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ABSTRAK 
Mahalnya biaya pendidikan memang sesuatu yang relatif, tetapi dilihat dari latar 
belakang  ekonomi orang tua mahasiswa terutama Universitas Negeri Surabaya 
sampai  saat  ini  kebanyakan  dari  golongan  ekonomi  menengah.  Di  sisi  lain 
mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh dari bangku kuliah untuk menawarkan solusi permasalahan tersebut 
melalui  pemberian bekal keterampilan dalam budidaya jamur kayu edibel pada 
orang   tua   mahasiswa   sehingga   dapat   meningkatkan   penghasilan   mereka. 
Walaupun bahan baku, iklim dan  tenaga  kerja di daerah melimpah tetapi ada 
kendala berkaitan dengan peralatan untuk  melakukan proses sterilisasi media 
dalam budidaya jamur kayu yang edibel. Untuk proses itu  biasanya digunakan 
alat autoklaf yang harganya cukup mahal dalam lingkungan petani  tradisional 
sehingga  proses  sterilisasi  dengan  autoklaf  diganti  dengan  alat  pasteurisasi. 
Kegiatan   PKMM   ini   dilaksanakan   melalui   tahap   pembuatan   desain   alat 
pasteurisasi  sederhana  dan proses  pembuatan  alat  pasteurisasi  sederhana, 
pembangunan  sarana  pelengkap/penunjang  yang  dibutuhkan  untuk  budidaya 
jamur dan pelatihan budidaya jamur. Kegiatan ini menghasilkan petani jamur di 
kalangan orang tua mahasiswa FMIPA dan alat pasteurisasi yang dibuat dengan 
total biaya yang relatif murah, mampu menggantikan fungsi autoklaf.  
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PENDAHULUAN 
Kondisi ekonomi bangsa Indonesia yang belum menentu sebagai akibat dari 

krisis   multidimensi  yang  berkepanjangan.  Ini  berdampak  pula  pada  biaya 
pendidikan  yang  melambung  mengikuti  kebutuhan  pengembangan  perguruan 
tinggi. Mahalnya biaya  pendidikan memang sesuatu yang relatif, tetapi   dilihat 
dari latar belakang ekonomi orang tua  mahasiswa terutama Universitas Negeri 
Surabaya  sampai  saat  ini  kebanyakan  dari  golongan  ekonomi  menengah  ke 
bawah.  Di  sisi  lain  mahasiswa  diharapkan  mampu   mengembangkan  ilmu 
pengetahuan  yang  diperoleh  dari  bangku  kuliah  untuk  menawarkan   solusi 
permasalahan tersebut. Dengan pemberian bekal keterampilan dalam budidaya 
jamur  kayu  edibel,  diharapkan  mampu  mendongkrak  penghasilan  orang  tua 
mahasiswa  atau   masyarakat  umumnya  melalui  wirausaha  budidaya  jamur. 
Budidaya jamur ialah bidang yang sangat potensial untuk dikembangkan. Saat ini 
masih sedikit masyarakat atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang bergerak 
sebagai pemasok jamur, baik untuk kebutuhan dalam negeri, atau bahkan untuk 
komoditas ekspor. Bahan baku jamur sangat mudah didapat, murah dan bahkan 
sering disia-siakan para petani. Limbah pertanian yang merupakan bahan baku 
pembuatan bibit jamur dapat berupa merang, sisa gergajian kayu, kulit kopi, kulit 
kacang tanah, dan lain-lain.  Hal  ini sangat tepat jika sumber daya alam yang 
tersedia  melimpah  tersebut  dimanfaatkan  secara  optimal  untuk  meningkatkan  


