAL DEPOK, 

SLEMAN.RESPON BAIK PARA KONSUMEN ( PELANGGAN ) KEMUDIAN DITANGGAPI DENGAN DIBUKANYA 

OUTLET KEDUA YANG BERLOKASI DI DEPAN KAMPUS 3 UAJY, DAN OUTLET KETIGA YANG BERLOKASI DI 

JALAN CENDRAWASIH NO. 119 CONDONG CATUR, JOGJA. 

 

 

• PELUANG USAHA  SINGKONG PUN BISA DIWARALABAKAN 
http://www.detikfinance.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/13/time/081556/i

dnews/851661/idkanal/4 

 

Apa yang ada di benak Anda mendengar singkong? Pasti singkong rebus, singkong goreng, banter-banter 

singkong bakar dan kripik singkong. Bagaimana kalau singkong lapis cokelat atau strawberry? Kalau rasa 
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jagung bakar? Hmmm, pastinya lebih yummy. Singkong aneka rasa itu bukan sekadar angan-angan 

belaka. Firmansyah Budi pun mengubah cemilan rakyat itu menjadi komoditi bisnis yang menggiurkan. 

Hanya bermodal alat dapur ibunya. … 

 

IKLAN / KOMPETITOR 

 
http://www.indofood.com/qtela/ 

 

 

F O R U M 
 

• BAGAIMANA CARA MEMBUAT TEPUNG GAPLEK DARI UBI KAYU?, 

APA ANDA SUKA DENGAN TAPE TELO/SINGKONG? 
http://id.answers.yahoo.com/question/ 

• MAKANAN YANG MENGANGGU KESEHATAN1. SINGKONG! 
http://forum.tabloidnova.com/archive/index.php/t-14960.html 

http://media.kapanlagi.com/p/cassava.jpg 

 

Di antara sekian banyak tanaman, ternyata singkong ini tumbuh subur di Afrika dan Amerika 

Selatan, karena kondisi tanah yang kurang subur, dan seringnya kekeringan, maka tanaman ini 

akan menjadi tanaman yang memberikan karbohidrat bagi suku-suku di daerah ini. 

 

Singkong ini, ternyata bukan singkong biasa, tapi adalah singkong karet yang sangat beracun! 

Singkong karet ini mengandung cyanogenik glycoside yang akan diubah menjadi asam sianida 

oleh enzym yang disebut linamarase. Hal ini terjadi ketika dinding sel tanaman ini rusak, 

terutama pada saat dimakan. Oleh karena itulah singkong karet ini jika di makan secara tidak 

hati-hati akan membawa banyak masalah. Menangani singkong ini harus hati-hati dan akan 

mematikan jika di konsumsi mentah! 

 

Ada kaitan dengan artikel di bawah? 

 

• OOOO…SINGKONG BERACUN???!!!!  
http://www.rujakmanis.com/uncategorized/oooosingkong-beracun 

 

Ups, singkong beracun??? Waaa….jadi selama ini makan racun doang?? Bukan gitu, tidak semua 

singkong beracun. Memang ada singkong beracun, singkong demikian berjenis singkong karet. 

Tapi yang biasa kita makan atau dijual di pasaran bukanlah singkong karet. Memang kenapa 

singkong karet beracun , apalagi samapai mematikan lagi?? Ngeri juga kan?? Singkong karet 

beracun karena mengandung cyanogenik glycoside suatu zat beracun dalam singkong tersebut 

yang akan diubah menjadi asam sianida oleh enzym yang disebut linamarase. Hal ini terjadi 

ketika dinding sel tanaman ini rusak, terutama pada saat dimakan. Oleh karena itulah singkong 
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karet ini jika dimakan secara tidak hati-hati akan membawa banyak masalah. Menangani 

singkong ini harus hati-hati dan akan mematikan jika di konsumsi mentah. Wooo…jadi ingat 

selalu yaaa…!!!! 

 

• BAHAYA LALAPAN MENTAH  
http://www.forumsains.com/kesehatan/bahaya-lalapan-mentah/ 

 

Ditinjau dari gizinya, lalapan mentah memang mengandung unsur gizi lebih banyak dibanding 

lalapan matang. Namun, dari segi keamanannya, lalapan mentah beresiko terkontaminasi 

pestisida atau bakteri berbahaya. 

 

Menurut Prof.Dr.Ir. Made Astawan, ahli teknologi pangan dan gizi dari IPB dalam bukunya 

Kandungan Gizi Aneka Bahan Makanan, residu pestisida seringkali masih tertinggal pada sayuran 

sampai beberapa hari setelah penyemprotan, terutama pada masa kemarau karena itu 

seharusnya petani tidak memanen sayuran sehabis disemprot pestisida. 

 

• JAMU TRADISIONAL SBG BAGIAN PERAWATAN KECANTIKAN 
http://forum.wgaul.com/archive/thread/t-6750-Jamu-Tradisional-sbg-bagian-perawatan-

kecantikan.html 

 
… daun singkong kalo dimasak santan nggak pahit Nee. 

kalo daon pepaya biar masak kayak gimanapun tetep aja pahit ya, jadi nggak bisa makan gue. 

Padahal kata nyokap gue , kalo makan yang pahit2 bikin darah jadi kuwat. 

 

Harga dan Kualitas Gaplek Turun 
Jumat, 17 Juli 2009 | 20:30 WIB 

 

Laporan wartawan KOMPAS Mawar Kusuma Wulan 

GUNUNG KIDUL, KOMPAS.com - Kualitas komoditas gaplek di Kabupaten Gunung Kidul 

turun sehingga berdampak pada turunnya harga. Harga jual gaplek di tingkat petani di 

awal musim panen ini turun menjadi Rp 900 per kilogram dari tahun sebelumnya bisa 

mencapai Rp 1.250 per kilogram gaplek kering. 

Harga tersebut diperkirakan akan semakin turun jelang musim panen raya ga plek yang 

akan berlangsung Agustus hingga November mendatang. Turunnya kualitas gaplek terkait 

erat dengan mundurnya musim kemarau. Curah hujan yang berlebihan menyebabkan 

kadar air gaplek menjadi tinggi. 

Menurut pedagang gaplek dari Desa Getas, Kecamatan Playen, Triyono, gaplek kualitas 

tinggi harus berkadar air rendah. Meskipun petani sudah menjemur hasil panenan gaplek 
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hingga satu pekan, kadar air panenan gaplek tahun ini tetap tinggi. "Bobotnya jadi mudah 

susut ketika dijemur dan diangkut," ujar Triyono, Jumat (17/7). 

Padahal pemasaran gaplek dari Gunung Kidul menyebar ke seluruh Pulau Jawa, bahkan 

telah menjadi komoditas ekspor. Ekspor gaplek dari Gunung Kidul juga telah menembus 

pasar China, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, dan sejumlah negara di Eropa. 

Tiap hari, pedagang seperti Triyono bisa membeli hingga 20 ton gaplek dari petani. Jumlah 

panenan tersebut akan terus meningkat menjelang panen raya. Biasanya dia menjual 

gaplek kualitas tinggi sebagai bahan baku tepung sedangkan gaplek kualitas rendah 

sebagai pakan ternak. 

Petani dari Dusun Getas Suprihatin (30) mengaku panenan gaplek tahun ini cukup 

melimpah. Dia bisa memanen hingga satu ton gaplek di awal musim panen dengan harga 

jual Rp 1.000 per kilogram. Harga gaplek memang cenderung turun. Petani tak punya daya 

tawar untuk menaikkan harga, ungkapnya. 

Hingga kini, gaplek masih menjadi produksi pertanian andalan Kabupaten Gunung Kidul. 

Dengan pertanian ladang tadah hujan, gaplek yang diolah dari singkong ini merupakan 

sumber tambahan pendapatan utama bagi petani. Kandungan karbohidrat dari singkong 

juga tergolong setara dengan beras.   
 

 

http://www.detikfinance.com/read/2009/01/23/232847/1073682/4/omset-dunia-miliaran-

us$-indonesia-urus-serat-alammu! 

 

Jumat, 23/01/2009 23:28 WIB 

FAO: 2009 Tahun Serat Alam 

Omset Dunia Miliaran US$, Indonesia Urus Serat 

Alammu! FAO: Penduduk Lapar Dunia Dekati 1 Miliar 

 

Roma - FAO mencanangkan tahun 2009 sebagai Tahun Serat Alam 

Internasional (IYNF). Menurut FAO, omset serat alam per tahunnya mencapai US$40 milliar. 

 

"Banyak yang tidak tahu bahwa tahun 2009 ini merupakan Tahun Serat Alam Internasional atau 

International Year of Natural Fibres 2009, disingkat IYNF 2009," ujar Atase Pertanian KBRI Roma 

Erizal Sodikin kepada detikcom, Jumat (23/1/2009) sore ini waktu setempat. 

 

Bisnis Singkong Omset Miliaran 
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Dulu singkong identik dengan makanan orang kampung. 

Malah ada sindiran, “Anak Singkong” yang ditujukan untuk 

orang kampung. Dulu singkong atau dalam bahasa 

ilmiahnya Cassava, biasa langsung direbus atau digoreng 

saja ditambah sedikit garam. Cocok jadi teman minum teh. 

 

Tapi ternyata dengan berbagai inovasi baru, singkong bisa 

dijadikan ladang usaha yakni dengan mengubahnya menjadi 

keripik atau panganan dengan  aneka rasa.  Ada rasa jeruk, 

strawberry, BBQ, ayam, balado, pedas manis, sampai  keju. Weleh..weleh.. 

http://www.kabarinews.com/article/Berita_Indonesia/Bisnis/Bisnis_Singkong_Omset_Miliar

an/32963 

 

 

 

ILMU PENGETAHUAN / ARTIKEL / KESEHATAN 

• http://kebun-singkong.blogspot.com/2009/04/memproduksi-gaplek-dan-pati-

singkong.html 

 
Di pasar internasional, gaplek dikenal dengan nama dagang casava. Sementara pati singkong (tepung aci, 

tepung kanji) disebut sebagai tapioka. Masyarakat Jakarta malahan menyebut tepung aci ini sebagai 

“sagu”. Padahal jelas sekali perbedaan antara tepung sagu dengan pati singkong. Yang disebut gaplek 

adalah singkong (ketela pohon, ubi kayu = Manihot esculenta/Manihot utillisima) yang telah dikupas dan 

dikeringkan. Biasanya pengupasan dilakukan secara manual dengan pisau dan tangan. Sementara 

pengeringannya dilakukan dengan cara menjemurnya langsung di bawah panas matahari. 

 

• http://www.kamusilmiah.com/pangan/antara-gaplek-tiwul-dan-teknologi-gunung-

kidul-berkah/ 

 
Pernahkan anda ke Gunung Kidul ?. Atau, tahukah anda dimana letaknya ?. Jika anda lahir dan besar di 

Jawa Tengah, atau setidaknya pernah sekolah di salah satu tempat di Jawa Tengah atau Daerah 

Istimewa Yogyakarta, pasti sudah pernah mendengar nama ini. Daerah ini menjadi begitu terkenal ketika 

suatu saat Presiden Soeharto memperkenalkan makanan kesukaannya, tiwul, melalui suatu acara di 

televisi beberapa waktu lalu. Atau ketika musim kemarau berkepanjangan, pastilah daerah ini menajdi 

“obyek” pemberitaan tak habis-habisnya.  

 

• TIPS MARKETING: PACKAGING DAN NILAI TAMBAH SEBUAH PRODUK 

http://qnoyzone.blogdetik.com/index.php/2009/01/22/tips-marketing-packaging-

dan-nilai-tambah-sebuah-produk/ 
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Pernah suatu kali, saya mencoba membuat terobosan dengan mengganti kemasan yang lebih exclusive 

dan berhasil, tetapi sifatnya hanya sementara. Hasil product saya titipkan di beberapa hotel berbintang 

maupun butik yang ada dikota Semarang maupun Pekalongan. 

Kelemahan dari pemasaran model tsb karena Hotel/tempat yang kita titipi tidak mau bayar cash dan 

hanya membayar yang laku saja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perputaran modal kerja dan 

akhirnya kembali saya pasarkan secara tradisional (dengan kemasan apa adanya yang penting cepat laku 

dan tidak ada komplain dari customer). 

• DONGKRAK NILAI JUAL SINGKONG DENGAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN GULA 

CAIR 
http://www.litbang.deptan.go.id/berita/one/348/ 

 

Selain sebagai bahan pangan, setidaknya singkong mempunyai nilai tambah lain, yaitu diolah menjadi 

tepung gula dan gula cair. Teknologi pengolahannya pun sudah tersedia, demikian dinyatakan Nur 

Richana, peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian (BB Pascapanen). 

Lebih lanjut dinyatakan bahwa teknologi tersebut dapat memberikan peluang usaha untuk meningkat-

kan nilai jual singkong. Banyak industri makanan seperti permen, kembang gula, minuman, biskuit, dan 

ice cream memanfaatkan gula cair ini, karena rasanya lebih manis dari gula tebu. 

 

• MENGUBAH SINGKONG MENJADI BIOETANOL: SEBUAH UPAYA MENINGKATKAN 

NILAI TAMBAH SINGKONG DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA 
http://www.distan.pemda-iy.go.id/index.php?option=content&task=view&id=266&Itemid=2 

 

“Aku suka singkong, kau suka keju”. Demikian bunyi sepenggal kalimat dalam syair lagu yang 

dinyanyikan oleh Arie Wibowo dan populer ditahun delapan puluhan, mungkin dapat menggambarkan 

keterwakilan antara orang-orang dari komunitas berada dengan masyarakat biasa pada umumnya. 

Mengapa singkong?, karena komoditas itu memang selain setiap saat mudah didapatkan juga menjadi 

bahan pangan alternatip yang dikonsumsi oleh sebagaian dari masyarakat Indonesia, baik yang tinggal 

diperdesaan maupun diperkotaan. 

 

• PEMANFAATAN SINGKONG UNTUK PEMBUATAN KUE BASAH SEBAGAI 

PRODUK UNGGULAN USAHA KATERING LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

KELAS II A WANITA MALANG 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/pkm/article/view/2089 

 

Pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi merupakan wujud dari pengalaman ilmu pengetahuan 

dan tegnologi. Pengabdian masyarakat ini ditujukan pada bidang sosial ekonomi yang memanfaatkan 

singkong sebagai 20 macam kue basah yang meningkatkan nilai tambah dari singkong, meningkatkan 

keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Malang, menghilangkan 

padangan negatif masyarakat. Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengelolaan singkong 

menjadi 20 macam kue basah, merancang strategi efektif pemasaran kue basah. Dengan demikian akan 

terbentuk usaha katering yang mempunyai produk unggulan dari singkong. Metode yang digunakan 

dalam pelatihan ini dibagi dalam 3 tahap, persiapan (studi literatur, observasi), pelaksanaan (pengolahan 
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bahan, pelatihan), evaluasi (evaluasi pelatihan, evaluasi pasca pelatihan). Pengabdian dilakukan dengan 

memberikan 2 kali pelatihan, setiap pelatihan terdapat 4 sesi yaitu sesi penjelasan, praktek, presentasi, 

diskusi. Hasil dari pengabdian yaitu dengan terbentuknya katering di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Wanita Malang. Strategi pemasaran yang digunakan adalah audio, audio visual, visual. Media promosi 

berupa buklet dan movie pembuatan 20 kue basah. 

 

• ANALISA BIAYA DAN NILAI TAMBAH PRODUK AGROINDUSTRI KERUPUK 

SINGKONG 
http://digilib.umm.ac.id/go.php?id=jiptummpp-gdl-s1-2004-isfadhilla-354 

 

Pembangunan yang dilaksanakan di negara kita masih menitik beratkan pada sektor pertanian dengan 

tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas. Pembangunan pertanian yang 

tetap merupakan sarana pembangunan nasional, diharapkan selalu mampu menyediakan aneka ragam 

bahan hasil pertanian dalam jumlah mutu, harga dan waktu yang dapat mendorong pertumbuhan sektor 

industri. Hal ini berarti, sektor pertanian di negara-negara sedang berkembang khususnya Indonesia 

berpotensi menghasilkan kontribusi yang berperan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. 

Pada saat ini sektor pertanian mempunyai arti penting dalam pengembangan pengelolaan hasil 

pertanian yang merupakan salah satu komponen kegiatan agroindustri, dimana dengan adanya 

pengolahan hasil pertanian ini dapat meningkatkan nilai tambah, keuntungan bagi pengusaha itu sendiri 

serta peningkatan kesempatan kerja. 

 

• NILAI TAMBAH KIAN MELIMPAH 
http://majalah-pip.com/majalah2008/readstory.php?cR=1247008420&pID=44&stID=2098 

 

Singkong sangat berpotensi menjadi salah satu andalan petani untuk meningkatkan kesejahteraan 

mereka.  Berhentilah memandang singkong sebagai makanan ndeso dengan nilai ekonomi rendah, yang  

cuma bisa direbus, digoreng, atau dibikin kripik dan kue tradisional. Jika diukur dari  

nilai tambah, derajat singkong sudah mengalami lompatan cukup jauh. Di tangan Aunur Rofiq,  

misalnya, singkong sudah bisa diproses menjadi modified cassaava flour (mocaf). Seperti  

halnya tepung terigu, mocaf bisa dijadikan bahan baku berbagai jenis penganan, bahkan masih  

ditambah dengan kandungan seraa tinggi, rasa dan aroma yang netral dan bebas kolesterol. 

 

• MOCAF: INOVASI & PELUANG BARU 
http://www.trubus-

online.co.id/members/ma/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=1965 

 

KETIKA MENJADI EKSEKUTIF DI PERUSAHAAN PRODUSEN KERTAS DAN KELAPASAWIT, IA DATANG KE 

KANTOR PUKUL 09.00. SETELAH KINI PENSIUN, PRIA 61 TAHUN ITU JUSTRU TIBA DI TEMPAT KERJA LEBIH 

PAGI, PUKUL 06.00. IA MEMPUNYAI KESIBUKAN BARU: MEMFERMENTASI SINGKONG DENGAN BAKTERI 

ASAM LAKTAT SELAMA 10 JAM. SETELAH SINGKONG KERING, NICO MENGOLAH MENJADI TEPUNG 

MOCAF (MODIFIED CASSAVA FLOUR). DENGAN PRODUKSI 10-15 TON TEPUNG, OMZET NICO RP41-JUTA-

RP61-JUTA PER BULAN. 

 

• BUDIDAYA SINGKONG DARUL HIDAYAH DENGAN TEKNOLOGI GOLDEN HARVEST 
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http://nitasianturi.wordpress.com/2008/07/10/budidaya-singkong-darul-hidayah-dengan-

teknologi-golden-harvest/ 

Ketela pohon atau biasa disebut dengan singkong di Indonesia menjadi bahan pangan pokok setelah 

beras dan jagung. Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, ketela pohon/singkong dijadikan bahan 

dasar pada industri makanan dan bahan baku industri pakan, selain itu digunakan pula pada industri 

farmasi. Pertumbuhan baik pada daerah yang memiliki curah hujan 1.500 – 2.500 mm/tahun, dengan 

temperatur minimal 10 o C, kelembaban udara optimal antara 60% – 65% dan membutuhkan sinar 

matahari untuk fotosintesis sekitar 10 jam/hari.  

• INFO DARI BIG CASSAVA  
http://kebun-singkong.blogspot.com/2009/04/info-dari-big-cassava.html 

 

  
 

Pengembangan prakarsa kemandirian harus didorong dengan cara mengembangkan berbagai potensi 

masyarakat, memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki dan mengoptimalkan hasil – hasil dari 

prakarsa dan pemanfaatan tersebut, sehingga berbagai upaya dimaksud harus berujung dan bertumpu 

kepada kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran daerah yang bersangkutan, berdasarkan sendi – sendi 

keadilan dan pemerataaan. 

• EMISI KARBON MENINGKATKAN RACUN CYANIDA PADA DAUN SINGKONG 
http://www.togarsilaban.com/2009/07/14/emisi-karbon-meningkatkan-racun-cyanida-pada-

daun-singkong/ 

Kalau anda menyukai sayur daun singkong, maka ada baiknya anda mencermati artikel ini. Penelitian 

para ahli menemukan bahwa meningkatnya emisi karbon di udara telah menimbulkan racun cyanida 

pada daun singkong. Cyanida adalah racun yang sangat berbahaya, dan bisa menimbulkan kematian. 

Daun singkong dan umbinya  mengandung zat glikosida (glycocides) yang terpecah dan melepaskan 

racun hidrogen cyanida. Penggilingan umbi singkong (Jawa : pohong, Batak : sirio) dapat melepaskan dan 

menghilangkan hydrogen cyanida dari singkong. Demikian juga ketika daunnya di giling dan ditumbuk, 

hydrogen cyanida juga terlepas dari darun singkong. 

• MAKANAN YANG MENGANGGU KESEHATAN1. SINGKONG! 
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http://forum.tabloidnova.com/archive/index.php/t-14960.html 

http://media.kapanlagi.com/p/cassava.jpg 

 

Di antara sekian banyak tanaman, ternyata singkong ini tumbuh subur di Afrika dan Amerika Selatan, 

karena kondisi tanah yang kurang subur, dan seringnya kekeringan, maka tanaman ini akan menjadi 

tanaman yang memberikan karbohidrat bagi suku-suku di daerah ini. 

 

Singkong ini, ternyata bukan singkong biasa, tapi adalah singkong karet yang sangat beracun! Singkong 

karet ini mengandung cyanogenik glycoside yang akan diubah menjadi asam sianida oleh enzym yang 

disebut linamarase. Hal ini terjadi ketika dinding sel tanaman ini rusak, terutama pada saat dimakan. 

Oleh karena itulah singkong karet ini jika di makan secara tidak hati-hati akan membawa banyak 

masalah. Menangani singkong ini harus hati-hati dan akan mematikan jika di konsumsi mentah! 

 

• RELASI ANTARA “OBAT” DAN “SINGKONG” 
http://gpfarmasi.wordpress.com/2008/07/30/relasi-antara-%E2%80%9Cobat%E2%80%9D-

dan-%E2%80%9Csingkong%E2%80%9D/ 

 

Charles Adilukito, Ketua GP Farmasi Cabang Kabupaten Subang orangnyalah yang kini disamping sedang 

menekuni usaha Obat juga Tanam Singkong. Ketika ditanya apa hubungannya? Charles menguraikan 

bahwa dari “Singkong” diproses menjadi “Bio Ethanol”, dan bio ethanol itu alcohol, tambahnya. “Alkohol” 

kan bagian dari usaha Farmasi he he,lanjutnya. Charles terpilih menjadi Ketua GP Farmasi pada Muscab 

yang lalu, dan kini mulai merencanakan untuk melaksanakan prioritas program yaitu, sosialisasi GP 

Farmasi, dengan harapan, bahwa GP Farmasi ini akan menjadi organisasi yang berperan, baik untuk 

manfaat anggota maupun bagi end user atau pemerintah daerah sebagai mitra kerja. 

 

• DETAIL PENELITIAN OBAT BAHAN ALAM 
http://bahan-alam.fa.itb.ac.id/detail.php?id=217 

 

Telah dilakukan pemeriksaan kadar rutin pada daun singkong (Manihot utilissima Pohl.) muda, tua dan 

kuning. Secara KLT-spektrofotodensitometri kadar rutin daun singkong muda adalah 0,71% (b/b), daun 

singkong tua 0,35%(b/b) dan daun singkong kuning 0,16%(b/b) dan secara gravimetri kadar rutin daun 

singkong muda adalah 0,56% (b/b), daun singkong tua 0,32%(b/b) dan daun singkong kuning tidak 

terdeteksi. Telah dilakukan pula isolasi rutin dari daun singkong muda dengan cara maserasi dengan 

natrium hidroksida 1% dan rutin yang didapat dari maserasi ini adalah 0,027% (b/b). 

 

• RESEP JAMU : SEMBUHKAN KANKER DENGAN SINGKONG BERACUN  
http://tradmedic.blogspot.com/2009/07/resep-jamu-sembuhkan-kanker-dengan.html 

Penyakit selalu datang tiba-tiba, tidak pandang bulu, kapan pun dan siapa pun orangnya. Walaupun 

orang tersebut masih muda, berbadan kekar ataupun seorang olahragawan. 

 

• KANKER PAYUDARA (BREAST CANCER) 
http://www.bluefame.com/lofiversion/index.php/t25250.html 
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Tubuh kita terdiri dari sel-sel yang selalu tumbuh. Kadang-kadang pertumbuhan tersebut tidak 

terkontrol dan membentuk suatu gumpalan. Kebanyakan tidak menimbulkan bahaya. Tetapi bila 

gumpalan yang tidak normal terus bertumbuh dan menjadi ganas inilah yang disebut Kanker. 

 

• KOMPLEMEN.COM  SITUS KESEHATAN UNTUK SELURUH KELUARGA 
http://komplemen.com/modules.php?name=toga&page=Senggani.htm 

 

• SINGKONG SEBAGAI ANTIOKSIDAN  
http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=17162&Itemid=12 

 

UMBI singkong atau bahasa daerah ketela pohon, ubi kayu dikenal luas sebagai makanan pokok 

penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Selain sebagai penganan, umbi singkong juga kerap 

digunakan sebagai obat tradisional dan sebagai antioksidan. 

   

’’Efek farmakologis dari singkong adalah sebagai antioksidan, antikanker, antitumor, dan menambah 

napsu makan. Bagian yang umum dipakai pada tanaman ini adalah daun dan umbi,”ujar Prof Dr H Azwar 

Agoes DAFK SpFK(K) kepada Koran ini, kemarin.  

 

Ketua Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T)  Sumatera Selatan 

mengatakan, umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat 

besi, vitamin B dan C, dan amilum. Daun mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, forfor, 

protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit batang, mengandung tannin, enzim 

peroksidase, glikosida, dan kalsium oksalat. 

 

• MANFAAT SINGKONG 
http://masenchipz.com/manfaat-singkong 

 

Siapa tak kenal singkong? Tanaman ‘rakyat’ ini bisa dikatakan sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Bukan hanya umbinya yang memiliki rasa yang khas, namun daun singkong pun bisa disulap 

menjadi sayuran yang sangat nikmat. 

 

Sebagai penganan, umbi singkong diminati hampir di semua wilayah di Tanah Air. Umbi singkong juga 

dikenal sebagai makanan pokok di daerah tertentu. Di beberapa daerah, singkong (Manihot utilissima) 

dikenal dengan berbagai nama, seperti ubi kayee (Aceh), kasapen (Sunda), tela pohong (Jawa), tela 

belada (Madura), lame kayu (Makassar), pangala (Papua), dan lain-lain. 

 

Tanaman singkong sangat mudah tumbuh. Tumbuhan yang berasal dari Amerika Tropis ini banyak 

ditanam di pekarangan, tanggul, ataupun sawah. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan stek 

dari batang singkong tua. 

 

Menurut pakar tanaman obat, Prof Hembing Wijayakusuma, efek farmakologis dari singkong adalah 

sebagai antioksidan, antikanker, antitumor, dan menambah napsu makan. Bagian yang umum dipakai 

pada tanaman ini adalah daun dan umbi. 
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• SINGKONG DAPAT MENGOBATI REMATIK 
http://hidupsehatselalu.jualgadget.com/?p=125 

 

Siapa tak kenal singkong? Tanaman ‘rakyat’ ini bisa dikatakan sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Bukan hanya umbinya yang memiliki rasa yang khas, namun daun singkong pun bisa disulap 

menjadi sayuran yang sangat nikmat. 

 

Sebagai penganan, umbi singkong diminati hampir di semua wilayah di tanah air. Umbi singkong juga 

dikenal sebagai makanan pokok di daerah-daerah tertentu. Di beberapa daerah, singkong (Manihot 

utilissima) dikenal dengan berbagai nama, seperti ubi kayee (Aceh), kasapen (Sunda), tela pohong (Jawa), 

tela belada (Madura), lame kayu (Makassar), pangala (Papua), dan lain-lain. 

 

• KEBANGKITAN SINGKONG SAMBUNGSARI DI KARANGANYAR 
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/04/28/11067/Kebangkitan.Singkong.

Sambungsari.di.Karanganyar 

 

SINGKONG secara umum masih dipandang sebelah mata oleh para petani. Tanaman ini dianggap 

tanaman marjinal, karena biasanya tumbuh di lahan yang tidak produktif, dengan hasil yang tidak 

banyak pula.  

 

Karena penilaian itu, tidak banyak petani yang tertarik untuk membudidayakan singkong. Tidak heran 

jika produktivitas tanaman singkong secara nasional hanya 16,2 ton/ha. Belakangan, gairah para petani 

untuk menanam singkong mulai bermunculan, menyusul informasi bahwa tanaman ini bisa diubah 

menjadi bioetanol. 

 

• BUDIDAYA SINGKONG Tuesday, 27 January 2009 00:00  
http://www.smallcrab.com/forex/1-makemoney/500-budidaya-singkong 

 

Ketela pohon atau singkong merupakan tanaman pangan berupa perdu dengan nama lain ubi kayu, 

singkong atau kasape. Ketela pohon berasal dari benua Amerika, tepatnya dari negara Brazil. 

Penyebarannya hampir ke seluruh dunia, antara lain: Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Ketela pohon 

berkembang di negara-negara yang terkenal wilayah pertaniannya dan masuk ke Indonesia pada tahun 

1852. 

 

• MANFAAT SINGKONG 
http://dheryudi.wordpress.com/2008/08/14/singkong/ 

Siapa tak kenal singkong? Tanaman ‘rakyat’ ini bisa dikatakan sangat digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Bukan hanya umbinya yang memiliki rasa yang khas, namun daun singkong pun bisa disulap 

menjadi sayuran yang sangat nikmat.  

Mengatasi diare, tujuh lembar daun singkong direbus dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc. Lalu 

disaring dan diminum airnya sebanyak 200 cc. Lakukan dua kali sehari. 
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Obat cacingan, 60 gram kulit batang singkong dan 30 gram daun ketepeng cina direbus dengan 600 cc 

air hingga tersisa 300 cc. Lalu disaring dan diminum airnya menjelang tidur. 

Mengatasi beri-beri, 200 gram daun singkong dimakan sebagai lalap. 

Untuk meningkatkan stamina, 100 gram singkong, 25 gram kencur, dan lima butir angco yang telah 

dibuang bijinya, diblender dengan menambahkan air secukupnya. Lalu tambahkan madu dan diminum. 

Sebagai obat demam, 60 gram batang pohon singkong, 30 gram jali yang telah direndam hingga lembut 

direbus dengan 800 cc air hingga tersisa 400 cc. … 

 

 

HUMOR 
http://4121.deviantart.com/journal/23263202/ 

 

Seorang ayah yang mulai mengenal dunia teknologi berbincang-bincang dengan anaknya yang 

merupakan lulusan teknologi informatika. 

Ayah : "Dek, kayaknya komputer kita mesti dipasangin internit deh." 

Adik : "Internit Pa??" 

Ayah : "Iyah, internit... Biar kita bisa buka-buka website. Jadi Papamu ini gak gaplek-gaplek 

amat!" 

Adik : "Pa, internet yah bukan internit dan itu gaptek bukan gaplek!" 

Ayah : "Ya maksud papa itu..." 

 
 

• WANITA MALAYSIA KAWINI TKI, DUA TAHUN MAKAN SINGKONG 
http://www.antaranews.com/berita/1237526344/wanita-malaysia-kawini-tki-dua-tahun-

makan-singkong 

 

 

 

 

Pak Urip, Kepala Dusun Kahuripan 


