
Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melakukan 
serangkaian kesepakatan dengan lembaga pendidikan 
dan pusat penelitian dalam kunjungan pertamanya ke 

Slowakia. Pada tanggal 29 Juni 2018, Rektor Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria melakukan 
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Rektor Slovak University of Agriculture (SUA), Prof. 
Peter Bielik di Nitra dan  Rektor Slovak Academy of Science 
(SAS), Prof. Pavol  Sajgalik di Bratislava. SUA adalah satu-
satunya perguruan tinggi di Slowakia yang 
mengkhususkan pada bidang pertanian dan memiliki 
fasilitas research centre yang sangat modern dan lengkap. 
Sementara SAS adalah badan riset utama pemerintah 
Slowakia yang membidangi tiga area riset yaitu yang 
berkaitan dengan makhluk hidup (life, chemical, medical 
and environmental science), non makhluk hidup (physical, 
earth and space, and engineering sciences), dan social 
sciences and humanities.

Selain itu, dilakukan pula pertemuan dengan National 
Agriculture and Food Centre (NAFC) di Bratislava. NAFC 
juga merupakan badan riset resmi pemerintah Slowakia, 
namun khusus untuk pengembangan teknologi dan 
inovasi terkait kualitas dan keamanan makanan, 
peningkatan hasil pertanian dan peternakan, dampak 
pertanian terhadap lingkungan, dan aplikasi riset 
pertanian serta makanan kepada publik.

Serangkaian kesepakatan dan pertemuan tersebut 
merupakan rangkaian kunjungan Rektor IPB ke berbagai 

universitas mitra IPB di kawasan Eropa untuk 
mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, 
penelitian and ilmu pengetahuan. Selain itu, juga untuk 
pengembangan biji gandum tropis dan laboratorium, agar 
produk ekspor Indonesia dapat sesuai dengan standar 
internasional.

Duta Besar (Dubes) Republika Indonesia (RI) untuk 
Slowakia, H.E. Adiyatwidi Adiwoso, sangat menyambut 
baik kunjungan IPB yang pertama kalinya dan berhasil 
tercapai beberapa kesepakatan dengan mitra-mitra 
kerjasama di Slowakia. Lebih lanjut, ditegaskan bahwa 
kesepakatan tersebut harus dapat diimplementasikan 
secara nyata. “Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 
akan senantiasa membantu pengembangan kerja sama 
antar lembaga pendidikan, karena itu merupakan salah 
satu mandat dari Sembilan Prioritas Kerja Sama Bilateral 
antara Indonesia-Slowakia.”

Dr. Arif Satria menyampaikan bahwa kerja sama dengan 
lembaga pendidikan di Slowakia merupakan yang 
pertama kalinya oleh IPB dengan negara di kawasan Eropa 
Tengah  dan Timur. Menurutnya, IPB melihat peluang 
untuk pengembangan kerja sama di bidang 
researcher/scholar exchange, joint 
research/seminar/publikasi. “Isu yang dikerjasamakan juga 
tidak hanya mengenai pertanian, tetapi juga biomedical 
research, social research yang berkaitan dengan 
lingkungan yang berkelanjutan.”  (***/ris)
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Peran Keilmuan Departemen IKK FEMA IPB  
untuk Cerdaskan Keluarga Lingkar Kampus 

Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 
pada 29 Juni 2018, Departemen Ilmu Keluarga dan 
Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 

Pertanian Bogor (Dept. IKK-FEMA-IPB) menggelar layanan 
keliling konsultasi keluarga (LINGKAR). Kegiatan LINGKAR 
khusus diberikan kepada para keluarga di desa dan 
kelurahan Lingkar Kampus IPB Dramaga dan sekitarnya, 
yaitu Desa Babakan, Desa Dramaga, Desa Cibanteng, Desa 
Ciherang, Kelurahan Situ Gede, dan Desa Tegalwaru.

Kegiatan LINGKAR yang bertema “Keluarga Cerdas, 
Keluarga Berkualitas” dilaksanakan selama lima hari, mulai 
dari 29 Juni – 4 Juli 2018 yang bertempat di desa masing-
masing. Ketua Departemen IKK IPB,  Dr. Tin Herawati, SP, 
M.Si menjelaskan bagaimana peran keilmuan Departemen 
IKK FEMA IPB untuk mencerdaskan para keluarga di Lingkar 
Kampus IPB. “Di IPB ada namanya Departemen IKK, FEMA 
IPB yang kami pelajari adalah ilmu keluarga dan konsumen, 
karena ternyata keluarga pun ada ilmunya. Baru di IPB saja 
yang membuka keilmuan tentang keluarga. Melihat 
rawannya fungsi keluarga di Indonesia dengan munculnya 
berbagai permasalahan keluarga, sekaligus bertepatan 
dengan Hari Keluarga Nasional, Departemen IKK ingin 
melakukan sesuatu untuk  para keluarga di desa dan 
kelurahan Lingkar Kampus IPB dan sekitarnya untuk 
berbagi melalui penyuluhan fungsi keluarga, ” jelas Dr. Tin.

Pembukaan LINGKAR dilakukan di Desa Babakan dan 
Kelurahan Situ Gede pada hari pertama yang disambut 
dengan hangat oleh Kepala Desa dan Lurah dan  seluruh 
peserta yang hadir dari kader PKK dan Posyandu. Kegiatan 
berupa penyuluhan optimalisasi fungsi keluarga, mulai dari 
fungsi agama, sosial budaya,  cinta kasih, perlindungan, 
reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan 
pembinaan lingkungan. Selain itu konsultasi secara face to 
face tentang berbagai permasalahan keluarga, mulai dari 

konseling stress, konseling tumbuh kembang anak, dan 
konseling pengelolaan keuangan keluarga.

“Pada era globalisasi saat ini, dimana informasi dan 
teknologi berkembang sangat pesat, fungsi keluarga 
mendapatkan tantangan yang sangat dahsyat. Seperti 
fungsi agama yang sudah dinamis dan mulai luntur, juga 
fungsi sosial budaya yang harus lebih konsisten diterapkan 
oleh orangtua. Penggunaan teknologi yang semakin 
canggih menyebabkan keakraban di keluarga semakin 
merenggang. Ditambah lagi tekanan ekonomi yang 
membuat orangtua sibuk mencari kerja, sehingga abai 
untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik,” 
jelas Dr.Ir. Diah Krisnatuti M.S, staf pengajar Departemen 
IKK FEMA IPB.

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si selaku guru besar Departemen 
IKK, FEMA, IPB menegaskan bahwa pemahaman delapan 
fungsi keluarga harus dimiliki calon suami maupun isteri.

“Ada fungsi sebagai bentuk konsekuensi yang melekat 
ketika seorang laki-laki dan perempuan berkomitmen 
membangun keluarga, sehingga akan menentukan 
ketahanan keluarga tersebut. Keluarga harus mengenali 
fungsi keluarga sehingga tahu apa yang harus dilakukan di 
dalam keluarga dan bisa menyebarluaskan kebaikan 
kepada masyarakat sekitarnya,” tegas Prof.Euis.

Manfaat kegiatan LINGKAR ini sangat dirasakan oleh 
peserta yang hadir, termasuk  Umiati selaku Ketua PKK 
Desa Babakan. “Acara ini bagus sekali. Kita mendapatkan 
pengetahuan tentang pola asuh anak dan tumbuh 
kembang anak, serta bagaimana cara menghadapi anak 
remaja saat ini. Tetapi harapannya semoga ada tindak 
lanjut untuk mengupas tuntas tentang kehidupan remaja 
dan program lanjutan Sekolah Siaga yang disampaikan 
sebelumnya,” harap Umiati. (UAM/ris)
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Sabut Kelapa untuk 
Deteksi Hematuria

Perhatian tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(IPB) ini terhadap dunia kesehatan, sungguh patut 
diacungi jempol. Mereka adalah  Ahmad Irvan 

Pratama, Dina Istiqamah, dan Neng Shinta Noveria Aska 
dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB. Mereka merancang alat 
pendeteksi penyakit hematuria yang diberi nama Biotra 
(Biosensor Hematuria Berbasis Enzim Heme Oksigenase 
dari Streptococcus agalactiae sebagai Deteksi Dini 
Hematuria).  Alat pendeteksi yang dirancang Irvan dan 
rekan-rekannya terpilih sebagai Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Penelitian (PKM-P) yang didanai oleh 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI). 

Hematuria merupakan penyakit yang terjadi akibat adanya 
sel darah merah dalam urin yang disebabkan adanya 
kebocoran di glomerulus. Jika sudah parah, darah akan 
masuk ke dalam saluran kemih yang akan terbuang 
bersama dengan urin. Di Indonesia, prevalensi penderita 
penyakit hematuria terbilang tinggi. Bahkan di tahun 2016, 
jumlah penderita gagal ginjal kronik di Indonesia mencapai 
300 ribu orang. 

Ahmad Irvan Pratama, Ketua PKM-P menyampaikan bahwa 
ide timnya ini berawal dari keprihatinan terhadap alat 
deteksi hematuria yang ada saat ini masih sulit digunakan 
dan harganya terbilang mahal. "Saat ini, alat pendeteksi 
hematuria memang sudah ada, tapi pengadaannya 
Indonesia masih mengandalkan impor dan harganya 
mahal," terangnya. Alat pendeteksi Biotra memiliki 
kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh alat pendeteksi 
hematuria yang ada di pasaran. Hal ini disebabkan strip 

indikator yang dijadikan sebagai alat deteksi terbuat dari 
gabungan antara serabut kelapa, kitosan, dan zinc oksida 
(ZnO).  Dalam penggunaannya, Biotra mendeteksi darah 
menggunakan strip yang digunakan dengan cara 
mencelupkan strip langsung ke urin. Perubahan warna 
pada strip di setiap konsentrasi darah dapat menjadi salah 
satu penentu terhadap tingkatan hematuria yang dialami 
oleh pasien. Jika strip berwarna hijau artinya urin positif 
mengandung darah.

"Jadi alat yang kami sedang rancang ini mirip seperti kertas 
lakmus yang kami tambahkan dengan enzim 
hemeoksigenase dengam bantuan bakteri streptococcus 
agalactiae. Dengan enzim ini, hemoglobin dapat dipecah 
menjadi biliverdin sehingga strip akan berubah warna 
menjadi hijau," tambahnya. Neng menyampaikan bahwa 
untuk saat ini alatnya masih dalam pengembangan, yaitu 
pada tahap isolasi enzim, "Kami mempunyai target alat ini 
sudah bisa selesai sebelum liburan Ujian Akhir Semester 
(UAS)," terangnya. 

Ketika mengetahui bahwa idenya terpilih menjadi PKM-P 
yang didanai oleh Kemeristekdikti, Irvan menyampaikan,  
“Kami lumayan kaget waktu tahu didanai. Sangat 
bersyukur pastinya, karena artinya ide yang kami bawa 
adalah ide yang bagus," ucapnya. Mereka berharap agar 
suatu hari nanti, karyanya dapat diimplementasikan. "Kami 
berharap strip yang kami buat ini dapat digunakan dan 
dijangkau  oleh seluruh masyarakat secara umum agar bisa 
mendeteksi hematuria guna melakukan pencegahan sejak 
dini," terang Irvan. Neng menambahkan harapannya yakni 
berharap agar bisa segera merampungkan gagasannya ini 
dan memberikan yang terbaik agar layak untuk lolos ke 
PIMNAS. (SMH/ris)
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Kreatif! Mahasiswa IPB Angkat Seni Kaligra� Digital 
ke Produk Distro

Seni kaligra� yang digunakan sebagai hiasan, lukisan 
dinding atau desain interior ruangan sudah 
seringkali ditemui. Kini, mahasiswa Institut Pertanian 

Bogor (IPB) menggagas suatu ide baru yaitu seni kaligra� 
digital sebagai desain merchandise produk distro seperti 
kaos, mug, dan topi.

Lima mahasiswa IPB yaitu Muh. Nur Tegar Wibowo 
(Departemen Teknologi Industri Pertanian), Haifa Az Zahra 
(Departemen Arsitektur Lanskap), Ahmad Nuruddin Zanki 
Widiyantoro (Departemen Teknologi Industri Pertanian), 
Novia Nur Avifah (Departemen Teknologi Industri 
Pertanian) dan Firda Hidayatul Ichsan (Departemen 
Teknologi Industri Pertanian) di bawah  bimbingan Dr. 
Endang Warsiki, S.TP, M.Si   mencetuskan ide ini. Mereka 
melakukan inovasi seni kaligra� digital yang diterapkan 
sebagai desain distro yang unik. Inovasi ini dituangkan 
dalam proposal Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Kewirausahaan (PKM-K) yang berjudul “Distro Pondok: 
Merchandise Berbasis Seni Kaligra� Digital”.

“Tidak hanya dimanfaatkan dalam ruangan saja, kami 
berusaha untuk mengenalkan seni kaligra� ini ke 
masyarakat luas melalui desain pada produk distro seperti 
kaos, mug, dan topi. Untuk saat ini, kami masih 
memproduksi produk kaos saja,” ujar Ketua Tim, Muh. Nur 
Tegar Wibowo.

Uniknya, tulisan kaligra� yang dibuat pada produk distro ini 
tidak berasal dari ayat-ayat suci Al-Qur’an seperti yang 
biasa sering ditemui. Tulisan kaligra� pada distro pondok 
ini diangkat dari istilah- istilah yang sedang naik daun 
akhir-akhir ini atau bisa juga menuliskan kaligra� sesuai 
permintaan konsumen.

“Tulisan yang kami desain contohnya seperti ‘Bogoh Ka 
Bogor’, ‘Institut Pertanian Bogor’, ‘Indonesia Bersatu’, atau 
bisa juga apabila konsumen ingin custom untuk 
menuliskan namanya di produk kami. Produk ini cocok 
untuk dijadikan merchandise atau oleh-oleh karena 
keunikannya. Pasca bulan Ramadhan dan lebaran kami 
telah menargetkan penjualan produk dalam jumlah 
tertentu,” ujarnya.

Ide ini dicetuskan oleh salah satu anggota tim ini, Ahmad 
Nuruddin Zanki Widiyantoro, yang merupakan salah satu 
anggota dari Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Religi (UKM 
Seni Religi IPB) yang mempelajari seni kaligra� mulai dari 
tulisan tangan hingga hiasan atau lukisan dinding. 
Kemudian mereka mencetuskan ide untuk menerapkan 
seni kaligra� digital pada produk distro pondok.

 “Penentuan desain seni kaligra� yang dibuat ini dapat 
dinikmati oleh siapapun. Seni kaligra� identik dengan 
tulisan Arab dan biasanya menuliskan ayat-ayat Al-Qur’an. 
Berdasarkan hal tersebut, kami berharap seni kaligra� ini 
dapat lebih universal dipakai oleh seluruh umat beragama 
tidak hanya muslim saja,” jelasnya.

Penjualan produk distro pondok dipasarkan melalui media 
online dan di lingkar kampus IPB. Terdapat dua desain yang 
telah dijual yaitu ‘Bogoh Ka Bogor’ dan ‘Institut Pertanian 
Bogor’. Desain dengan tulisan ‘Bogoh Ka Bogor’ ditujukan 
untuk masyarakat Bogor sedangkan desain ‘Institut 
Pertanian Bogor’ ditujukan untuk mahasiswa IPB.

 “Desain seni kaligra� ini masih banyak yang belum bisa 
membaca dengan benar. Untuk mengatasi hal tersebut, 
kami akan membuat katalog untuk mempermudah 
konsumen dalam memilih jenis huruf, tipe desain, beserta 
makna dari tulisan kaligra� tersebut,” tandasnya. (AD/Zul)
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Unik, Mahasiswa IPB Jadikan Sarang Burung sebagai 
Indikator Kualitas Lingkungan

Secara sederhana, kualitas lingkungan hidup diartikan 
sebagai keadaan yang dapat memberikan daya 
dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup 

organisme di suatu wilayah. Institut Pertanian Bogor (IPB) 
sebagai kampus biodiversitas menyimpan banyak 
keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya. Untuk 
mengetahui layak tidaknya IPB sebagai kampus 
biodiversitas, tiga mahasiswa IPB menjadikan sarang 
burung sebagai indikator kualitas lingkungan.

Ferbina br Barus, Distro Wibisono Wardi Pakesit dan 
Romantio Ira Azhari Silalahi dari Departemen Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE) IPB membuat 
pendugaan kualitas lingkungan melalui indikator sarang 
burung dalam Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian 
Eksakta (PKM-PE) di bawah bimbingan Dr.Ir. Yeni Aryati 
Mulyani, M.Sc.

“Sampai saat ini, belum ada yang membuat sarang burung 
sebagai indikator kualitas lingkungan. Yang ada saat ini 
adalah burung yang dijadikan sebagai kualitas lingkungan 
dan ini hanya jenis-jenis burung tertentu. Beberapa jenis 
burung tertentu, jika dia menempati suatu daerah maka 
lingkungan itu bagus. Karena tidak semua burung bisa 
memilih tempat sembarangan untuk bertahan hidup,” kata 
Ferbina br Barus.

Beberapa tempat di IPB yang menjadi fokus penelitian tiga 
mahasiswa KSHE ini adalah lahan terbangun, kebun dan 
habitat berpohon. Pendugaan kualitas berdasarkan sarang 
burung ini juga memperhatikan jumlah sarang burung di 
wilayah tersebut.

“Untuk lokasi yang menjadi fokus penelitian kami adalah 
lahan terbangun, kebun, dan habitat berpohon. Nah dari 
tempat-tempat ini, kami membuat pendugaan kalau ada 
1-5 sarang burung maka kualitas lingkungan itu kurang 

baik. Selanjutnya 6-10 sarang burung masuk dalam 
kategori cukup baik dan 11-15 sarang burung masuk 
kategori baik,” tambah mahasiswa KSHE itu.

 Di lahan terbangun,yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) serta Fakultas Pertanian (Faperta) 
ditemukan banyak sarang burung yaitu sarang burung 
wallet. Di lahan terbangun IPB ini bisa dikategorikan 
lingkungan baik.

Lebih lanjut, Ferbina memaparkan hasil penelitiannya di 
kebun dan habitat berpohon. Secara keseluruhan terdapat 
banyak sarang burung di kedua tempat ini.

“Untuk yang habitat berpohon dan di kebun, secara 
keseluruhan terdapat banyak sarang burung, tetapi kita 
tidak bisa memastikan sarang burung apa, karena tajuk 
yang terlalu tinggi. Dan perlu diketahui juga, banyak 
pohon, kerapatan tajuk, dan tinggi rendahnya pohon itu 
menurut kami tidak mempengaruhi ada tidaknya sarang 
burung. Ada atau tidaknya sarang burung, menurut kami 
sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan dan 
kenyamanan lingkungan,” ujar Ferbina br Barus.

Harapan ke depan, indikator sarang burung sebagai 
kualitas lingkungan bisa dipakai menjadi acuan, karena 
sangat penting untuk mengkategorikan layak tidaknya 
suatu lingkungan.

“Indikator sarang burung ini, harapannya bisa dipakai 
menjadi acuan. Tidak semua burung yang ada di tempat 
itu adalah menetap dan bersarang, bisa saja hanya lewat 
mencari makan. Sehingga indikator ini sangat penting 
untuk mengkategorikan layak atau tidaknya lingkungan. 
Hasil penilaian terhadap kondisi lingkungan di IPB, secara 
umum lingkungan di IPB masih dikategorikan layak,” 
tambahnya. (***/Zul)
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Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengembangkan inovasi permainan kartu  
quarted menjadi metode pembelajaran 

alternatif untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dalam 
meningkatkan nilai Ujian Nasional (UN) pada mata 
pelajaran  Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Deasy Ramatia, 
Yoga Rivaldi, Muhammad Ridlo Aditya, Muthia Rezky 
Anggeraini, dan Nia Kurniawati yang  tergabung dalam 
satu tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Pengabdian 
Masyarakat di bawah bimbingan Lukmanul Hakim Zaini, S. 
Hut, M. Sc. Inovasi Quarter “Quarted Pinter” tersebut 
terpilih sebagai salah satu dari ribuan proposal dan 
mendapat hibah dana dari Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) RI.

Ide awal dari pengembangan kartu Quarter ini berawal 
dari rendahnya tingkat pembelajaran kepada siswa SD 
khususnya pada mata pelajaran IPA. Hal ini juga dapat 
dilihat dari tingkat produktivitas pada anak-anak usia dini 
yang lebih siap belajar dan bermain menggunakan gadget 
dan benda-benda elektronik lainnya, yang  kemudian akan 
berdampak pada kemalasan dan nilai akademik yang 
semakin turun tiap tahunnya. Hal ini diperkuat dengan 
Data dari Badan Pusat Statistik Pendidikan Wilayah Jawa 
Barat, yang menyatakan bahwa rerata Nilai Ujian Nasional 
Mata Pelajaran IPA sebesar 0,05 – 0,06 poin terjadi setiap 
tahunnya. Tentunya hal ini  perlu dicarikan solusi alternatif 
metode pembelajaran berbasis Learn, Play, 
Implementation Method berupa proses belajar sambil 
bermain.

Quarter atau Quarted Pinter ini hadir untuk menjawab 
kebutuhan tenaga pendidik dan orang tua dalam 
mendidik siswa SD dalam meningkatkan produktivitas 
pada mata pelajaran UN. Quarter diformulasikan dalam 
bentuk kartu quarted yang dipadukan dengan mata 

pelajaran IPA dan disertakan teka-teki di konten 
permainan untuk menunjang pengetahuan siswa SD. Mata 
Pelajaran IPA dipilih karena merupakan suatu indikator 
metode pembelajaran dalam bidang ilmu alam yang 
menjadi penunjang untuk Ujian Nasional (UN) pada 
Sekolah Dasar (SD).

Selain ditujukan untuk siswa SD, Quarted Pinter juga bisa 
dimanfaatkan untuk media pembelajaran yang bersifat 
nonformal sehingga anak-anak bisa bermain sambil 
belajar dengan menggunakan kartu Quarter ini dan 
tentunya menjadi media pendukung bagi tenaga pengajar 
SD dalam meningkatkan ilmu pengetahuan. Salah satu 
sekolah yang menjadi uji coba Quarter adalah SDN 
Leuweung Kolot 7, Cibungbulang, Bogor. “Quarter ini 
bagus, bisa menjadi sarana penunjang guru-guru SD 
khususnya SDN Leuweung Kolot 07 ini dalam mengajarkan 
mata pelajaran IPA kepada siswa,” papar Bapak Entus 
selaku tenaga pengajar sekolah ini. (ff/ris)

Quarter, Inovasi Kreatif Mahasiswa IPB Permudah Belajar IPA
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