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IPB Kembali Menerima Anugerah Widyapadhi

Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali meraih prestasi 
membanggakan  sebagai Peringkat 1 Penghargaan 
Widyapadhi 2018.  Anugerah ini diserahkan oleh 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 
Indonesia (Menristekdikti RI), Prof. Dr. M. Nasir, dan diterima 
oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria pada acara  Hari Kebangkitan 
Teknologi Nasional (Hakteknas) pada  Jum'at (10/8) di 
Pekanbaru, Riau. 

Anugerah Widyapadhi adalah sebuah penghargaan dari 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) yang diberikan kepada perguruan tinggi 
atas upaya dalam mendorong pengembangan inovasi, 
hingga dapat menciptakan nilai tambah, baik dalam 
bentuk komersial,  ekonomi maupun sosial budaya. 

Penghargaan ini kembali diterima  oleh IPB   mengingat 
banyaknya riset dan inovasi yang dilakukan para peneliti 

IPB yang langsung terkait dengan tema Hari Kebangkitan 
Teknologi Nasional (Haktenas) ke-23  tahun ini 
"Kemandirian Pangan dan Energi". Beberapa contoh produk 
inovasi unggulan IPB diantaranya: padi IPB3S, pepaya 
calina, varietas-varietas  tanaman cabai hias, produk 
turunan ikan lele (biskuit clarias, cat�sh oil), aneka produk 
herbal, aneka produk turunan kelapa sawit (surfaktan, helm 
dari tandan kosong sawit), dan masih banyak lagi. Tercatat 
sebanyak 415 inovasi (versi Business Innovation Center/BIC) 
yang dihasilkan IPB pada tahun 2018. 

Upaya promosi dan alih teknologi juga telah dilakukan IPB 
antara lain dengan pembangunan Galeri Inovasi dan Gerai 
Serambi Botani sebanyak 15 gerai yang telah tersebar di 
beberapa kota di Indonesia. Menurut BIC selama periode 
tahun 2008-2017, IPB merupakan penyumbang Inovasi 
paling prospektif terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 
39,71 persen.

Rektor IPB  dalam kesempatan ini menyampaikan rasa 
syukurnya atas pencapaian yang telah diraih, 
"Alhamdulillah, tentu kita bersyukur dengan prestasi ini 
dan semoga menjadi penyemangat kita untuk lebih 
berprestasi dalam penguatan inovasi. Terima kasih kepada 
para inovator IPB yang telah memberikan andil besar 
dalam prestasi ini.” (*/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Mahasiswa IPB Ikuti Kuliah Umum Mikologi 
dari Guru Besar Jepang

rof. Dr. Tadanori Aimi,  guru besar Universitas Tottori, PJepang memberikan Kuliah Umum  Genetics and 
Breeding of Mushroom pada mahasiswa Institut 

Pertanian Bogor khususnya Departemen Biologi, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan 
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 
Pertanian, Kamis (9/8) di Kampus IPB Dramaga.

Prof. Tadanori menjelaskan tentang reproduksi genetika 
yang berlangsung dalam cendawan, khususnya 
Basidiomycota. “Reproduksi cendawan dapat berlangsung 
secara natural, yang berarti terjadinya penggabungan 
antara dua struktur dasar cendawan, atau dikenal dengan 
hifa, yang berbeda atau serupa. Rekayasa dari proses 
tersebut dapat meningkatkan diversitas cendawan atau 
meningkatkan kualitasnya. Beberapa teknik reproduksi 
tersebut diantaranya cross breeding, mutasi, fusi 
protoplasma, dan rekayasa genetika,” kata Prof. Tadanori.

Teknik tersebut mendorong Prof. Tadanori untuk berusaha 
mengembangkannya. Dia bersama dengan rekan-rekannya 
menyusun sebuah sistem rekayasa reproduksi pada jamur. 
Sistem ini, jika dijalankan dengan benar, akan 

menghasilkan keturunan baru yang memiliki ketahanan 
terhadap antibiotik. Sistem ini sudah mereka jalankan pada 
spesies jamur Pholiota nameko. Hasilnya jamur P. nameko 
memiliki ketahanan tinggi terhadap fungisida carboxin dan 
antibiotik hygromycin B.

Riset yang dilakukan oleh Prof. Tadanori memicu beberapa 
pertanyaan baik dosen maupun mahasiswa. Mereka 
menanyakan potensi cendawan yang ada bila dilakukan 
rekayasa. “Hanya terbatas,” jawab Sang Profesor. Ukuran 
tubuh buah, misalnya, kira-kira dapat direkayasa hanya 
sebesar dua kali lipatnya, bukannya sepuluh atau seratus 
kali lipat.

Kuliah  ini  membuka cakrawala pengetahuan bagi para 
pesertanya. “Melampaui batas,” kata salah seorang peserta 
kuliah dari Departemen Biologi IPB. Adanya spesies 
cendawan yang direkayasa merupakan pengetahuan baru 
baginya. “Saya mendapat informasi baru yang bermanfaat,” 
jelasnya. Dalam kesempatan itu hadir  Prof. Dr. Ir. Lisdar A. 
Manaf sebagai kolaborator dari Prof. Tadanori. (AGH/ris)
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IPB Kembangkan Smart Farming Bibit Buah Tropis di
Science-Techno Park Riau

Komitmen Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk terus 
kembangkan Pertanian 4.0 kini terwujud di Riau 
melalui Pembangunan Kebun Buah Tropis Skala 

Orchard di Science Techno Park (STP) Riau. “Pembangunan 
Kebun Buah Tropis Skala Orchard di STP Riau merupakan 
kerjasama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi, IPB dan Propinsi Riau. Hal ini dilakukan dalam rangka 
mewujudkan dan mempromosikan pembangunan kebun 
buah skala luas atau orchard melalui program Start Up 
Industri Pengembangan Bibit Buah Tropis untuk Mendukung 
Program Nasional Revolusi Oranye,” Demikian dikatakan 
Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB, 
Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi (9/8).

Inisiasi ini dilatarbelakangi keberadaan  Kebun Buah Tropis 
Skala Orchard di Indonesia masih sangat minim. Menurut 
Prof. Erika, saat ini, produksi buah di Indonesia kebanyakan 
masih dalam bentuk kebun skala kecil, bahkan pekarangan 
yang mengakibatkan sistem produksi buah di Indonesia 
tidak efektif dan e�sien yang berakibat kepada aspek 
kuantitas dan kualitas buah Indonesia yang tidak terjamin.  
“Program Revolusi Oranye sendiri merupakan program 
nasional yang diinisiasi tahun 2013 dan dikukuhkan tahun 
2015 yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan 
kedaulatan konsumsi buah dan menjadikan Indonesia 
sebagai eksportir terbesar buah tropika di Asia Tenggara 
pada tahun 2025 dan di tingkat dunia pada tahun 2045.”

Lebih lanjut Prof. Erika mengatakan, program Start Up 
Industri Pengembangan Bibit Buah Tropis untuk Mendukung 
Program Nasional Revolusi Oranye  dikoordinasikan oleh 
Pusat Kajian Hortikultura Tropika, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor 
(PKHT LPPM) IPB yang merupakan Pusat Unggulan Ipteks 
(PUI) Hortikultura di Indonesia bekerjasama dengan mitra 
industri PT. Bogor Life Science and Technology, dan PT. 

Botani Seed Indonesia.  “Inovasi yang tercakup dalam 
program Start up Industri Pengembangan Bibit Buah Tropis 
untuk Mendukung Program Nasional Revolusi Oranye ini 
adalah peningkatan ketersediaan bibit berkualitas, benar 
varietas sebagai kunci keberhasilan produksi dengan 
mengembangkan model industri bibit buah terintegrasi.”

Hal ini merupakan inovasi proses dan bisnis model baru 
dalam pengembangan pembibitan dan kebun buah skala 
orchard di Indonesia, menggunakan teknologi dan fasilitas 
terbarukan Precision/Smart Farming Penerapan Sistem IoT 
atau “Internet of Things” dalam tahap produksi dan 
pemasaran produk benih dan buah unggul nusantara untuk 
mendukung program nasional Revolusi Oranye. “Dalam 
Model ini dikembangkan penerapan teknologi baru dalam 
produksi dan perbanyakan bibit buah unggul nusantara 
mulai dari survei dan pelestarian pohon induk (Plasma 
Nutfah) dengan membuat Blok Penggandaan Mata Tempel 
(BPMT), pengaturan media tanam sendiri, dan penggunaan  
green house dan automatic  sprinkler irrigation system dengan 
dilaksanakan sistem tersebut akan menghasilkan bibit 
berkualitas dan keaslian varietasnya,” jelas Prof. Erika

Dalam program Start up Industri Pengembangan Bibit Buah 
Tropis untuk Mendukung Program Nasional Revolusi Oranye 
tersebut, pada tahun ini akan dikembangkan model 
pembangunan kebun buah skala orchard dengan 
menerapakan high density system, Penerapan SOP yang 
mengacu pada Good Agricultural Practising (GAP), 
penggunaan hara dan air yang lebih presisi dan jika 
diperlukan uji coba pembuahan di luar musim. Untuk 
penguatan di pembibitan akan diaplikasikan smart farming 
system. Dalam pemasaran dan kerjasama produksi akan 
diterapkan franchise system dan e-commerce.

Selain di STP Riau, dibuat kebun/orchard percontohan di 
beberapa tempat, yaitu di Blora, di Sukamantri Bogor dan 
Luwuk Banggai, yang diharapkan akan memicu 
industri/pengusaha/pemerintah daerah untuk turut serta 
mengembangkan kebun buah skala besar ini ke depan.  
Khusus untuk Propinsi Riau, dilakukan diseminasi bibit buah 
yang terdiri dari durian, alpukat, lengkeng dan jeruk 
sejumlah kurang lebih 2.800 bibit kepada pihak-pihak yang 
berkomitmen. Pihak-pihak yang berkomitmen  menanam 
dalam kebun yang luas yaitu STP Riau,  Balitbang Kabupaten 
Kampar, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,  Universitas 
Muhammadiyah Riau dan Universitas Lancang Kuning.

Promosi atau diseminasi juga dilakukan di 16 wilayah, 
tersebar di Indonesia, untuk meningkatkan kesadaran 
bisnis/industri buah nusantara melalui diseminasi bibit buah 
dan pelatihan pembibitan, produksi hingga pasca panen. 
Pada tahun ini hub produksi untuk bibit dibangun di 
beberapa lokasi diantaranya Riau, Blora, Takalar dan Bogor. 
(***/ris)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Box Kemasan Ikan dari 
Limbah Perikanan 

kan adalah komoditas yang mudah mengalami Ikebusukan karena memiliki kandungan air yang tinggi. 
Penurunan kualitas ikan dapat dilihat dari �siknya, 

berupa tekstur daging yang tidak kenyal, insang tidak 
berwarna coklat kehitaman, mata tidak jernih, lendir yang 
meningkat, dan bau yang tajam.

Faktor utama penyebab penurunan kualitas ikan ialah 
suhu. Semakin tinggi suhu semakin cepat pula ikan 
mengalami penurunan kualitas.

Sebagai upaya mempertahankan mutu ikan dan 
memuaskan konsumen, tiga mahasiswa program sarjana 
Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat inovasi berupa box 
packaging (kemasan) untuk mengemas ikan segar.

Tim ini terdiri dari Yeyen Laorenza, Bella Febriana dan 
Indomora Naibaho yang dibimbing oleh Bambang Riyanto, 
SPi, MSi. Mereka membuat box kemasan ikan segar yang 
disebut Box Packaging insulator termal.  Kemasan tersebut 
berupa  box yang dilengkapi Insulator Termal (penahan 
suhu) berupa material peubah fase dari minyak ikan yang 
dicampur dengan nanokarbon aktif.

“Pembuatan material peubah fase tersebut memanfaatkan 
limbah minyak ikan hasil pengalengan ikan sarden di 

Pekalongan. Sedangkan karbon aktif yang digunakan 
dibuat dari limbah tulang dari industri �llet patin di 
Purwakarta. Material peubah fase ditambahkan ke dalam 
material plastik untuk dicetak dalam bentuk box,” tutur 
Yeyen.

Material peubah fase sebagai insulator termal tersebut 
berfungsi untuk mencegah adanya pertukaran udara dari 
lingkungan ke dalam kemasan, sehingga suhu dalam 
kemasan dapat dipertahankan agar tetap rendah. Suhu 
yang rendah dan konstan akan dapat menjaga mutu ikan 
tetap baik. Cara kerja kemasan dalam menjaga mutu ikan 
adalah kemasan akan menyerap panas dari lingkungan dan 
disimpan dalam material peubah fase sehingga panas tidak 
masuk ke dalam kemasan.

Dengan ide tersebut tim ini berhasil lolos ke dalam 
Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM PE) 2018 
yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi RI. Mereka menyertakan idenya 
dengan judul “Fish Freshness Transportation Box Packaging 
Insulator dengan Rancangan Struktur Penstabil Fluktuasi 
Suhu Berbasis Mikrokapsul Material Peubah Fase dari 
Limbah Industri Perikanan”. (IR/Zul)
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Mahasiswa IPB Teliti Teh Pandan Wangi, 
Alternatif Obat Diabetes Mellitus

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Ika Jenri MRamadayanti, Adyesta Prema Oktadilian, dan 
Agustin Nazillatun Nikmah dari Departemen Ilmu 

Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan  
didampingi oleh dosen pendamping Arif Darmawan, S.Pt, 
M.Si melakukan penelitian tentang potensi teh pandan 
wangi dalam mengobati penyakit diabetes mellitus. 
Penelitian ini masuk ke dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Penelitian (PKM PE) tahun 2018.

Menurut Ika, diabetes mellitus merupakan salah satu 
penyakit yang menjadi pembunuh utama terbesar ketiga di 
Indonesia. Persentase Jumlah penderita terus meningkat 
dari tahun ke tahun. Penyakit ini merupakan penyakit 
dengan gangguan metabolik yang ditandai dengan 
kenaikan glukosa darah akibat penurunan sekresi insulin. 
Penyakit ini dapat disebabkan karena gaya hidup dan pola 
makan yang tidak tepat.

Hal yang paling mengerikan dari penyakit ini adalah dapat 
menurunkan fungsi penglihatan mata, meningkatkan risiko 
gangguan ginjal, jantung, paru-paru, saraf, dapat 
menyebabkan stroke, luka sulit sembuh bahkan dapat 
membusuk.

“Selama ini, pengobatan penyakit diabetes mellitus banyak 
menggunakan obat dari bahan kimia yang tak jarang 
menyebabkan dampak pada organ tubuh lainnya. Oleh 
karena itu, kami mencoba meneliti teh daun pandan wangi 
untuk alternatif penyembuhan diabetes mellitus ini,” 
ujarnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan tanaman 
daun pandan wangi dengan dibuat menjadi teh sebagai 

obat herbal untuk diabetes mellitus. Selain itu, penelitian 
ini juga untuk mengetahui kandungan senyawa bioaktif 
yang terkandung di dalam daun pandan wangi sebagai 
alternatif obat dalam penurunan glukosa.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu kadar glukosa 
darah hewan uji (tikus) sebelum diberi perlakuan teh 
pandan wangi berada di atas kisaran normal, setelah 
mengkonsumsi teh pandan wangi dalam rentang waktu 3-
4 minggu, kadar glukosa darah tikus mengalami 
penurunan dan berada pada kisaran normal.

“Yang membedakan teh ini dengan teh lainnya yaitu aroma 
pandannya yang sangat kuat, namun dari segi rasa sama 
seperti teh pada umumnya. Ketersedian bahan bakunya 
juga melimpah, karena umumnya masyarakat banyak yang 
menanam tanaman ini,” ujar Ika.

Kandungan senyawa bioaktif yang terkandung dalam daun 
pandan wangi ini menjadi indikasi dalam pengobatan 
diabetes mellitus yaitu kandungan �avonoid, alkaloid, 
tanin, dan polifenol. Khususnya kandungan alkaloid dan 
�avonoid yang sangat berperan dalam menurunkan kadar 
glukosa darah yang terlalu meningkat (hiperglikemia), 
mencegah komplikasi diabetes mellitus dan mampu 
membersihkan radikal bebas yang berlebih dalam tubuh.

“Kami berharap penelitian ini dapat menjadi terobosan 
baru dalam dunia kesehatan, dan menjadi solusi dari 
penyakit diabetes mellitus bagi masyarakat Indonesia 
khususnya atau bahkan dunia nantinya. Selain itu, saya 
harap temuan ini mampu menekan jumlah penderita dan 
kematian yang disebabkan penyakit ini dan masyarakat 
menjadi tahu khasiat dari pandan wangi  dan tertarik pada 
produk herbal teh pandan wangi ini,” ujar Ika.  (**/Zul)  
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