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Dubes AS Kunjungi IPB University

uta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS), Joseph 

DR Donovan Jr kunjungi Indonesia dalam rangka 

peringati 70 tahun terjalinnya kerjasama 

diplomatik antara Indonesia dan AS. Dalam kunjungan ke 

Indonesia, Joseph juga berkesempatan mengunjungi 

beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya IPB 

University.

Joseph R Donovan Jr hadir dalam pembukaan summer 

course yang diselenggarakan oleh IPB University dan 

Villanova University, Amerika di Seafast Center, Kampus 

Dramaga, Bogor (8/7). Summer course ini diikuti oleh 21 

peserta dari berbagai negara.

Summer course ini merupakan program yang pertama kali 

dirancang oleh Villanova University, tentunya dalam 

lingkup kerjasama Indonesia dan Amerika. Summer course 

akan dilaksanakan selama enam minggu. Mahasiswa 

belajar terkait proses pembuatan minyak atsiri cengkeh, 

budidaya, proses pengilangan minyak. Selain itu mereka 

juga akan ke Bali untuk melihat pertanian cokelat.
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Dalam sambutannya, Joseph mengatakan bahwa gedung 

Seafast Center merupakan salah satu contoh gedung hasil 

kerjasama Indonesia dan Amerika.

“Selama kerjasama dengan Indonesia, termasuk dengan 

IPB University, banyak mahasiswa yang mendapatkan 

beasiswa untuk belajar ke Amerika,' ujarnya.

Kedatangan Dubes AS disambut langsung oleh Rektor IPB 

University, Dr Arif Satria. Dr Arif berharap kerjasama yang 

telah terjalin selama ini dapat terus meningkat terutama 

dalam upaya Indonesia menghadapi tantangan era 

industri 4.0. 

“IPB University sudah menjalin kerjasama internasional. 

Ada sekitar 174 Memorandum of Agreement. Selain itu, 

saat ini sudah ada pertemuan 10 rektor di Indonesia yang 

akan melakukan kerjasama untuk memperkuat riset 

dengan Universitas Massachusetts, Amerika,” ujar Rektor.

Sementara itu menurut Manajer Program Seafast Center, 

Prof Lilis Nuraida, Seafast Center fokus pada peningkatan 

kualitas makanan, nutrisi dan keamanan melalui sains dan 

teknologi. Untuk itu Seafast Center secara aktif mencari 

kemitraan dan kerja sama timbal balik dengan banyak 

lembaga nasional, regional dan internasional.

Secara internasional, Seafast Center juga memiliki 

hubungan yang kuat dengan perguruan tinggi terkemuka 

dan lembaga terkait makanan lainnya di Asia, Amerika 

Utara, dan Eropa. Selain itu, Seafast Center telah 

mengembangkan kerja sama dengan Texas A&M 

University. Sejak Januari 2005, Universitas A&M Texas 

(TAMU) dianugerahi hibah USDA-Foreign Agricultural 

Service416. Hibah ini akan membantu dalam 

pengembangan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (SEAFAST) di Bogor, 

Indonesia. (dh/Zul)
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IPB University dan Apkasindo Mulai Terapkan Precipalm

I
PB University bersama PT. Pupuk Kaltim jalin 

kerjasama dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit 

Indonesia (Apkasindo) untuk uji coba penerapan 

Precipalm di tingkat petani kelapa sawit. Kerjasama itu 

ditandai dengan ditandatanganinya Memorandum of 

Agreement (MoA) antara IPB University, PT. Pupuk Kaltim 

dan Apkasindo di Auditorium Manggala Wanabhakti, 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Jakarta 

(9/7).

“Ini merupakan kerjasama antara pengusaha, pemerintah, 

petani dan akademisi. Dengan kerjasama ini, praktisi 

lapang seperti pengusaha dan petani dapat 

menyumbangkan ide-ide riset kepada IPB supaya 

dihasilkan inovasi-inovasi baru yang lebih aplikatif,” terang 

Rektor IPB University, Dr Arif Satria.

Menurutnya, di era industri 4.0 ini, semua harus siap 

menghadapi perubahan. Salah satunya dengan 

menghasilkan inovasi teknologi di pertanian, khususnya 

kelapa sawit. IPB University dan PT. Pupuk Kaltim sudah 

menciptakan teknologi Precipalm. Yakni teknologi yang 

dapat memberikan rekomendasi pemupukan yang presisi 

sehingga efektif dan efisien.

Dr. Arif menyebutkan efisiensi pemupukan berdasarkan 

rekomendasi teknologi Precipalm mencapai 10 sampai 15 

persen. Dengan demikian petani kelapa sawit dapat 

menghemat biaya pemupukan. Di sisi lain, untuk 

memajukan pertanian kelapa sawit di Indonesia, IPB 

University juga mengembangkan inovasi seperti smart 

pest management, Fastrex, smart fertilizing serta drone 

and artificial intelligence untuk memonitoring biodiversitas 

di perkebunan kelapa sawit.

"Semoga kita bisa semakin memantapkan teknologi di 

pertanian kelapa sawit dari hulu sampai hilir. Terutama di 

on farm sehingga dapat menarik semua pihak untuk 

memajukan kelapa sawit kita," tutur Dr Arif.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasindo, Ir. Gulat Medali 

Emas Manurung, MP menyebutkan bahwa kerjasama ini 

bertujuan agar petani kelapa sawit dapat menerapkan 

teknik pemupukan yang benar dan tepat.

"Kami sangat berharap, dengan kerjasama ini petani 

kelapa sawit di daerah mampu melakukan pemupukan 

pada kelapa sawit dengan tepat. Tepat waktu, tepat dosis, 

tepat guna, dan tepat nutrisi. Dengan pemupukan yang 

tepat, petani dapat menghemat biaya yang dikeluarkan, 

terlebih lagi pupuk untuk kelapa sawit tidak disubsidi oleh 

pemerintah," tandasnya. (RA/Zul)



4

Peneliti Indonesia dan Eropa Teliti 
Keanekaragaman Flora Fauna di Wilayah Wallacea

D
epartemen Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam,  IPB University 

menggelar ForeWall and Range Shifter 

Workshops dengan dua tema besar yaitu Forecasting 

Biodiversity Losses in Wallace from Ecological and 

Evolutionary Processes dan Spatial Eco-Evolutionary 

Modelling of Species  Responses to Environmental 

Responses. Workshop yang dipimpin oleh Dr. Berry 

Juliandi peneliti  dari Indonesia dan Prof. Justin Travis dari 

Inggris ini  dilaksanakan di IPB International Convention 

Center, Bogor, Rabu (10/7).

Peneliti Departemen Biologi IPB University,  Dr. Berry 

Juliandi menyampaikan workshop ini merupakan bagian 

dari join program penelitian antara Indonesia dan Inggris. 

Tidak hanya Inggris ada juga Jerman dan Belanda. Para 

peneliti Eropa ini sangat tertarik dengan keanekaragaman 

flora dan fauna di daerah Wallacea. Daerah Wallacea 

meliputi Kepulauan Melayu yakni antara Pulau 

Kalimantan, Pulau Sulawesi dan juga diantaranya Pulau 

Bali, Maluku, Sumbawa, Lombok dan Timor.

Kerjasama Penelitian ini  dilakukan antara IPB University 

dengan didukung oleh Kementerian Riset dan Teknologi 

Tinggi, Kementerian Pertanian, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI) 

dengan tiga universitas di Inggris yaitu University of 

Aberdeen, University of Nottingham, Bangor University,  

Natural Environment Research Council (NERC) Science of 

The Environment, dan Newton Fund.

Lebih lanjut Dr. Berry menyampaikan, ketertarikan para 

peneliti Inggris untuk melakukan kerjasama penelitian 

dengan Indonesia  dilatarbelakangi adanya sejarah, 

banyak peneliti Inggris populer yang memberikan 

informasi wilayah flora dan fauna menjadi  Wallacea. 

“Salah satunya ahli biologi dari Britania Raya, Alfred 

Russel Wallace. Ia paling dikenal karena pemahamannya 

akan teori evolusi melalui seleksi alam, makalahnya 

tentang subyek tersebut diterbitkan bersama-sama 

dengan beberapa tulisan Charles Darwin,” kata Dr. Berry.

Wilayah Wallacea termasuk Sulawesi, merupakan 

megabiodiversitas dan terdapat endemik unik. Sehingga 

kerjasama penelitian dalam workshop ini dalam upaya 

untuk mengeksplorasi potensi riset. Menggali lebih dalam 

yang selama ini tidak tereksplor, karena literatur terkait 

flora dan fauna di Wallacea banyak mereka dapatkan di 

Inggris. Saat ini mereka  sangat tertarik bekerjasama 

dengan peneliti Indonesia untuk bersama melakukan riset 

biodiversitas di wilayah Wallacea. 

“Saya berharap melalui join riset ini akan tergali potensi 

biodiversitas flora dan fauna Indonesia sehingga potensi 

tersebut bisa dimanfaatkan, tidak hilang atau rusak,” ucap 

Dr.Berry.

Ketua Departemen Biologi IPB University,  Dr. Ir. 

Miftahudin, M.Si sangat menyambut baik kerjasama ini. 

Dr. Miftah menyampaikan bahwa IPB University 

merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Indonesia. “Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang 

memiliki banyak biodiversitas. Melalui workshop  ini 

diharapkan akan ada diskusi bagaimana strategi terkait 

upaya konservasi dan dokumentasi biodiversitas 

Indonesia yang akan berdampak besar bagi Indonesia dan 

dunia. Dampak kerjasama ini bagi Departemen Biologi 

akan sangat baik, para dosen muda, peneliti juga 

mahasiswa bisa terlibat dalam penelitian ini sehingga bisa 

bersama-sama melakukan penelitian dan akan 

menghasilkan paper  di tingkat internasional,” tambahnya.

Lebih lanjut Dr. Miftah menyampaikan terkait publikasi 

penelitian, Departemen Biologi IPB  University merupakan 

salah satu yang tertinggi di IPB University, demikian juga 

dalam hal kerjasama internasional. Ada sekitar 30 

kerjasama internasional yang telah dilakukan departemen 

biologi IPB . (dh/ris)
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Sekolah Vokasi IPB  University  
Ramu Kurikulum Teknologi dan Manajemen Perkebunan 

alam rangka mengembangkan kurikulum 

Dpembelajaran, Program Studi Teknologi dan 

Manajemen Perkebunan (TMP), Sekolah Vokasi 

(SV)  IPB University menyelenggarakan Seminar 

Internasional bertajuk “Technology and Management of 

Sustainable Plantation Production” di IPB International 

Convention Center, Bogor, Kamis (4/7). Program studi TMP 

didirikan pada tahun 1979 dan merupakan salah satu 

program studi tertua di Sekolah Vokasi IPB University.

Kegiatan yang terselenggara berkat  kerjasama SV-IPB 

dengan Senior Expert Services (SES) Jerman ini 

menghadirkan Keynote Speaker, Dr. Friedrich Northduft 

dan pembicara diantaranya Prof Sudrajat (Departemen 

Agronomi dan Hortikultura  IPB University) serta Samuel 

Karundeng (Global Kapal Api). 

Dalam sambutannya, Dr. Arief Daryanto, Dekan Sekolah 

Vokasi IPB University mengatakan bahwa tantangan 

utama pembangunan perkebunan ke depan adalah 

permintaan komoditas perkebunan semakin meningkat 

sebagai akibat adanya pertumbuhan penduduk, daya beli 

semakin tinggi, urbanisasi dan pergeseran diet 

masyarakat menuju ke komoditas yang memiliki nilai 

tambah tinggi termasuk komoditas perkebunan.

“Dari sisi penawaran, tantangan yang dihadapi adalah 

bagaimana memproduksi komoditas perkebunan dengan 

lebih banyak, lebih baik kualitasnya dan lebih bersahabat 

dengan lingkungan, tetapi dengan input lebih sedikit. 

Selain itu, tantangan lain berupa laju konversi lahan 

pertanian ke non pertanian yang sangat tinggi, fenome
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na perubahan iklim global, cuaca ekstrim, persediaan air 

yang semakin langka, skandal pangan dan konflik yang 

persistent di berbagai negara,” kata Dr. Arief.

Lebih lanjut Dr Arief Daryanto menyatakan bahwa para 

lulusan D3 dan D4 Sekolah Vokasi IPB  University ke depan 

harus  memiliki pengetahuan (knowledge), kecakapan 

(skill), dan sikap (attitude) yang lebih baik terkait dengan 

konsep dan best practices pembangunan perkebunan 

yang berkelanjutan.

 “Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan bertumpu 

pada pilar yang secara ekonomi layak (economically 

feasible),  penggunaan teknologi yang cocok 

(technologically appropriate), secara lingkungan tidak 

merusak dan berkelanjutan (environmentally sound and 

sustainable) dan secara sosial dan budaya dapat diterima 

(socially and culturally acceptable),” papar Dr. Arief.

Dr. Fredrich Northduft menjelaskan bagaimana Jerman 

memiliki budaya disiplin tinggi dalam melaksanakan 

prinsip-prinsip pembangunan pertanian dalam arti luas 

yang berkelanjutan.  Dalam konteks forestry management 

misalnya, Jerman memiliki sejarah panjang keberhasilan. 

Dr. Fredrich mengatakan bahwa perintis pembangunan 

kehutanan berkelanjutan di Jerman adalah  Hans Carl von 

Carlowitz (1645-1714). Prinsipnya adalah harvest trees 

only at the rate of regrowth.

Prof. Sudradjat mengatakan bahwa pembangunan 

perkelapasawitan di Indonesia, mengingat tuntutan pasar 

global, tidak ada pilihan lain harus dilaksanakan dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Ia menyatakan bahwa, pembangunan 

berkelanjutan  merupakan hasil resultante dari 

pembangunan sosial dan ekonomi ditambah dengan 

ekologi yang berkelanjutan.  

Prof Sudradjat juga menjelaskan mengenai perbedaan 

konsep dan praktik penerapan “Roundtable Sustainable 

Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil 

(ISPO)”.

Sedangkan Samuel Karundeng adalah Pimpinan Kebun 

Perkebunan Kopi Rantekarua, PT Sulotko Jaya Abadi di 

Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Perkebunan ini adalah milik 

Grup Kapal Api Global. “PT Kapal Api Global saat ini sedang 

membangun kurikulum peminatan kopi dengan Program 

Studi Teknologi dan Manajemen Perkebunan SV-IPB,” kata 

Samuel.

Samuel juga menjelaskan tentang bagaimana teknik-

teknik terbaik yang diterapkan dalam perkebunan kopi 

berkelanjutan yang dipimpinnya. Misi perusahaan adalah 

menghasilkan dan memperoleh biji kopi yang bermutu 

tinggi dan disukai oleh konsumen di dunia melalui teknik 

budidaya organik berkelanjutan, sistem pengolahan kopi 

yang bernilai tinggi, pembinaan dan pendampingan perani 

di seluruh Indonesia.

Dr Bagus P Purwanto, Wakil Dekan Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan SV-IPB University bertindak sebagai 

moderator dalam acara seminar tersebut. Acara dihadiri 

oleh para dosen SV-IPB University dan perwakilan dari 

dunia industri yaitu, perwakilan dari PT Perkebunan 

Nusantara  (PTPN) III, Lembaga Sertifikasi Profesi 

Perkebunan dan Hortikultura Indonesia (LSP-PHI), Redaksi 

Media Perkebunan, Redaksi Pilar Pertanian, Kepala 

Sumber Daya Manusia Sampoerna Agro, staf ahli 

Kementerian Pertanian Bidang Bioteknologi, dan 

Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi). (AD/ris)
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r. Berry Juliandi, peneliti Departemen Biologi IPB 

DUniversity dan Dyna Rochmyaningsih, alumni 

program sarjana Departemen Biologi, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University  

berhasil mendapat penghargaan bernama Award World 

Federation of Science Journalists  (WFSJ) di Lausane Swiss 

pada tanggal 4 Juli 2019.  Dr. Berry dan Dyna keluar 

sebagai Juara 1 mengalahkan enam finalis dari berbagai 

negara di wilayah Eropa lainnya. 

Penghargaan tersebut berupa penghargaan liputan terbaik 

media yang tergabung dalam wartawan sains dunia. 

Dalam penghargaan tersebut disebutkan Dr.Berry dan 

Dyna merupakan ilmuwan yang aktif dalam politik. Dalam 

sebuah kompetisi media sains ini aktivitas dan kegiatan 

Dr. Berry diikuti selama satu tahun dan ditulis menjadi 

sebuah artikel. 

Selain sebagai peneliti muda, Dr. Berry berkesempatan 

aktif terlibat dalam mengadvokasi pemerintah terkait 

pembuatan peraturan- peraturan untuk diterapkan bagi 

para peneliti dalam wadah organisasi yang dinamakan  

Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI). Sebuah wadah 

bagi ilmuwan muda terkemuka Indonesia. “ALMI didirikan 

untuk mendorong peran ilmuwan muda dalam 

memajukan ilmu pengetahuan dan budaya ilmiah unggul 

di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan daya saing 

bangsa,” ujar Dr. Berry.

Dalam organisasi ALMI, Dr. Berry menjabat sebagai 

Sekretaris Jenderal dengan Ketua, Dr. Alan Frendy 

Koropitan, peneliti dari Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB University. “Pada umumnya para 

peneliti tinggal menerima dan menjalankan science policy 

yang dibuat pemerintah, akibatnya sering kali aturan 

tersebut tidak cocok. Sehingga bersama dengan  ALMI, 

saya ikut memberikan masukan kepada pemerintah 

terkait kebijakan yang akan dibuat bagi para peneliti,” ucap 

Dr.Berry.

Menurut Dr. Berry, aktivitasnya sebagai ilmuwan dan 

banyak terlibat di kebijakan pemerintah menarik perhatian 

wartawan asing. “Sehingga media tersebut selama 

setahun mengikuti dan meliput terkait dengan aktivitas 

saya dalam mengadvokasi pemerintah. Selain itu, artikel-

artikel yang banyak diterbitkan berbagai media massa 

dalam maupun luar negeri juga berkontribusi sehingga 

akhirnya mendapat  Juara I,” ungkap Dr. Berry. (dh/ris)

Peneliti IPB University  Boyong 
Award World Federation of Science Journalists  di Swiss 
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Di Subang, Mahasiswa IPB University 
Benahi Masalah Sampah

alam program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-

DT) di Subang, Jawa Barat, mahasiswa IPB 

University menyiapkan beberapa program untuk 

mengatasi masalah sampah. Mahasiswa dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

menyiapkan bank sampah dan pembuatan pupuk organik 

dari limbah rumah tangga.

“Di Subang, kami akan membantu mengelola sampah di 

Kecamatan  Purwadadi, Binong, dan Pamanukan. 

Mahasiswa akan berusaha membantu warga dalam 

mengelola sampah yang jika dikelola dengan baik dapat 

memberikan dampak positif,” ujar Mafrikhul Muttaqin, 

MSi, dosen pembimbing lapang mahasiswa dalam 

Lokakarya I KKN-T di Kecamatan Binong (28/7). Lokakarya 

I KKN-T ini bertajuk #KembangkeunSubang.

Menurutnya, di Kota Bogor ada rumah kompos Griya 

Melati yang sudah terkenal. Pengolahan sampah organik 

warga perumahan Griya Melati bisa memberi dampak 

positif terhadap ekonomi dan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga 

memaparkan akan membawa inovasi IPB University 

lainnya seperti biopori dan Rumah Iklim yang akan 

diterapkan di desa tempat KKN-T. Berbagai kegiatan KKN-

T lainnya juga diharapkan dapat memberi perubahan yang 

berarti bagi masyarakat. (**/Zul)
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Hama-Bot, Media Edukasi Kenali Hama 
Kreasi Mahasiswa IPB University

T
anggal 1 April 2019, Mahasiswa IPB University 

resmi meluncurkannya HAMA-Bot sebagai salah 

satu program kerja sub divisi literasi divisi 

akademik dan prestasi, himpunan proteksi tanaman 

(Himasita) IPB University. Hama-Bot (Happy Agricultural 

for Millenial-Bot) merupakan media edukasi berbasis bot 

chat aplikasi Line tentang mitigasi bencana hama serta 

penyakit tanaman yang disesuaikan dengan kondisi 

kekinian generasi milenial.

Hama-Bot ini digagas pertama kali oleh Mar’ie 

Muhammad dan Seliawati Dwiagustin, mahasiswa 

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, 

meskipun berasal dari jurusan pertanian bukan menjadi 

hambatan bagi Mereka untuk membuat media yang 

berbasis teknologi informasi, mereka pun mendalami cara 

meng-input data dan merancang kinerja Hama-Bot lewat 

internet.

“Hama-Bot ini Bot dirancang untuk meningkatan literasi 

civitas IPB University terutama mahasiswa Departemen 

Proteksi Tanaman mengenai masalah hama dan penyakit 

tanaman dengan cara yang lebih menyenangkan,” 

terangnya.

Mar’ie menjelaskan bahwa dalam penggunaan Hama-Bot 

dapat dikatakan relatif mudah, karena karena pengguna 

cukup mengetik “keyword” atau kata kunci seperti nama 

penyakit, nama hama atau kebutuhan lain menyangkut 

akademik seperti kalender akademik maupun logo IPB 

University. “Adapun, untuk daftar keyword, pengguna 

dapat mengasksesnya dengan mengetik “daftar kata” 

pada group chat atau personal chat” tambahnya. Akses 

menuju akun Hama-bot adalah dengan id line @exr9243b 

atau bisa juga dengan scan QR barcode.

Saat ini, HAMA-Bot berfokus untuk melengkapi database 

OPT agar dapat membantu mahasiswa IPB University 

khususnya mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman 

yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). HAMA-

Bot akan memberikan deskripsi singkat tentang hama 

atau penyakit tanaman disertai rekomendasi 

pengendalian dari sumber rujukan yang terpercaya.

“Saya harap Hama-Bot dapat lebih dikenal serta bisa 

memberikan manfaat kepada khalayak ramai khususnya 

civitas IPB mengenai hama dan penyakit tanaman dalam 

menyongsong pertanian 4.0, saya juga berharap adanya 

dukungan dari pihak kampus untuk memperkaya kualitas 

dan kuantitas konten Hama-Bot,” tutupnya. (SM/ris)
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Pocarina, Cinderamata Edukasi Cinta Pertanian 
Ala Mahasiswa IPB University

Mahasiswa IPB University membuat satu 

terobosan cinderamata menawarkan tanaman 

herbal dalam pot Pocarina (Pot Care in Action). 

Pocarina ini memiliki ciri yang khas dari pot lainnya, yaitu 

pot bergambar dalam berbagai bentuk maupun tulisan 

motivasi sebagai nilai untuk menumbuhkan semangat dan 

kesadaran akan pentingnya pertanian mengingat zaman 

sekarang masyarakat sudah mulai meninggalkan kegiatan 

menanam karena dianggap membosankan dan lebih 

memilih memainkan handphone masing-masing. Uniknya 

lagi pot yang digunakan terbuat dari bahan-bahan bekas 

maupun organik yang dapat dikreasikan sendiri sehingga 

dapat meningkatkan nilai estetika. Green souvenir juga 

salah satu produk unggulan karena terbuat dari bahan 

bekas maupun bahan baru yang berbasis ramah 

lingkungan sehingga meningkatkan nilai edukasi dan 

pengetahuan masyarakat.

“Pocarina” karya inovasi dari Mahasiswa IPB University ini 

merupakan Program Kreativitas Mahasiswa bidang 

Kewirausahaan (PKM-K) yang terdiri dari: Wahyu Amanda 

Siregar, Jurnila Sari Tanjung, Ilham Saputra, Adi Bagus 

Siswoyo dan Rifan Taqwa Fianas.“Pocarina” dapat 

memberikan efek positif yang besar terhadap lingkungan, 

petani, dan masyarakat, seingga dapat memajukan 

pertanian serta mensejahterakan petaninya.

Ketua PKM-K, Wahyu Amanda Siregar menyampaikan, 

penggunaan tanaman obat-obatan/herbal dalam Pocarina 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

akan pentingnya memelihara tanaman herbal mengingat 

tanaman herbal merupakan tanaman dari alam yang 

mempunyai kegunaan sebagai obat alami dan banyak 

digunakan di Indonesia karena harganya murah, mudah 

didapatkan, serta khasiatnya tidak diragukan lagi.

Wahyu menambahkan, konsep usaha ini adalah benefit, 

profit, recycle, dan education (bifit reduction). Dimana 

Konsep pertama adalah benefit, konsep ini 

memperhatikan manfaat dari berbagai macam tanaman 

obat-obatan yang digunakan untuk kesehatan serta 

berperan dalam pemberdayaan petani dan tentunya juga 

ramah lingkungan.

Konsep kedua adalah konsep profit. Seperti hakikat bisnis 

pada umumnya, usaha ini bertujuan untuk mendapatkan 

profit sehingga dapat menjadi bisnis yang berkelanjutan. 

Lebih dalam lagi profit bisnis yang dimaksud di sini adalah 

keuntungan dalam bentuk kepuasan batin dari konsumen 

dan dapat bernilai berupa uang.

Konsep ketiga adalah konsep recycle. Konsep recycle ini 

merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah 

pencemaran lingkungan dengan menggunakan barang-

barang bekas yang tidak dimanfaatkan lagi sebagai media 

pembuatan produk baik berupa bahan organik maupun 

anorganik.

Konsep keempat adalah education. Melalui Pocarina 

diharapkan memberikan edukasi dan pemahaman yang 

lebih dalam bagi masyarakat tentang pertanian khususnya 

tanaman obat-obatan  mengingat Pocarina tidak hanya 

ditujukan untuk bisnis semata tetapi juga sebagai alat 

untuk menunjukkan arti penting pertanian serta 

menumbuhkan rasa cinta terhadap pertanian.

Wahyu menegaskan, produk “Pocarina” ini selain sebagai 

souvenir berbasis pertanian, juga memiliki estetika unik 

tersendiri. Dimana souvenir ini memiliki pot yang unik 

sesuai keinginan konsumen, juga sebagai media edukasi 

untuk menyadarkan kita agar lebih cinta budaya pertanian. 

“Jadi, Pocarina adalah produk inovatif yang sangat 

membantu mengedukasi anak-anak bahkan semua 

kalangan agar cinta pertanian. Harapannya kegiatan 

wirausaha ini dapat menghasilkan keuntungan dan sistem 

usaha yang terus berlanjut, menciptakan lapangan 

pekerjaan berbasis pertanian dan produk inovatif yang 

mengedukasi semua kalangan akan kecintaan terhadap 

pertanian dan lingkungan,” kata Wahyu.

Produk Pocarina dijual dengan harga yang sesuai dengan 

biaya produksinya. Harga tanaman herbal maupun jenis 

dan bahan dalam pembuatan pot menjadi acuan pemilik 

dalam menentukan harga pasar yang berkisar Rp. 10 ribu 

- Rp. 150 ribu. Harga produk yang dijual juga disesuaikan 

dengan tingkat kesulitan produk yang dibuat. Semakin 

tinggi tingkat kesulitan pembuatan produk maka harga 

produk juga akan semakin mahal. (Awl/ris)



Mahasiswa IPB University 
Berhasil Turunkan Mikroplastik Kerang

Plastik  menjadi salah satu sumber sampah di laut  

yang memperpanjang rantai masalah yang 

terjadi.Komponen plastik dapat terurai menjadi 

komponen mikroplastik yang mungkin terkonsumsi oleh 

biota laut. Tentu nantinya biota ini juga memberikan 

dampak negatif jika dikonsumsi oleh manusia.

Inilah yang menginspirasi Edy Ridwanda Sembiring, Silva 

Fauziah dan Siti Hidayanti, mahasiswa Departemen 

Teknologi Hasil Perairan, IPB University melakukan riset 

pada biota laut yang tercemar mikroplastik. Penelitian ini 

berupaya menurunkan kadar mikroplastik pada biota laut 

untuk meningkatkan keamanan pangan. "Mikroplastik 

adalah partikel plastik yang berukuran 1 mikrometer 

hingga 5 milimeter yang berasal dari pecahan sampah 

plastik maupun yang diproduksi secara sengaja untuk 

keperluan kosmetik. Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa mikroplastik dapat dikonsumsi oleh biota laut baik 

sengaja maupun tidak sengaja. Ketika kami membaca 

literatur lebih jauh ternyata mikropartikel dapat 

dikeluarkan melalui cara difusi aliran air garam,” ujar Edy.

Melalui penelitiannya ini Edy dan tim yang dibimbing oleh 

dosen Dr Ir Bustami Ibrahim M.Sc berhasil mendapat 

pendanaan dari Kemenristekdikti pada program Program 

Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian (PKMPE) 2019. 

Modifikasi difusi-densitas larutan garam sendiri adalah 

metode untuk memisahkan mikropartikel dari daging 

dengan cara membekukan daging hingga terbentuk pori-

pori, selanjutnya air garam dialirkan dari bawah ke atas (up 

flow) melalui pori-pori daging sehingga mikroplastik dapat 

mengapung dan terpisah dari daging. Metode penelitian 

ini sendiri masih berbentuk prototipe sistem skala 

laboratorium dan belum berbentuk alat. Metode ini dapat 

diaplikasikan langsung oleh masyarakat jika nantinya 

sudah dapat dilakukan perancangan alat.

Edy menjelaskan bahwa mikroplastik yang ditemukan 

pada sampel kerang dalam riset ini berbentuk serat/fiber 

dan fragmen/pecahan dalam berbagai ukuran. "Hasil yang 

kami dapat cukup mengejutkan. Sampel yang kami ambil 

dari dua pasar di Kota Bogor menunjukkan adanya partikel 

mikroplastik pada kerang darah. Selain itu sampel yang 

berasal dari perairan di Lampung juga mengandung 

mikroplastik. Plastik yang terkumpul pada kerang darah 

sendiri adalah Polyethylene terephthalate (PET) yang 

umumnya digunakan untuk memproduksi botol air 

mineral. Artinya botol air kemasan hancur menjadi 

mikropartikel dan terkumpul dalam daging kerang,” 

tuturnya.

Ia menambahkan bahwa mikroplastik yang ditemukan 

pada kerang segar sebelum diberi perlakuan teramati 

sangat banyak dan tidak dapat dihitung karena bergumpal 

dalam jumlah besar. "Setelah diberi perlakuan modifikasi 

difusi-densitas larutan garam, jumlahnya menyusut 

menjadi dua partikel dengan ukuran 15 dan 20 

mikrometer pada salah satu kerang, dan satu partikel 

berukuran 110 mikrometer pada kerang yang lain. Metode 

yang kami gunakan sudah cukup efektif untuk mengurangi 

mikroplastik pada daging kerang,” ungkapnya. (IRM/ris)
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Hilangkan Bau Kaki dengan Fochi-Spray, 
Produk Buatan Anak IPB University

B
agian kaki seringkali mengalami pengeluaran 

keringat yang tinggi, terutama saat penggunaan 

kaos kaki dan sepatu. Hal ini menyebabkan bau 

kaki tak sedap. Tiga mahasiswa IPB University yang 

tergabung dalam tim Program Kreativitas Mahasiswa 

Bidang Penelitian (PKMPE 2019) yaitu Anita Ervina, 

Mohammad Rofiqi dan Tiara Fitri Erinanda mencoba 

membuat produk penghilang bau kaki. Produk ini diberi 

nama Fochi-spray.

Fochi-spray merupakan produk body care yg berbentuk 

spray, berbasis nanokitosan dari cangkang udang. Anita 

selaku ketua tim menjelaskan latar belakang ide ini diawali 

dengan membaca literatur penelitian terdahulu tentang 

aktivitas antibakteri kulit dan juga mengingat kondisi 

cuaca di Indonesia yang cukup panas yang memicu 

seringnya mengeluarkan keringat.

"Kitosan dari cangkang udang terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri kulit yaitu Staphylococcus 

epidermidis yang dominan ada di kaki. Industri pengolahan 

udang yang banyak di Indonesia limbahnya belum banyak 

dimanfaatkan menjadi produk body care,” ungkapnya.

Mahasiswa Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)  ini menuturkan bahwa 

nanokitosan memiliki aktivitas antibakteri kulit yang cukup 

reaktif. Karenanya ini berpotensi sebagai penghilang bau 

kaki yang disebabkan oleh bakteri kaki. "Penelitian 

mengenai aktivitas antibakteri nanokitosan terhadap 

bakteri penyebab bau kaki juga belum banyak dilakukan 

serta produk antibau kaki dari cangkang udang (limbah 

udang) juga masih minim,” ujarnya.

Bentuk spray dipilih karena sifatnya yang cepat kering, 

cepat menyerap serta penggunaan yang praktis dan 

menyenangkan. Produk spray dianggap sebagai formulasi 

yang lebih nyaman dan aman untuk perawatan bagian 

tubuh, terutama di daerah berambut seperti kulit. Selain 

itu Fochi-spray juga diformulasikan dengan mentol untuk 

menetralkan bau serta memberikan sensasi dingin pada 

kulit.

Penelitian yang dibimbing oleh Dr Kustiariyah Tarman ini 

telah sampai pada tahap uji fisik dan uji aktivitas 

antibakteri. Anita menjelaskan akan dilakukan beberapa 

tahap uji lanjut berikutnya. "Untuk uji stabilitas produk 

sedang dilakukan dan uji iritasi dan uji efektivitas produk 

ke kulit manusia akan dilakukan selanjutnya,” tandasnya. 

(IRM/ris)
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