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ndonesia dikaruniai kekayaan sumber daya alam
termasuk keragaman hayati terbesar nomor dua di
dunia setelah Brazil. Namun, kekayaan alam Indonesia
lebih banyak diekspor ke luar negeri dan dijual kembali ke
Indonesia dengan harga 10 bahkan 100 kali lipat lebih
mahal.
Sumber bahan baku tersebut sebenarnya bisa diolah lebih
lanjut untuk menghasilkan produk bernilai jual tinggi, salah
satunya dengan menggunakan nanoteknologi.
Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Nurul Tau qu Rochman
pada acara “Bogor Science Club (BSC) Expo 2018 (Talks,

Exhibition, and Competition)” Institut Pertanian Bogor (IPB)
di Auditorium Jannes Humuntal Hutasoit (JHH), Fakultas
Peternakan, Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/10).
Acara ini merupakan kolaborasi antara Bogor Science Club
(BSC) IPB, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4) dan
Nano Center Indonesia, dengan tema “Science and
Technopreneur of Nanotechnology”. Prof. Nurul adalah
pendiri Masyarakat Nano Indonesia, Dewan Pembina
Yayasan Nano Center Indonesia, serta peneliti utama pusat
penelitian Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
LIPI).
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Prof. Nurul menyampaikan bahwa nanoteknologi dapat
meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam
Indonesia. Seperti misalnya nanopartikel kulit manggis,
nanopartikel kunyit, nanopartikel kumis kucing,
nanopartikel beras untuk kecantikan, dan nanoherbal yang
nilai jualnya bisa naik berkali-kali lipat dari bahan baku
aslinya.
Selain Prof. Nurul, dalam acara ini hadir narasumber lain
yang kompeten dalam bidang nanoteknologi yaitu
Dr.Ing Hutomo Suryo Wasisto (CEO IG (Indonesia-GermanNano); Dr. Ir. Sri Yuliani (peneliti inovasi nanoteknologi
Litbang Pertanian); dan Radyum Ikono, B. Eng, M. Eng (COO
Nano Center Indonesia).

butuh lebih banyak lagi entrepreneur yang berbasis
teknologi,” tambahnya.
Turut hadir dalam acara yaitu Wakil Dekan Sekolah
Pascasarjana IPB, Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, M.Si,
Pembina BSC IPB, Prof. Dr. Ir. Nahrowi M.Sc, Wakil Eksternal
BSC IPB, JN Rais Al-Haq, dan peserta dari perguruan tinggi
di seluruh Indonesia, bahkan ada pula peserta dari
Malaysia.
Acara ini juga dimeriahkan dengan pameran produkproduk nanoteknologi, pengumuman pemenang lomba
kompetisi poster, dan launching kolaborasi antara BSC IPB
dan Nano Center Indonesia. (NIRS/Zul)

Sementara Dr.-Ing Hutomo Suryo Wasisto membahas
nanoteknologi dari sisi yang berbeda. Dengan latar
belakang studi Teknik Elektro ia menjelaskan aplikasi
nanoteknologi dalam teknologi informasi seperti
nanofabrication dan nanodevices. Peneliti dari Laboratory
for Emerging Nanometrology (LENA), Technische Universitat
Braunschweig, Jerman ini juga berbagi informasi cara
melanjutkan studi ke Jerman khususnya ke TU
Braunschweig.
Dari sisi aplikasi nanoteknologi, Dr. Ir. Sri Yuliani membahas
aplikasi nanoteknologi pada bidang pangan dan pertanian.
“Saat ini megatrend perilaku konsumen menghendaki
produk-produk yang bermutu baik dan juga memberikan
kenyamanan bagi penggunanya. Konsumen juga
menghendaki produk yang sehat dengan trend natural
product, organic, dan less chemicals,” katanya.
Contoh aplikasi nanoteknologi dalam bidang pangan dan
pertanian diantaranya pupuk berbasis nano,
pengembangan benih (coating), herbisida dan pestisida
berbasis nano, forti kasi pangan, interactive smart food, dan
food modi cation.
Sementara dari sisi technopreneur, Radyum Ikono, M. Eng
berbagi pengalaman mengenai nanoteknologi yang
diaplikasikan dalam entrepreneurship. “Saya sudah kerjakan
ini dari tahun 2012. Saya menyenangi penelitian dan
menikmati membaca jurnal, tetapi saya tidak begitu
menikmati kehidupan sebagai ilmuwan. Ternyata kita
punya opsi lain yaitu menjadi entrepreneur dari hasil riset
kita sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, bisnis berbasis teknologi ini menarik karena
saat ini tidak ada standar harga untuk produk berbasis
teknologi dan juga willingness to pay dari masyarakat
cukup tinggi untuk produk berbasis teknologi. Saat ini kita
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Keamanan Pangan Menjadi Fokus Kolaborasi IPB
dan UPM Malaysia
Kegiatan 4th Fosmob 2018 telah digelar sebanyak empat
kali. Kali ini UPM memilih IPB sebagai tuan rumah.
Sebelumnya, kegiatan ini dilakukan di Universitas
Gadjahmada (Indonesia), Kasetsart University (Thailand),
dan National University of Singapore (Singapura). Kegiatan
4th Fosmob 2018 dilaksanakan untuk bertukar informasi,
mempelajari perbedaan budaya antar negara, berdiskusi,
serta menjalin hubungan dalam bidang penelitian
keamanan pangan.

P

angan merupakan kebutuhan pokok yang setiap
harinya harus terpenuhi. Keamanan dari makanan
yang dikonsumsi perlu diperhatikan. Ketidaktepatan
dalam memilih makanan yang layak untuk dikonsumsi
dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Penyakit
timbul akibat kebiasaan makan makanan yang kurang
higienis. Contohnya seperti diare dan keracunan. Selain itu,
makanan juga dapat membawa virus yang menyebabkan
penyakit seperti hepatitis B.
Berbagai riset inovatif terkait keamanan pangan telah
dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB). Hal tersebut
menarik perhatian Universitas Putra Malaysia (UPM) untuk
melakukan kunjungan ke Departemen Ilmu dan Teknologi
Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), IPB.
Dalam kunjungan ini, UPM melakukan kolaborasi dengan
IPB dan menggelar 4th Food Safety Postgraduate Mobility
Programme (Fosmob) 2018 yang bertempat di Ruang
Sidang Fateta, Kampus IPB Dramaga (30/10). Rangkaian
acara 4th Fosmob 2018 meliputi presentasi oral terkait riset
yang telah dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana dari
kedua universitas, pameran poster, dan diskusi antar
peneliti.
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Ketua
Departemen ITP Fateta IPB, Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc. IPB
menjamu UPM melalui serangkaian kegiatan yang telah
disekapati bersama.

Ada 11 presentasi yang dibawakan oleh mahasiswa pasca
sarjana dari kedua perguruan tinggi ini membahas riset
keamanan pangan yang sedang menjadi topik hangat.
Riset yang dihasilkan dapat menjadi saran yang dapat
diterapkan oleh pabrik industri makanan dan masyarakat
secara luas.
Salah satu pemaparan hasil penelitian tentang kopi
disampaikan oleh mahasiswa IPB, Rika Puspita Sari.
Menurutnya konsumsi kopi bubuk dalam kemasan menjadi
pilihan favorit karena praktis. Pemilihan media agar yang
tepat untuk mengisolasi cetakan kopi bubuk komersial
ternyata memiliki peranan penting. Penelitian ini
menunjukkan bahwa penggunaan Dichloran Glycerol 18%
(DG18) Agar lebih cocok untuk mengisolasi cetakan dari
kopi bubuk komersial daripada penggunaan Potatoes
Dextrose Agar (PDA). Hal tesebut dikarenakan
ditemukannya A. ochraceus yang dapat memprediksi
munculnya potensi racun (Ochratoxin) pada bubuk kopi
sekaligus dapat menentukan keamanannya. (AD/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

“Rombongan UPM sudah sejak hari Senin tiba di Indonesia.
Selain presentasi oral, pameran poster, dan diskusi,
kunjungan ke pabrik industri makanan juga dilakukan,”
tutur salah satu dosen dari Departemen ITP Fateta IPB, Dias
Indrasti, S.TP, M.Sc.
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Bisnis Sukses Alumni Muda IPB, Dari Ternak Domba
Hingga Jualan Properti
Sukses dalam bisnis peternakan domba tak membuat Budi
puas, sejak empat tahun lalu ia juga melebarkan sayap
bisnisnya di sektor properti melalui PT. Mitra Buana Asri
Sentosa. Sudah berbagai proyek perumahan dan kavling
terjual, seperti Tasnim Homestay, Tasnim Riverside dan
Tasnim Garden. Nama yang terakhir merupakan bagian
yang akan menjadi kawasan Geopark Pongkor yang
dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

M

edia memiliki peran dalam penyebaran informasi
kepada masyarakat. Untuk itu, bagi sebuah
institusi, menjalin hubungan baik dengan media
adalah penting. Hal ini disadari oleh Bagian Humas, Biro
Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan
mengadakan kegiatan Press Gathering di Mitra Tani Farm
(MT Farm), Tegal Waru Ciampea, Bogor (30/10). Kegiatan ini
dihadiri oleh wartawan berbagai media.
Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si
dalam sambutannya menyampaikan bahwa MT Farm
sendiri merupakan usaha peternakan milik alumnus IPB,
Budi Susilo Setiawan, S.Pt yang sudah memulai usaha
budidaya domba sejak masih mahasiswa.
“Mas Budi adalah adalah salah satu kebanggaan IPB yang
sejak dulu hingga kini konsisten dalam pembinaan
masyakarat dan pengembangan peternakan,” ujarnya.
Dalam Press Gathering ini, Budi (37 tahun) memaparkan
sepak terjang bisnisnya, yang awalnya hanya ternak domba
hingga saat ini yang sudah merambah pada bisnis properti.
Budi mulai merintis usaha budidaya domba tersebut saat
dirinya masih tingkat dua di IPB. Bagi Alumni Fapet
angkatan 37 ini, dengan berwirausaha ia dapat
mengekspresikan potensi diri serta mampu
mengaplikasikan ilmu yang dimiliki. Khususnya ilmu
peternakan yang pernah ia dapatkan di IPB.

Budi juga menyampaikan tentang empat hal yang menjadi
kunci dirinya bisa terus konsisten sampai hari ini.
“Ada empat hal yang menjadi motivasi saya dalam bekerja,
sebuah intisari yang diambil dari surat al-Ashr. Yakni yakin,
usaha yang optimal, ilmu dan sabar. Yakin bahwa apapun
usaha yang kita akan jalankan adalah baik, benar dan
bermanfaat. Kemudian usahakan secara optimal dan sebaik
mungkin. Terus belajar dan berbagi ilmu, dan terakhir sabar
dalam menjalani proses,” tuturnya.
Setelah menceritakan pengalamannya, Budi mengajak
peserta untuk melihat langsung kawasan peternakan yang
ia miliki. Di kawasan ini, Budi menunjukkan salah satu
bisnis unik yang dikembangkannya yakni hotel qurban. Di
bisnis ini, Budi menawarkan kepada orang-orang yang
akan melaksanakan ibadah qurban, bisa menitipkan ternak
muda untuk kemudian dirawat dan dibesarkan di hotel
qurban, hanya dengan membayar biaya perawatan sebesar
lima ribu rupiah per hari.
Press Gathering ini diakhiri dengan pengumuman
pemenang Lomba Karya Jurnalistik Dies Natalis IPB ke-55.
Lomba ini terdiri dari tiga kategori yaitu kategori karya tulis,
fotogra dan video.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan IPB mampu terus
menjaga hubungan baik dengan media agar inovasi dan
informasi yang dimiliki institusi dapat tersampaikan kepada
khayalak masyarakat, salah satunya kisah sukses Budi ini.
(Rz/Zul)

Pada tahun 2004, Budi memutuskan untuk memilih usaha
peternakan domba. Usaha domba dipilihnya tak lepas dari
dua alasan penting. Pertama alasan ideologis. Ia
mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, menjadi peternak
domba itu akan melatih seseorang memiliki karakter
lembut hati, tekun, rajin dan mampu belajar menghargai
proses. Kedua, alasan data. Bahwa saat ini ketersediaan
domba berbanding dengan penduduk Indonesia hanya
1:10. Artinya, jika sepuluh persen penduduk Indonesia
berkurban, maka stok domba dalam negeri kita sudah
habis. Oleh karena itu, bisnis ini akan sangat potensial.
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Pesan dari Sekolah Bisnis IPB:
Industri Kreatif, Tren Generasi Masa Depan
“Bisnis adalah proses belajar. Tidak ada pebisnis yang tidak
melewati masa sulit. Kegagalan dan kebangkrutan adalah
teman. Dalam bisnis, sangat penting branding dan inovasi
untuk dapat bertahan. Jadi yang pertama. Tapi kalau tidak
bisa yang pertama, jadi yang terbesar,” ujarnya.
Beda lagi dengan Aulion, content creator yang terkenal
dengan video stop motion dan colorful-nya. Ia
mengungkapkan bahwa di era milenial, menjadi
youtuber/content creator bukanlah hal yang istimewa.
Untuk itu, ungkapnya, seorang content creator harus
memiliki ide yang dapat menjadi ciri khas.

B

ertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda
(28/10), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah
Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan acara Ideanation yang mengangkat
tema Super Mind Creates Super Generation. Acara ini dihadiri
oleh Dekan Sekolah Bisnis (SB) IPB beserta jajarannya dan
menghadirkan lima pembicara yang mewakili industri
kreatif di Indonesia, yaitu Hendy Setiono (Founder of Baba
Ra ), Aulion (Youtuber, content creator), Barry Likumahuwa
(Musician), Tasya Kamila (Artist), dan Tere Liye (Novelist).
Dekan SB IPB, Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS,
mengungkit tentang kemerdekaan dalam pidato
sambutannya. Beliau menyatakan bahwa terdapat tiga
aspek negara yang dapat dikatakan merdeka, yaitu
merdeka dalam hal pangan, energi, dan ekonomi.
“Sayangnya, saat ini Indonesia belum memiliki ketiganya.
Indonesia masih setengah merdeka. Melalui acara
Ideanation ini saya berharap generasi muda dapat merebut
kembali kemerdekaan secara utuh terutama dalam bidang
ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, dalam paparannya Hendy Setiono, founder
Kebab Baba Ra yang telah menjadi perusahaan kebab
terbesar di dunia menceritakan bahwa Ia membuka
usahanya ketika masih berstatus menjadi mahasiswa (19
tahun). Sekarang, usahanya tidak hanya kebab saja, Hendy
Setiono telah melebarkan sayapnya dalam usaha kuliner
lainnya seperti cakekinian yang menggandeng in uencer
(Arif Muhammad dan Tiara Pangestu), foresthree coﬀee
berkolaborasi dengan aktor Deva Mahendra, hingga
Tambak Udang Vaname di Subang, yang direncanakan
sebagai franchise udang pertama di Indonesia. Kebab Baba
Ra yang Ia rintis selama 15 tahun itu sekarang telah
memiliki 1300 outlet tersebar di seluruh Indonesia dan
sembilan negara.

Sementara itu Barry mulai meniti karirnya sebagai musisi
Jazz sejak kecil dan telah meraih banyak prestasi. Salah
satunya Best Bassist Asian Beat Festival (2013). Ia
menyatakan bahwa musik adalah tools paling efektif dalam
menyampaikan message yang ingin disampaikan. Ia juga
berpesan dalam berkarir, harus tahu passion diri dan untuk
mengetahui passion tersebut harus tahu hal apa yang akan
diperjuangkan.
Lain halnya dengan Tasya Kamila, penyanyi cilik dan artis
Indonesia kini sedang melanjutkan studi S2-nya di Amerika
Serikat lewat beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP). Ia memberi tips dalam membagi waktu.
“Harus tahu goals yang ingin dicapai, sehingga dapat
mengkategorikan kegiatan-kegiatan yang penting dan
yang tidak,” tuturnya.
Ia menyinggung tentang bonus demogra yang akan
dihadapi oleh Indonesia dan pemuda harus dapat
memanfaatkannya. Akses yang memadai juga harus
dijadikan kesempatan untuk mengaktualisasi diri.
Pembicara terakhir, Tere Liye, menutup acara Ideanation
dengan membicarakan tentang kreativitas. Menurutnya,
10-20 tahun dari sekarang adalah eranya kreativitas.
Seharusnya cita-cita pemuda sekarang adalah industri
kreativitas.
“Kelas menengah di Indonesia tumbuh, itulah mengapa
lm dan novel—industri kreativitas—segementasi
pasarnya telah meningkat. Akan ada saatnya di masa
depan, seorang penulis karyanya terjual satu juta
eksemplar dalam dua minggu. Oleh karena itu, dimanapun
bidang pekerjaan, teruslah berpikir kreatif,” tandasnya.
(ASK/Zul)
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Klinik Pratama Rawat Jalan IPB Dramaga Terima Pasien BPJS

U

ntuk memberikan layanan yang lebih baik dan
lebih luas bagi mahasiswa, dosen, tenaga
kependidikan maupun keluarga besar Institut
Pertanian Bogor (IPB) dan masyarakat sekitar, Poliklinik IPB
berubah nama menjadi Klinik Pratama Rawat Jalan IPB
Dramaga. Perubahan nama ini berdasarkan Ijin Operasional
No. 445.5/IOK/00019/DPMPTSP/2018.
Klinik Pratama Rawat Jalan IPB Dramaga memiliki layanan
Poli Umum dan Poli Gigi. Pelayanan Poli Umum dibuka
setiap hari Senin-Jum'at pukul 07.00-21.00 WIB (dengan
dua shift layanan) dan Sabtu pukul 07.00-14.00 (satu shift
layanan) dan Poli Gigi setiap Senin-Jumat pukul 08.00-15.00
WIB (satu shift layanan) serta memiliki jejaring laboratorium
serta bidan.
“Saat ini Unit Kesehatan IPB telah menjalin kerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan dengan menetapkan Klinik Rawat Jalan IPB
Dramaga sebagai Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat
Pertama Klinik IPB Dramaga,” ujar Wakil Kepala Unit
Kesehatan/Penanggungjawab Klinik Rawat Jalan IPB
Darmaga, drg. Titik Nurhayati.

Menurutnya sosialisasi Faskes BPJS di Klinik IPB Dramaga
masih terus dilaksanakan agar civitas IPB dan seluruh
keluarga besarnya dapat dengan mudah memindahkan
pilihan Faskesnya ke IPB. Pemindahan Faskes dapat
dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan terdekat, di Klinik
Rawat Jalan IPB Dramaga ataupun secara mobile online
dengan aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang dapat diunduh melalui PlayStore maupun AppStore.
Klinik Rawat Jalan IPB Dramaga merupakan salah satu
bagian dari unit kerja penunjang pelaksana akademik IPB.
Salah satu tugas utama pengelola klinik tersebut adalah
memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu
layanan kesehatan, yang konsisten dan berkelanjutan
sehingga setiap pelanggan memperoleh kepuasan serta
menghasilkan program pengembangan kesehatan yang
berkelanjutan. (**/Zul)

Perubahan ini bertujuan agar seluruh warga IPB beserta
keluarga besar IPB dapat memindahkan Fasilitas Kesehatan
(Faskes) BPJS ke Klinik IPB Dramaga, sehingga akan
mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari layanan BPJS
Kesehatan.
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