
Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 

Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

@ipbuniversity@ipbofficial @ipbofficial @ipbuniversity www.ipb.ac.id

IPB	Today
Volume 213 Tahun 2019

IPB University Gelar Halal Bi Halal dengan Awak Media

M
enjelang berakhirnya bulan Syawal 1440 H, 

IPB University gelar Halal Bi Halal dengan 

Awak Media di IPB International Convention 

Center (IICC), Bogor (26/6). Dalam acara ini Rektor IPB 

University, Dr Arif Satria memperkenalkan brand baru IPB 

University.

“Sama halnya dengan Pertanian 4.0, Rebranding IPB pun 

suatu keniscayaan. Kita punya tubuh, kesehatan tubuh 

harus dicek. Begitu juga dengan branding IPB, harus ada 

brand audit. Atas usulan dari konsultan yang melakukan 

kajian, mereka memberikan rekomendasi untuk 

merebranding. Sebetulnya  ini wacana lama. Sejak rektor 

Bapak Andi Hakim Nasution pada tahun 1980, sudah 

mengusulkan IPB untuk menjadi sebuah universitas. 

Tugas rektor baru waktu itu untuk mengkaji nama. 

Keputusan berubah menjadi IPB University sebagai brand 

ini terkait masalah simplicity. Nah kita butuh brand untuk 

memudahkan pengucapan, lebih mudah diingat dan lebih 

komunikatif. IPB University kita anggap sebagai brand, IPB 

University Bogor Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, tagline yang awalnya Mencari dan Memberi 

yang Terbaik sekarang menjadi Inspiring Innovation with 

Integrity. Tagline baru ini agar ada perbedaan dengan yang 

lain. Yakni jati diri IPB University saat ini dan di masa 

depan.

“Karena IPB merupakan kampus inovasi maka tagline kita 

adalah Inspiring Innovation with Integrity. Itu sebagai jati 

diri dan janji kita ke depan yang mestinya tergambar di 

tagline tersebut yaitu IPB University sebagai suatu 

kampus inovasi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr Arif juga menyampaikan 

terimakasih kepada awak media yang telah mengawal 

perkembangan IPB University. Menurutnya dengan 

banyaknya informasi yang dimuat di media tentang 

inovasi, penelitian dan kegiatan-kegiatan IPB University, 

saat ini kian banyak pihak yang ingin bekerjasama dengan 

IPB University. (dh/Zul)
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IPB University Jalin Kerjasama dengan 
Kabupaten Batu Bara dan PT. Royal Canin Indonesia

I
PB University jalin kerjasama dengan Kabupaten Batu 

Bara dan PT. Royal Canin Indonesia.  Penandatanganan 

nota kesepahaman bersama (Memorandum of 

Understanding/MoU) dilakukan di Ruang Senat Akademik, 

Kampus Dramaga Bogor, (26/6).

Dari Kabupaten Batu Bara dihadiri langsung oleh Bupati, Ir. 

H. Zahir, M.AP. Kerjasama yang disepakati mencakup 

bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam rangka pembangunan daerah 

Kabupaten Batu Bara.

Sementara dari PT. Royal Canin dihadiri oleh Direktur, Aria 

Pradana. Kerjasama yang disepakati IPB University 

dengan PT. Royal Canin yaitu di bidang Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat bidang 

veteriner (Kedokteran Hewan).

Dalam sambutannya Rektor IPB University, Dr. Arif Satria 

menyampaikan bahwa IPB University memiliki inovasi 

yang sangat banyak. Ada kurang lebih 25 inovasi IPB 

University yang disampaikannya dalam Sharing Pertanian 

digital di FAO dua minggu lalu. Hal ini sebagai komitmen 

IPB University dalam memberikan yang terbaik untuk 

masyarakat.

“Saya yakin kita dapat berkolaborasi lebih jauh, bukan 

hanya dalam hal implementasi pertanian digital 4.0 akan 

tetapi dalam bidang pendidikan juga. Kami mendorong 

teman-teman di Batu Bara untuk kuliah S1, S2 atau S3 di 

IPB University melalui beasiswa utusan daerah yang 

setiap tahun dibuka,” ucapnya. 

Menurutnya, kolaborasi perlu dilakukan di era sekarang 

yang penuh dengan ketidakpastian. Hanya dengan saling 

bahu membahu dan bekerjasama dapat menghadapi 

masalah yang ada.

Bupati Batu Bara, Zahir sepakat dengan pernyatan Rektor 

IPB University bahwa dengan kerjasama dapat membantu 

memajukan Kabupaten Batu Bara. Melalui kerjasama 

dengan IPB University dapat meningkatkan adopsi 

teknologi pertanian, supaya pertanian di Kabupaten Batu 

Bara bisa lebih baik lagi dan bisa meningkatkan taraf hidup 

masyarakat.

“Mudah-mudahan bisa terus meningkatkan kerjasama. 

MoU ini sebagai dasar kerjasama Pemerintah Kabupaten 

Batu Bara dengan IPB University, sehingga dapat berlanjut 

pada riset-riset yang sesuai dengan kebutuhan 

pemerintah Kabupaten Batu Bara,” tutup Zahir.

Sementara itu Direktur PT. Royal Canin Indonesia, Aria 

Pradana mengaku sangat bangga karena dapat 

bekerjasama dengan IPB University yang memiliki kualitas 

sangat bagus. Ia menjelaskan bahwa MoU yang 

ditandatangani bukan hanya tentang bisnis dan barang 

semata, akan tetapi lebih dalam tentang sumberdaya 

manusia. (RJ/Zul)
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IPB University Berpartisipasi 
dalam Peringatan Hari Krida Pertanian Ke-47

irektorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK) 

DIPB University turut berpartisipasi dalam 

pameran yang diselenggarakan  Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor 

bekerjasama dengan Kelompok Tani Nelayan Andalan 

(KTNA). Kegiatan  Peringatan Hari Krida Pertanian ke-47 

Tingkat Kabupaten Bogor bertema “Kita Wujudkan Petani 

Milenial Menuju Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan 

Berkeadaban” ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juli 2019 

di lapangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Perkebunan, Kabupaten Bogor. 

Acara yang dibuka Bupati Bogor, Ade Yasin dan dihadiri 

oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 

Kewirausahaan IPB University, Prof. Erika Budiarti Laconi, 

para pejabat di lingkungan balai, dinas, litbang dan KTNA. 

Sebanyak 26 instansi turut berpartisi dalam pameran ini.

Pada kesempatan ini, ditampilkan beragam inovasi karya 

dosen dan peneliti IPB University. Inovasi yang 

ditampilkan terbagi menjadi empat kategori yaitu 

pertanian, pangan, biomedis dan material modern, baik 

yang telah dikomersialkan maupun yang berpotensi 

secara ekonomi. 

Stand IPB University dikunjungi lebih dari seratus orang 

per hari dari berbagai instansi dan lapisan masyarakat 

seperti mahasiswa, petani dan masyarakat umum.

IPB University terus mengupayakan peningkatan 

kesadaran pengetahuan inovasi melalui promosi produk-

produk inovasi yang berpotensi secara ekonomi atau yang 

siap untuk diaplikasikan di bidang industri atau 

masyarakat. “Dengan lancarnya arus pengetahuan, inovasi 

IPB University dapat memberikan dampak positif bagi 

masyarakat dan dapat menjadi income generating bagi 

IPB University,” kata Prof. Erika. (*/ris)
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IndusPro 4.0 Karya Mahasiswa IPB University 
Raih Juara 2 di Kompetisi Nasional

B
erbicara tentang pendidikan yang ada di 

Indonesia, timbul suatu pertanyaan apakah 

banyaknya jumlah pelajar selaras dengan 

kualitasnya atau tidak, terutama kesiapan Sumberdaya 

Manusia (SDM) Indonesia untuk menghadapi Revolusi 

Industri 4.0. Pertanyaaan ini terjawab oleh laporan 

Programme for International Student Assessment (PISA) 

tahun 2015, tercatat bahwa soal kualitas pendidikan, 

Indonesia menduduki peringkat ke 69 dari 75 negara.

Permasalahan ini mendorong Ramadhani Dwi Handrian, 

mahasiswa Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya 

Lahan Fakultas Pertanian IPB University untuk merancang 

sebuah solusi bernama Indus Pro 4.0 atau dikenal dengan 

Indonesia Sustainable Education Program 4.0.

“Tidak meratanya jumlah guru dan fasilitas pendidikan, 

terutama di daerah-daerah yang masih sedikit sekali 

tersentuh modernisasi menjadi penyebab mayoritas 

pelajar di Indonesia sulit dalam menghadapi tantangan era 

revolusi industri 4.0. Selain itu, keterlambatan dan 

ketidakefisienan sistem dan metode pembelajaran, 

kurangnya pemahaman akan urgensi dalam implementasi 

konsep revolusi industri 4.0 oleh siswa dan guru tentunya 

menjadi keresahan tersendiri bagi saya mengenai 

kesiapan bangsa Indonesia menghadapi era ini,” 

ungkapnya.

Inovasi tersebut kemudian dituangkan Ramadhani pada 

sebuah karya esai dan berhasil meraih Juara II Tingkat 

Nasional pada ajang Purpose: Literacy to Support National 

Development, Universitas Pelita Harapan yang 

diselenggarakan di Tangerang (11/6).

“Alhamdulilllah saya merasa senang dan bersyukur sekali 

dan tidak menyangka dapat menang di kompetisi karya 

tulis ini. Saya hanya menulis rancangan ide dari perspektif 

saya sebagai mahasiswa, semuanya merupakan rizki dari 

Allah,” ungkap Ramadhani.

Ramadhani menyampaikan bahwa motivasinya dalam 

mengikuti lomba menulis esai adalah karena keinginannya 

untuk meningkatkan kapasitas diri serta cita-citanya yang 

dulunya sebagai guru. “Dulu keterima di pendidikan tapi 

karena alasan tertentu lebih memilih IPB University. Bagi 

saya, meskipun saya mahasiswa pertanian, saya harus 

tetap bisa melihat permasalahan di tengah-tengah 

masyarakat dan berupaya untuk mencari solusi inovatif 

yang saya coba tuangkan pada karya esai ini,” tuturnya. 

(SM/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Cegah Kelumpuhan Kalkun, Mahasiswa IPB University 
Manfaatkan Tanaman Dandelion

Kalkun berpotensi dikembangkan sebagai alternatif 

sumber protein hewani. Kalkun ini memiliki 

kandungan kolesterol yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan daging sapi. Akan tetapi pada usia 

4-6 bulan, kalkun sering mengalami kelumpuhan yang 

disebabkan oleh kekurangan nutrisi, penyakit dan 

obesitas.

Tiga mahasiswa dari Departemen Ilmu Nutrisi dan 

Teknologi Pakan (IPTP) Fakultas Peternakan IPB University 

yang tergabung dalam tim Program Kreativitas 

Mahasiswa bidang Penelitian (PKMPE) D-Melion ini 

melakukan riset dalam upaya mencegah kelumpuhan 

kalkun dengan pemberian dandelion. Tim yang terdiri dari 

Husnul Dwi Setianingsih Tadjudin, Syarifah Aini dan Maya 

Shofiah ini dibimbing oleh Dr. Ir. Widya Hermana. 

Penamaan D-Melion bermakna sumber vitamin D untuk 

kalkun (Meleagris gallopavo) dari tanaman dandelion 

(Taraxacum officinale) sebagai pakan kaya antioksidan 

pencegah kelumpuhan.

Husnul menuturkan bahwa tanaman dandelion masih 

jarang dimanfaatkan. Tanaman dandelion ini memiliki 

bunga menarik dan indah serta tumbuh di daerah dingin. 

Tanaman ini memiliki kandungan vitamin D yang tinggi 

yang dapat mencegah kelumpuhan pada tulang kaki 

kalkun akibat obesitas.

Dandelion tersebut diberikan dalam bentuk segar 

dicampur dengan pakan dedak, pakan komersil dan eceng 

gondok. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 

kalkun yang diberi pakan tanpa penambahan dandelion 

mengalami tanda-tanda kelumpuhan. Sementara kalkun 

yang diberi pakan dengan penambahan dandelion tidak 

menunjukkan tanda-tanda kelumpuhan.

"Sampai akhir pemeliharaan, pengamatan tingkah laku 

menunjukkan kalkun mengalami tanda kelumpuhan pada 

P0 (tanpa penambahan dandelion), sementara yang diberi 

penambahan dandelion tidak menunjukkan tanda-tanda 

kelumpuhan. Tim kami sebelumnya juga telah 

memastikan adanya kandungan bahan vitamin dan 

mineral pada tanaman yang kami gunakan dalam 

memperbaiki kekuatan tulang pada kalkun,” tandasnya. 

(IR/Zul)
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WC Friendly Karya Mahasiswa IPB University Ini Cocok 
untuk Pengguna Kursi Roda

ahasiswa IPB University ciptakan inovasi WC MFriendly Kursi Roda dilengkapi dengan toilet 

dan bidet untuk kaum disabilitas. Inovasi unik 

itu lolos menjadi salah satu finalis dalam Program 

Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC). WC 

Friendly didesain oleh mahasiswa dari Departemen Teknik 

Mesin dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) 

IPB University. Mereka adalah Sindy Oktaviana, Salma 

Dillah Ikbaar, Hanang Krisnadi dan dibimbing oleh Dr. 

Slamet Widodo.

Salma Dillah Ikbaar, salah satu anggota tim PKM-KC 

menyampaikan bahwa ekskresi merupakan salah satu 

kebutuhan pokok dari makhluk hidup, termasuk manusia 

di usia lanjut. Sehingga WC Friendly ini dibuat karena 

adanya kesulitan dari orang yang mengalami sakit 

terutama ketika usia lanjut sehingga tidak dapat berlama-

lama jongkok ketika melakukan buang air besar.

Selain itu tidak sedikit juga pengguna kursi roda yang 

mengalami kesulitan ketika mereka harus ke kamar 

mandi. Oleh karena itu, tim PKM WC Friendly memiliki ide 

untuk membuat kursi roda yang dilengkapi dengan toilet 

sekaligus bidet (alat pembersih kotoran setelah buang air 

besar atau buang air kecil) agar dapat memudahkan 

proses buang air besar atau buang air kecil bagi pengguna 

kursi roda sehingga mereka tidak perlu ke kamar mandi 

ketika ingin buang air besar ataupun buang air kecil.

Lebih lanjut, Salma menambahkan proses kerjanya sangat 

mudah, hanya dengan membuka atau menutup bagian 

penutup pada jok untuk melakukan buang air besar atau 

air kecil dan memutar kran untuk proses pembersihan. 

Bagian tengah kursi roda dilubangi dan diberi penutup 

sehingga dapat dibuka dan ditutup dengan mudah ketika 

ingin melakukan buang air besar atau buang air kecil.

“Di bagian bawah kursi roda dilengkapi dengan 

penampung kotoran berupa plastik yang diwadahi dengan 

kotak. Setelah pengguna melakukan buang air besar atau 

buang air kecil, pengguna dapat membersihkannya 

dengan memutar kran yang terletak di samping kursi roda 

untuk mengeluarkan air dari bagian belakang kursi roda. 

Saat ini, aliran air dari tangki yang terletak di bagian atas 

kursi roda memanfaatkan gaya gravitasi. Namun, tim 

berencana untuk menurunkan tangki air tersebut dan 

memasang pompa untuk mendorong air,” ujarnya.

Tim WC Friendly berharap agar para pengguna kursi roda 

mendapatkan kemudahan dengan kursi roda ini dan 

proses eksksresi dapat dilakukan secara mandiri.

Inovasi WC Friendly dari kursi roda pada umumnya adalah 

kursi roda yang dilengkapi dengan toilet dan bidet. Kursi 

roda yang ada di pasaran selama ini, hanya dilengkapi 

dengan toilet. Proses pembersihannya harus tetap ke 

kamar mandi. Sementara, dengan WC Friendly, pengguna 

dapat melakukan buang air besar atau buang air kecil dan 

proses pembersihannya pada kursi roda. Selain itu, kursi 

roda ini dilengkapi dengan simulasi suara yang dapat 

menyamarkan suara ketika pengguna melakukan buang 

air besar atau buang air kecil.

“Inovasi dari PKM-KC ini dapat menjadi solusi bagi 

pengguna kursi roda yang kesulitan untuk ke toilet. 

Biasanya saat ini mereka menggunakan popok. Padahal 

popok dapat menghasilkan sampah dan tidak higienis 

sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman,” tutup Salma. 

(dh/Zul)
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Itik merupakan salah satu komoditas peternakan yang 

cukup dikenal di Indonesia. Kandungan lemak yang 

tinggi pada bagian bawah kulitnya menyebabkan bau 

amis sehingga permintaan daging itik menjadi rendah. 

Tiga mahasiswa IPB University yaitu Binda Octa Rosa 

Pramesty dan Evri Choiriyah Al Firdaus dari Departemen 

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan 

serta Lelli Hapsari Romadhoni dari Departemen 

Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan, melakukan riset untuk menurunkan 

kandungan lemak pada itik melalui pakan yang diberi 

nama water plant dietary.

Binda selaku Ketua Kelompok menjelaskan kandungan 

lemak pada daging paha itik berumur delapan minggu 

sekitar 8.47 persen sedangkan kandungan lemak pada 

daging paha ayam broiler berumur enam minggu berkisar 

6.54 persen. Lemak jenuh yang tinggi akan menyebabkan 

kandungan kolesterol juga tinggi dan menyebabkan bau 

amis sehingga akan mempengaruhi permintaan 

konsumen yang menjadi rendah.

Untuk itu tim riset Program Kreativitas Mahasiswa bidang 

Penelitian (PKMPE) 2019 ini membuat terobosan pakan 

untuk mengurangi kandungan lemak tersebut. "Water 

plant dietary merupakan ransum yang ditambahkan 

dengan tanaman air yaitu kayu apu. Kami menggunakan 

tanaman air ini dicampurkan ke pakan komersial yang 

sering digunakan masyarakat. Pakan komersial yang kami 

gunakan adalah pakan komersial BR-11,” ujarnya.

Itik dapat mencerna makanan yang tinggi serat jika 

dibandingkan dengan ayam. Kayu apu merupakan 

tanaman air yang sering dianggap menjadi gulma dan 

tidak memiliki nilai ekonomis. Kayu apu memiliki 

kandungan serat yang cukup tinggi yang diharapkan dapat 

mengikat kolesterol pada daging itik.

"Kayu apu juga dapat berkembang biak dengan cepat dan 

kontinyu sehingga tidak akan mengalami kekurangan dan 

tidak akan bersaing dengan manusia. Yang paling penting 

kayu apu disukai oleh unggas air,” ungkapnya.

Saat ini penelitian yang dibimbing oleh Dr Ir Widya 

Hermana M.Si ini berada pada tahap penentuan dosis 

penambahan kayu apu yang efektif untuk penurunan 

kadar lemak dan kolesterol pada daging itik.

"Keutamaan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan 

daging itik yang rendah lemak dan kolesterol namun tidak 

mengurangi rasa khas yang ada. Selain itu, agar tanaman 

kayu apu yang awal mulanya dianggap gulma perairan dan 

tidak memiliki nilai ekonomis dapat dimanfaatkan dengan 

baik,” tandasnya. (IR/Zul)

Kurangi Bau Amis pada Itik, Mahasiswa IPB University 
Manfaatkan Kayu Apu
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SMURF, Aplikasi untuk Deteksi Kematangan Buah Jeruk 
Karya Mahasiswa IPB University

S
MURF merupakan alat pendeteksi kematangan 

buah jeruk yang bersifat portable (dapat dipakai 

kapanpun dan dimanapun) dan up to date. SMURF 

merupakan karya mahasiswa IPB University dari 

Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas 

Teknologi Pertanian (Fateta). SMURF dibuat oleh  Zhafran 

Ady Nugroho, Hari Wisesa dan Krisetya Febriandi Salomo 

dalam Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-

KC) dengan dibimbing oleh Dr. Ir. Slamet Widodo. SMURF 

merupakan singkatan dari Smart Ultra-violet 

Fluorescence.

SMURF dapat berinteraksi langsung dengan smartphone 

sehingga memudahkan bagi penggunanya. Jika 

dibandingkan dengan pendeteksi kematangan buah yang 

sudah ada, tentu bentuknya juga lebih praktis dan mudah 

penggunaannya. Bentuk SMURF seperti pistol atau gun 

agar mudah saat digunakan.

“Prinsip mekanisme SMURF adalah dengan menangkap 

panjang gelombang yang dipancarkan oleh jeruk setelah 

ditembak oleh sinar LED UV lalu ditangkap oleh 

spectrometer. Data yang didapatkan kemudian diolah 

dengan persamaan yang telah dibuat sehingga dapat 

mendeteksi grade buah jeruk tersebut dengan 

menampilkan datanya melalui smartphone,” tutur Zhafran 

Ady Nugroho, Ketua Tim PKM-KC ini.

Lebih lanjut Zhafran mengatakan aplikasi ini dibuat karena 

banyaknya buah jeruk yang dijual di pasaran tanpa adanya 

pemisahan kualitas atau grade berdasarkan kematangan 

atau kemanisan. Serta belum ada teknologi yang dapat 

digunakan oleh petani untuk memilah buah jeruk 

berkualitas dan sesuai keinginan pasar.

Dengan SMURF petani lebih mudah memanen buah jeruk 

dan mensortasi berdasar kualitas. Selain itu, SMURF juga 

bisa digunakan oleh konsumen saat memilih buah jeruk di 

pasar.

“Alat serupa kami ketahui sudah ada di pasar, akan tetapi 

harganya sangat mahal dan pakai Near-Infrared (NIR), 

sedangkan SMURF menggunakan spektrometer dengan 

keunggulan tetap akurat tetapi lebih murah,” ujarnya.

Zhafran berharap alat ini nantinya bisa digunakan petani 

buah jeruk saat mensortasi buah jeruk yang ingin 

dipasarkan sehingga kualitas buah jeruk yang dijual akan 

sesuai permintaan pasar. Zhafran melihat masyarakat 

masih menggunakan cara tradisional untuk mendeteksi 

kematangan buah jeruk. Yakni dengan melihat warna dan 

juga tekstur dari jeruk yang ingin dibeli. “Cara ini tentu 

tidak akurat untuk mendeteksi kematangan buah secara 

benar,” imbuhnya. (dh/Zul)
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