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 Kamis, 6 Desember 2012 rombongan HIMASEP UNIDA yang berjumlah 24 

orang didampingi oleh dosen pembimbing Ibu Siti Masitoh tiba di Sentral 

Pengembangan Agribisnis Terpadu (SPAT) Indonesia. SPAT Indonesia merupakan  

perusahaan yang bergerak dalam pengolahan produk-produk pertanian terutama ubi 

telo ungu. SPAT Indonesia merupakan perusahaan yang menginduki Republik Telo.  

Rombongan HIMASEP tiba di SPAT sekitar pukul 14.00 WIB dan di sambut oleh 

Manager Pemasaran SPAT, Bapak Irfan. Agenda kunjungan mahasiswa HIMASEP di 

SPAT Indonesia yaitu materi mengenai pengembangan agribisnis ubi ungu serta 

berkeliling melihat proses produksi ubi ungu. Agenda pertama yang diikuti mahasiswa 

HIMASEP adalah paparan materi tentang pengembangan agribisnis ubi ungu di 

Indonesia. Materi disampaikan oleh Bapak Irfan dengan memulai penjelasan akan 

persepsi masyarakat Indonesia terhadap ubi yang masih termarginalkan.  

MATERI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS TELO 

Jalur konsumsi pangan sumber karbohidrat di Indonesia 78% berasal padi (on-

farm), diproses menjadi beras dan menjadi nasi ditangan konsumen. Konsumsi pangan 

bersumber dari gandum import sebesar 17% yang diolah menjadi terigu sebagai bahan 

setengah jadi dan menjadi roti/mie sebagai bahan jadi. Sedangkan konsumsi pangan 

sumber karbohidrat berasal dari ubi-ubian yang diolah menjadi pasta/tepung hingga 

menjadi bahan jadi hanya sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat 

Indonesia masih memiliki image rendah terhadap produk lokal (ubi-ubian) yang dapat 

dijadikan sebagai alternatif diversifikasi pangan. Image masyarakat Indonesia terhadap 

ubi-ubian yaitu bahwa ubi-ubian adalah makanan kelas rendah, tidak sehat, hanya 



menimbulkan kenyang, makanan tempo dulu, makanan desa, dan makanan penyebab 

buang angin.  

Jika diteliti, ubi-ubian sebagai yang berasal dari Indonesia, memiliki banyak nilai 

tambah/kelebihan, yaitu: tidak perlu syarat khusus untuk tumbuh; tahan hama; 

sumber karbohidrat, vitamin dan mineral; tahan kering dan butuh lebih sedikit air; 

dapat memanfaatkan radiasi matahari minimal untuk fotosintesis; dan dapat tumbuh 

di tanah marjinal/rawa. 

Tidak seperti di Indonesia, di luar negeri konsumsi ubi-ubian menjadi sajian yang 

eksklusif. Di AS, ubi-ubian disajikan dalam bentuk makanan eksklusif seperti cake, kue 

kering, pure pelengkap steak atau salad, es krim, pudding, muffin, souffle, pancake, 

kroket, sup krim, maupun sebagai taburan hidangan panggang. Di Jepang, masyarakat 

yang terkenal dengan panjang umurnya (lebih dari 100 tahun, bahkan 140-150 tahun) 

melakukan diet yang disebut diet Okinawa dengan mengonsumsi ubi jalar dan beras 

merah sebagai sumber karbohidratnya.   

Fenomena masyarakat Indonesia yang mengedepankan image/prestise dalam 

setiap pengambilan keputusannnya untuk membeli barang atau jasa, membuat 

produsen perlu berupaya untuk rebuilding image komoditi telo sebagai suatu proses 

kreatif agar telo dapat diminati masyarakat Indonesia secara luas.  

Rebuilding image komoditi telo ini dapat dimulai dari keyakinan akan potensi 

dan keunggulan komoditi telo, baik oleh produsen maupun konsumen. Ubi jalar 

menduduki ranking 1 dalam penilaian CSPI (Centre for Science in the Public Interest) 

sebagai sayuran yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dibanding sayuran lain. 

CSPI memberikan ranking 183 atas kandungan nutrisi ubi jalar, lebih tinggi disbanding 

kentang (83), wortel (30) dan tomat (27) (Sumber USDA dan CSPI, 

www.sweetpotato.org). 

Ubi Jalar dan Kesehatan 

Menurut Jack D. Osman, Ph.D (Towson University), ubi jalar memiliki 

kandungan antioksidanyang dapat membantu mencegah penyakit jantung, kanker, dan 

dapat membantu pembentukan system imunitas dalam tubuh dan memperlambat 

proses penuaan. 

Ubi jalar memiliki indeks glikemik1 rendah < 55 sehingga keunggulannya bagi 

penderita obesitas adalah: mengenyakngkan dalam waktu lama; membantu membakar 

lebih banyak lemak tubuh; menstabilkan gula darah, cocok dalam pencegahan diabetes. 

Selain itu, ubi jalar juga memiliki kandungan vitamin, mineral dan fitokimia terutama 

                                                           
1
 Indeks Glikemik pangan adalah tingkatan pangan menurut efeknya terhadap gula darah 

http://www.sweetpotato.org/


sebagai antioksidan, dan kandungan serat yang berfungsi sebagai komponen non gizi 

yang bermanfaat bagi keseimbangan flora usus. 

Karakteristik Ubi Jalar 

1. Telo Oranye > kaya akan betakarote 

Mengandung vitamin A (1,65/100 g) atau 2,5 kali kebutuhan minimum per 

hari orang dewasa. Selain itu ubi jalar jenis ini juga mengandung vitamin C, 

thiamin, riboflavin, niasin, fosfor, besi dan kalsium yang cukup memadai. 

 

2. Telo Ungu > Anthosianin 

Anthosianin merupakan sekelompok zat warna berwarna kemerahan yang 

larut dalam air.  

3. Telo Putih > Bagus untuk tepung 

 

Produk SPAT Indonesia (Republik Telo) 

Produk yang diproduksi SPAT Indonesia adalah produk diversivikasi pangan yang 

berjumlah 38 item, diantaranya produk barbahan dasar telo: bakpau telo, ice cream 

telo, mie telo, bakpia telo, keripik telo, serta produk non telo:   salak chips, pisang mas 

chips, jackfruit chips, apple chips, pineapple chips, bayam chips, papaya chips, 

tempe chips, sweet potatoes chips, ginger instant, white turmeric instant dan java 

noni instant. 

Strategi pengembangan Republik Telo, yaitu: 

1. End Product bukan middle product 

2. Akulturasi 

3. Berbasis keunggulan yang melekat 

4. Lokasi – segmentasi 

5. Rebuilding image 

6. Pengembangan pasar – diversivikasi 38 item 

 

7 Norma Kemitraan yang dibangun: 

1. Bersifat terbuka dan tidak mengikat 

2. Berorientasi pasar 

3. Berorientasi akan mutu dan kualitas 

4. Sadar akan peran dan fungsi (berbagi peran) 

5. Tumbuh bersama 

6. Kesetaraan 

7. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.   



TOUR DE SPAT 

1. Sortasi dan Cleaning Komoditi Telo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pengolahan dan Pengemasan Komoditi Telo  
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