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Rektor IPB Paparkan Konsep Pertanian 4.0 di Taiwan
peta jalan riset pertanian 4.0 sebagai acuan riset perguruan
tinggi agar menghasilkan inovasi konkrit.

P

ertanian 4.0 merupakan konsekuensi dari adanya
Revolusi Industri 4.0 yang dicirikan dengan
berkembangnya teknologi baru seperti drone,
robotik, kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT).
Berkembangnya Revolusi Industri 4.0 juga telah melahirkan
corak masyarakat baru yang bisa disebut sebagai
masyarakat pintar (smart Society), yang berbeda dari
masyarakat sebelumnya, yaitu masyarakat agraris, industri,
dan informasi. Karena itu pertanian pun dituntut untuk bisa
menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan
masyarakat baru itu. Hal itu dikemukakan Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, yang diundang sebagai
pembicara utama dalam Konferensi Global Ecology,
Agriculture and Rural Uplift Program (GEAR UP) ke-5 yang
diselenggarakan atas kerjasama antara National Chung
Hsin University Taiwan dengan Texas A&M University
Amerika Serikat pada 12-13 November 2018 di Taichung,
Taiwan. Konferensi tersebut dihadiri para ilmuwan Asia dan
Amerika dari berbagai disiplin ilmu.
Lebih jauh Arif menjelaskan bahwa aplikasi teknologi baru
tersebut sudah merupakan keniscayaan sehingga
diperlukan beberapa langkah penting, seperti perlunya

Menurut Arif, para dosen IPB telah memulai riset pertanian
4.0 dan menghasilkan sejumlah inovasi yang menarik,
seperti pengenalan hama terpadu dengan kecerdasan
buatan, sistem pintar deteksi kebakaran hutan, monitoring
padang lamun dengan teknologi sensor dan IoT, deteksi
tingkat kemanisan buah dengan telepon pintar. Riset-riset
semacam itu akan terus didorong di IPB dan memerlukan
kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di dunia.
Karena itu, Arif memanfaatkan acara tersebut untuk
membangun jejaring kerjasama dengan perguruan tinggi
asing. Pada kesempatan tersebut Rektor IPB didampingi
Rinekso Soekmadi (Dekan Fakultas Kehutanan IPB),
Bambang Purwantara (Guru Besar Fakultas Kedokteran
Hewan IPB) serta Anita Esfandiari (Dosen Fakultas
Kedokteran Hewan IPB), yang juga menyampaikan makalah
di konferensi tersebut.
Selain itu Arif juga menekankan pentingnya pemberdayaan
petani dalam rangka menyiapkan petani agar mampu
beradaptasi dengan era baru ini. "IPB juga telah
mengembangkan program pemberdayaan untuk
meningkatkan digital literacy para petani di 8 provinsi dan
17 kabupaten di Indonesia," ujar Arif mencontohkan
langkah-langkah IPB menyambut pertanian 4.0. Seperti
diketahui bahwa IPB kini juga sedang mempersiapkan Tani
Center sebagai pintu Masuk petani ke IPB. IPB ingin
membuka seluas-luasnya akses petani terhadap inovasi
yang ada. Menurut Arif, Tani Center juga akan dijadikan
pusat pembelajaran sesama petani. Kisah-kisah sukses
petani akan dikelola agar menjadi inspirasi buat petani
lainnya maupun bagi mahasiswa. Ini adalah bentuk
komitmen IPB untuk membantu petani.
Di akhir paparan tersebut, ditambahkan juga perlunya
kebijakan a rmatif pemerintah untuk akselerasi proses ini
agar pertanian Indonesia benar-benar siap menghadapi era
digital ini.
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IPB Jalin Program Dual Degree dengan Taiwan

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan
penandatanganan kerjasama dengan National Sun Yatsen University (NSYSU) di Taiwan. Penandatangan Nota
Kesepahaman (MoU) dilakukan langsung oleh Rektor IPB
Dr Arif Satria dan Rektor NSYSU, Ying-Yao Cheng, PhD di
gedung Rektorat NSYSU pada tanggal 13 November 2018,
yang disaksikan langsung oleh dosen dan staf NSYSU
beserta delegasi IPB, antara lain Dr. Rinekso Soekmadi
(Dekan Fahutan IPB), Dr. I Wayan Nurjaya (Ketua
Departemen ITK FPIK IPB), serta Dr. Neviaty P Zamani dan
Dr. Hawis Madduppa
NSYSU Taiwan termasuk top 50 QS World University di tahun
2019. Universitas yang berdiri sejak tahun 1980 ini memiliki
fasilitas pendidikan dan riset yang unggul. Beberapa yang
dikembangkan oleh universitas ini antara lain smart
aquaculture, marine biotechnology, molecular ecology,
teknologi bawah laut (ROV, CTD, echosounder), teknik dan
ilmu komputer, material dan ilmu optoelektrik, fotonik dan
masih banyak lainnya. Tentunya ini sejalan dengan visi dan
misi IPB yang menuju perguruan tinggi 4.0.

dan mahasiswa NSYSU. Dr Neviaty P Zamani, Dosen ITK dan
Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Kelautan, berbagi
tentang biologi laut dan rehabilitasi habitat dan Dr Hawis
Madduppa, Dosen ITK dan Kepala Lab Biodiversitas dan
Biosistematika Kelautan IPB, memberikan materi tentang
biodiversitas laut Indonesia dan DNA lingkungan (eDNA).
Ketua Departemen ITK, Dr I Wayan Nurjaya, dalam
kesempatan tersebut juga memberikan ulasan dan
pengenalan tentang Departemen Ilmu dan Teknologi
Kelautan, mulai dari dosen, kepakaran dosen, atmosfer
akademik, fasilitas dan kerjasama internasional. Delegasi
IPB ini juga sudah mengunjungi berbagai fasilitas di NSYSU
dan melakukan penyelaman salah satu lokasi penelitian di
Taman Nasional Kenting.
Kerjasama pendidikan dan penelitian ini memperkuat
kolaborasi internasional yang telah dijalin oleh IPB dengan
berbagai universitas di dunia, dan memperkokoh posisi
sebagai universitas mitra peneliti asing terbaik di Indonesia
tahun 2018.

Selain itu, juga ditandatangani Nota Kesepakatan (MoA)
tentang Dual Master Degree di bidang kelautan antara
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB dengan
Departemen Bioteknologi dan Sumberdaya Kelautan
Fakultas Ilmu Kelautan NSYSU. Program Master (S2) dual
degree ini akan dibuka untuk tahun ajaran 2019, dimana
akan dibuka pendaftaran pada bulan Januari 2019 dan
mulai perkuliahan pada bulan September 2019.
Pada saat kunjungan, delegasi IPB memberikan kuliah
umum tentang bidang kelautan yang dihadiri oleh dosen
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Napak Tilas Alumni IPB Angkatan 1961: 50 Tahun
yang Lalu Berpisah, Kini Bertemu Kembali di Kampus IPB

R

ombongan alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)
angkatan tahun 1961 napak tilas ke Kampus IPB
Dramaga. Dahulu mahasiswa angkatan 1961
merupakan mahasiswa masa peralihan dari Universitas
Indonesia (UI) ke IPB. Para sesepuh alumni ini diajak
mengelilingi Kampus IPB Dramaga, Kamis (14/11).
Rombongan diterima hangat oleh Kepala Biro Komunikasi
IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si. “Kami menyambut baik
kehadiran sesepuh IPB, semoga menginspirasi kami, agar
tidak melupakan almamater IPB, walau sudah berkarya
dimana saja,” kata Yatri.
Ketua Rombongan, Hardi Prijono menyampaikan dirinya
sempat dibuat bingung dengan kondisi sik kampus IPB
sekarang, kondisinya sudah jauh berbeda. “Dulu sebagian
besar masih didominasi hutan karet.” Hardi mengatakan
sempat mengingat pernah menyelesaikan skripsi di
kompleks perumahan dosen. Dulu semua aktivitas
perkuliahan terpusat di Kampus IPB Baranangsiang.
Hardi menyampaikan rencananya peserta yang ikut sekira
30 orang peserta. Namun karena berbagai kendala
sehingga yang hadir sebanyak dua puluh orang. Ia
menyampaikan temu alumni angkatannya sudah beberapa
kali dilaksanakan, di tempat dan daerah yang berbeda.

“Selain bersilaturahmi, kami juga sekaligus berwisata.
Untuk kali ini kita ingin mengunjungi Kampus IPB.
Komunikasi antar peserta alumni diakomodasi melalui grup
Whats App yang beranggotakan 60 orang.
Hardi Prijono, lulus dari IPB tahun 1968, lalu bekerja di
Direktorat Jenderal Sumberdaya Air hingga pensiun.
Pernah mendapat amanah dalam proyek pengendalian
banjir Jakarta tahun 1978. Melakukan normalisasi saluran
air Sungai Ciliwung. Keahliannya dalam bidang
sumberdaya air membuatnya sering diminta untuk
menjadi narasumber untuk para petani pemakai air atau
P3A (Pemberdayaan Petani Pemakai Air) hingga kini.
Ia menyampaikan rekan-rekan yang hadir dalam napak tilas
ini ada yang baru bertemu kembali hari ini sejak 1968 dan
bertemu lagi tahun 2018 jadi sekitar 50 tahunan. Mereka
yang hadir dahulunya ada yang berprofesi sebagai dosen
perguruan tinggi, ada pejabat Departemen Perdagangan,
Kepala Dinas Pendidikan, Staf Ahli Menteri Pertanian, dan
lain-lain. Mereka saat ini tinggal di berbagai daerah di
Indonesia. “Saran kami terhadap kemajuan IPB, para
pemangku kebijakan di IPB hendaknya menjalankan visi
misinya dengan benar.” (Dh/ris)
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Hadir di IPB, Ketua Komisi Zakat dan Wakaf Nigeria
Serukan Wakaf Pohon
Goals”, Selasa (13/11) di Auditorium Andi Hakim Nasution,
Kampus IPB Dramaga, Bogor. Kegiatan ini digelar oleh
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan
Manajemen, Institut Pertanian Bogor (FEM IPB).
Dengan mencontoh kebijakan di Sokoto, Nigeria, Dr. Asep
Nurhalim, Lc., M.Pd.I., Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Syariah IPB mengajak kepada lembaga zakat supaya
menggunakan zakat sebagai instrumen pembangunan
berkelanjutan. Tidak hanya untuk mewujudkan masyarakat
yang sejahtera, Dr. Asep berharap dengan zakat dan wakaf
kesejahteraan lingkungan juga tetap terjaga.

C

“Zakat dan wakaf itu tidak hanya menerima dan
menyalurkannya saja, melainkan harus ada target maupun
program yang bisa mengubah mustahiq zakat menjadi
muzaqi,” papar Dr. Asep.

“Melalui gerakan wakaf pohon, kita dapat mensejahterakan
masyarakat tanpa harus merusak lingkungan. Justru
dengan wakaf pohon ini lingkungan bisa lebih terjaga dan
lestari,” ujar Mohammad Lawal.

Dr. Asep mengaku bahwa saat ini masyarakat Indonesia
masih butuh pencerdasan terkait zakat dan wakaf.
Meskipun sudah ada lembaga yang mengurus zakat dan
wakaf, masyarakat masih perlu mendapat pencerahan
tentang zakat dan wakaf tersebut. Beberapa hal yang perlu
disampaikan kepada masyarakat terkait zakat dan wakaf
adalah urgensi pembayaran zakat, kegunaan dan fungsi
zakat, pembagian zakat dan pihak-pihak yang harus
membayar serta menerima zakat. (Rosyid/Zul)

hairman of Zakat and Endowment Commission of
Sokoto State, Nigeria, Mohammad Lawal Maidoki
mengatakan bahwa zakat dan wakaf memiliki
banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
Sedikitnya terdapat enam aspek yang akan merasakan
manfaat dari zakat dan wakaf tersebut. Keenam aspek
tersebut ialah spiritual, lingkungan, ekonomi, sosial, nutrisi
dan medis. Aspek tersebut dapat dipenuhi dengan
menggunakan konsep wakaf pohon.

Di Nigeria, konsep wakaf pohon sudah diterapkan sejak
lama dan memberikan hasil yang memuaskan. Pasalnya,
dengan menanam pohon, masyarakat dapat menikmati
hasilnya tidak hanya sekali, melainkan dapat menikmati
hasil tersebut berulangkali selama pohon tersebut masih
dapat menghasilkan buah. Wakaf pohon ini tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga
dapat memberikan wakaf pohon. Dengan wakaf satu
pohon, seorang anak dapat menikmati hasilnya setelah
lima tahun mendatang, sesuai umur pohon tersebut dapat
berbuah.
Di sisi lain, penyaluran zakat di Sokoto, Nigeria diberikan
kepada perempuan dan anak-anak. Lebih dari 50 persen
mustahiq zakat atau penerima zakat di Sokoto, Nigeria
adalah perempuan sedangkan hanya 20 persen penerima
zakat laki-laki. Zakat yang diberikan kepada mustahiq
digunakan sebagai program pengentasan kemiskinan di
kota tersebut.
Hal ini disampaikan Maidoki saat berlangsung Kuliah
Umum “Islamic Social Fund for Sustainable Development
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Diskusi di IPB: Pabrik Pakan Kesulitan Mendapatkan Jagung
“Mendapatkan pakan yang tepat, pada waktu yang tepat
dengan jumlah dan kondisi yang tepat dengan biaya yang
terjangkau akan memberikan nilai tambah bagi semua
pihak. Semua ini akan mendorong tercapainya harga pakan
yang bersaing, berkualitas, mudah diperoleh dan
berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, sistem logistik pakan harus berawal dari
model atau sistem dan skala usaha peternakan yang e sien
(ekstensif dan intensif ) yang didasari pemetaan potensi
sumber pakan, kesesuaian ekologis, kesesuaian kapasitas
tampung wilayah dan kesesuaian kebijakan pemerintah.

J

agung merupakan komponen utama dalam industri
pakan. Komposisi jagung pada pakan unggas
mencapai 50-55 persen. Kebutuhan jagung untuk
pakan seharusnya dapat dipenuhi dari produksi dalam
negeri. Pada kenyataannya, pabrik pakan kesulitan
mendapatkan jagung yang sesuai kriteria pakan unggas
dan ada indikasi terjadinya penguasaan jagung pada
simpul tertentu di rantai pasok. Hal ini terungkap pada
Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Peran Sistem
Logistik Jagung dalam Penyediaan Bahan Baku Pakan
Nasional”. Rabu (14/11) di Ruang Sidang Fakultas
Peternakan (Fapet) Institut Pertanian Bogor (IPB), Kampus
IPB Dramaga, Bogor. Kegiatan ini berlangsung berkat
kerjasama Fapet IPB dengan Forum Logistik Perternakan
Indonesia (FLPI).
Chairman FLPI, Prof. Luki Abdullah mengatakan semakin
panjang jalur yang dilalui (pada rantai pasok jagung) maka
harga semakin tinggi. Diperlukan solusi bagaimana jagung
dari petani dapat dengan mudah sampai kepada
konsumen akhir.
“Kegiatan ini untuk memformulasikan solusi pemecahan
masalah sistem logistik jagung yang dapat diterapkan.
Tujuannya untuk mencapai standar ketersediaan stok dan
kualitas jagung lokal sebagai bahan baku pakan nasional
dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
mengenai sistem logistik jagung nasional sebagai bahan
baku pakan,” katanya.
Sementara itu, Dr. Edy Hartulistiyoso salah satu pakar yang
hadir dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas
Teknologi Pertanian (Fateta) memaparkan mengenai
“Model Logistik Jagung sebagai Bahan Baku Pakan
Nasional”. Dr. Edy memaparkan mengenai penataan sistem
distribusi dan logistik dari sentra produksi ke sentra pabrik
pakan. Menurutnya Badan Urusan Logistik (Bulog)
berperan membeli jagung langsung di tingkat petani.

Dr. Edy menegaskan industri pakan menginginkan agar ada
perbaikan infrastruktur, pembiayaan petani, pola kemitraan
dan lainnya dalam memudahkan mereka menyerap jagung
dari petani. Harapannya mereka adalah jagung mudah
tersedia dari petani dan dikembangkan di areal luas untuk
kebutuhan pakan unggas.
Pakar lainnya, Dr. Sahara, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menyampaikan
mengenai perspektif makro ekonomi dalam logistik
pasokan jagung. Logistik pasokan pakan dalam hal ini
jagung harus menjamin penyediaan ternak dan produk
ternak kepada konsumen secara berkesinambungan,
meliputi pasca panen, pergudangan, transportasi,
keamanan dan kualitas produk. Untuk itu pengolahan
logistik pakan harus bersifat holistik di semua sistem
maupun sub sistemnya.
“Selain sistem logistik darat, tol laut merupakan sistem
pengangkutan logistik kelautan yang bisa
menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di
nusantara. Ini akan memperlancar distribusi barang hingga
ke pelosok,” terangnya.
Lebih lanjut Dr. Sahara mengurai, kebutuhan jagung yang
terus meningkat dan masih tingginya ketergantungan
pada impor, dikhawatirkan akan mematikan industri pakan
yang berbasis jagung karena berkurangnya pasokan bahan
baku. Oleh karena itu sektor hilirisasi jagung perlu
didorong agar terus tumbuh. Kebijakan pemerintah, baik
dalam hal pengembangan kelembagaan pertanian,
penyuluhan dan aplikasi teknologi hilirisasi, dukungan
sistem infrastrukstur atau transportasi, permodalan usaha
kecil menengah dan regulasi memiliki peran yang penting
terhadap proses hilirisasi pasokan pakan.
Hadir juga sebagai narasumber yaitu Maxdeyul Sola dari
Sekjen Dewan Jagung Nasional dan drh.Sudirman (Board of
Advisor Gabungan Perusahaan Makanan Ternak/GPMT).
(Awl/Zul)
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Hadapi Revolusi Industri, Mahasiswa Harus
Banyak Dibekali Softskill
Dan untuk menjadi ahli, dibutuhkan banyak membaca
untuk mendapatkan referensi sebanyak mungkin serta
latihan yang terus menerus. Ingat teori 10.000 jam, bahwa
untuk menjadi sukses dan ahli, kita harus melewati 10.000
jam praktik dan latihan. “Mudahnya, lakukan dan
praktikkan semua itu di kehidupan sehari hari,” ujarnya..

P

ada era revolusi industri yang terjadi saat ini,
diperlukan sumberdaya manusia yang tidak hanya
memiliki kemampuan akademik (hardskill) yang
baik. Kemampuan non akademik (softskill) dalam
menghadapi perubahan ini juga mutlak diperlukan.
Merespon hal ini, Departemen Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggelar Guest Lecturer Series, Senin (12/10) di
Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Mengangkat tema “Public Speaking dan Teknik Presentasi,
serta Optimalisasi Digital Marketing”, Guest Lecturer kali ini
menghadirkan Riko Anggara, News Anchor & Executive
Producer Kompas TV, Arum K. Prasodjo dari PT Hutchinson 3
Indonesia dan Raden Rauf, selebgram sekaligus Business
Consultant PT United Tractors. Riko memberikan tips sukses
bicara di depan orang banyak. Menurutnya tips pertama
adalah paripurna. Persiapkan segalanya sebaik mungkin,
seratus persen.
“Jangan tampil kalau kalian tidak ada kesiapan. Cause if you
fail to plan, you plan to fail. Kedua, bangun percaya diri
melalui konten, yaitu dengan menyusun materi sesuai
dengan kebutuhan audience, apa untungnya buat mereka,”
ujar Riko.

Sementara itu, dalam paparannya Arum mengatakan
bahwa berdasarkan data yang ada, dari 33 juta pengguna
mobile phone, terdapat 80 persen pengguna berada pada
usia generasi milenial, yaitu 15-25 tahun. Dari 295,1 juta
penduduk Indonesia, 88,1 juta orang merupakan
pengguna internet dan 79 jutanya aktif di social media.
Penggunaan gadget di Indonesia juga cukup tinggi yaitu
43 persen masyarakat menggunakan smartphone.
“Oleh karena itu, ada beberapa cara untuk
mengoptimalkan brand kita di dunia yang serba digital ini.
Diantaranya adalah how brand and product reference dan
how brand and product conversation,” imbuhnya.
Raden Rauf sebagai selebgram mengatakan bahwa
generasi milenial ini memiliki potensi yang luar biasa untuk
menjadi in uencer. “Kita bisa jadi siapapun di social media,
namun kita juga harus didukung dengan konten-konten
yang menarik. Ada beberapa cara untuk mempertahankan
image kita sebagai selebgram, diantaranya adalah kita
harus membangun konten yang menarik dan kita juga
harus konsisten dalam arti kita tahu positioning dan
targeting kita,” ucapnya.
Menurut Lindawati Kartika SE, M.Si selaku Koordinator
Kemahasiswaan Departemen Manajemen FEM IPB, Guest
Lecturer Management Series ini merupakan program yang
menjembatani akademisi dan praktisi. Kegiatan ini
bertujuan agar mahasiswa bisa mendapatkan berbagai
softskill yang diperlukan dari praktisi yang dihadirkan.
(Rz/Zul)

Ada tiga komponen penting dalam komunikasi yaitu visual,
vocal dan verbal. Ketiganya harus berjalan beriringan. Jika
dalam proses tersebut terjadi gangguan, maka audience
cenderung lebih percaya terhadap visual.
“Kalau saya bilang, saya senang hari ini, tapi dengan
ekspresi muka yang datar, kalian percaya gak? Gak percaya
kan. Karenanya, untuk membangun kepercayaan diri dalam
komunikasi tidak cukup hanya visual dengan bicara, tapi
juga verbal lewat gesture tubuh, eye contact dan ekspresi
wajah,” tambahnya.
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Ini Dia 6 Mahasiswa IPB yang Berhasil Sabet Prestasi
dalam Kompetisi Internasional Tri-U

T

ri-U International Joint Seminar and Symposium (IJSS)
merupakan pertemuan tahunan untuk memfasilitasi
mahasiswa dalam menyampaikan gagasan dan hasil
penelitiannya di forum internasional. Tahun ini, 12 orang
delegasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB
mengikuti The 25th Tri-U IJSS di Chiang Mai University,
Thailand, (5-8/11). Peserta the 25th Tri-U IJSS adalah
mahasiswa dari 15 perguruan tinggi yang berasal dari lima
negara yaitu Jepang, Thailand, China, Indonesia dan Korea
Selatan. Tahun depan Tri-U IJSS akan diselenggarakan di
Jiangsu University, China pada tanggal 20-24 Oktober
2019.
The 25th Tri-U mengangkat tema “Population, Food, Energy,
Environment to Sustainable Society”. Prestasi gemilang
berhasil diraih oleh delegasi mahasiswa IPB pada
kompetisi presentasi oral dan poster. Mereka merebut
enam penghargaan terbaik dari 96 paper yang
dipertandingkan. Best Poster Presenter diraih Yustiyani
(Fakultas Ekologi Manusia/Fema) dengan tema populasi,
Prilliani Madina (Fakultas Teknologi Pertanian/Fateta)
dengan tema makanan, Hari Agung Pratama (Fateta)
dengan tema energi dan Ditro Wibisono (Fakultas
Kehutanan) dengan tema lingkungan. Best Oral Presenter

diraih Vionabela Bunga Nareswari dan Yeni Katon
Rahmawati Sujarnoko. Keduanya berasal dari Fateta dan
memaparkan tema makanan.
Apa keunikan yang membuat mereka juara, berikut
ulasannya:
a.Yustiyani menggambarkan dalam poster hasil
penelitiannya yang berjudul Dietary Diversity Among
Female Students in Bogor Agricultural University.
Poster ini mengangkat tentang keragaman konsumsi
pangan mahasiswi putri IPB. Hasil temuan tim
mengungkapkan bahwa mahasiswi IPB yang memiliki
pengetahuan gizi baik juga memiliki keragaman konsumsi
pangan yang cukup baik. Jenis pangan yang paling banyak
dikonsumsi mahasiswi adalah makanan pokok, lauk
hewani (olahan ayam, ikan, daging), olahan kacangkacangan, buah-buahan/sayuran non hijau. Besaran uang
saku ternyata tidak berhubungan dengan keragaman
konsumsi pangan. Artinya mahasiswi yang uang sakunya
relatif kecil pun dapat mengonsumsi makanan yang
beragam sebagaimana direkomendasikan oleh pedoman
gizi seimbang.
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b.Prilliani Madina menggambarkan dalam poster hasil
penelitiannya yang berjudul Application of Image Analysis
Technique in Evaluating Color Properties of Guava and
'Phulae' Pineapple.
Penelitian ini memanfaatkan teknik pencitraan gambar
dalam menganalisis karakteristik warna pada buah potong
selama penyimpanan. Keunikan penelitian ini yaitu
pemanfaatan kamera sebagai instrumen analisis. Gambar
yang didapat diolah untuk mendapatkan karakteristik
warna dengan notasi yang sama dengan instrumen
konvensional. Keunggulan penelitian ini yaitu lebih murah,
lebih praktis, sampel gambar dapat disimpan lama untuk
analisis lanjutan lainnya dan dapat diaplikasikan dengan
berbagai macam kamera. Harapannya, saat aplikasi,
kamera dapat dimanfaatkan oleh industri dan konsumen
untuk menganalisis kualitas buah dengan cara yang
mudah.
c.Heri Agung Pratama menggambarkan dalam poster hasil
penelitiannya yang berjudul Study of Natural Wastewater
Electricity using Microbial Fuel Cell.
Penelitian ini terkait dengan proses Microbial Fuel Cell dan
cara mengolah limbah cair karet agar dapat menghasilkan
listrik dan mengurangi kandungan COD (Chemical Oxigen
Demand) menjadi limbah yang aman. Inovasi ini dapat
digunakan di daerah dekat perkebunan yang kadang
masih kekurangan listrik.
d.Ditro Wibisono menggambarkan dalam poster hasil
penelitiannya yang berjudul "Preliminary Study of
Biodiversity in Nusakambangan Island".
Penelitian ini mengungkap potensi keanekaragaman
hayati di Pulau Nusakambangan. Umumnya membahas
mengenai struktur dan komposisi vegetasi hutan hujan
dataran rendah pada cakupan wilayah yang kecil serta
keanekaragaman jenis satwa liar yang hidup di Pulau
Nusakambangan.
Beberapa peneliti sebelumnya mengatakan bahwa kondisi
hutan di Nusakambangan masih asli atau perawan karena
gangguan hutan oleh manusia masih sangat sedikit. Hal ini
menyebabkan hutan Nusakambangan memiliki sedikit
informasi mengenai nilai dan potensi yang terdapat di
dalamnya. Beragam jenis tumbuhan yang ditemukan
memiliki manfaat yang telah dikaji secara ilmiah namun
belum dikembangkam menjadi produk yang dapat
dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Keanekaragaman jenis satwa liar yang ditemukan selama
penelitian menunjukkan bahwa hutan nusakambangan
menjadi habitat yang baik bagi beragam jenis satwa liar di

pulau tersebut terutama bagi beberapa jenis yang
endemik maupun terancam punah.
e.Vionabela Bunga Nareswari memaparkan penelitiannya
yang berjudul Development of Mushroom Pleurotus
Pulmonarius as an Alternative Snack for Vegetarian.
Ini adalah pengembangan produk baru dari jamur untuk
vegetarian dengan pemberdayaan komunitas petani
jamur di Chiang Rai Thailand. Jamur adalah tumbuhan
bernutrisi yang baik untuk menyuplai kebutuhan gizi
manusia, khususnya vegetarian karena memiliki protein
tinggi dan vitamin yang lengkap. Penelitian ini merupakan
bagian dari exchange AIMS di Mae Fah Luang University
Thailand secara individu.
f.Yeni Katon Rahmawati Sujarnoko memaparkan
penelitiannya yang berjudul Development of Mangosteen
Infusion Tea Mixed with Blueberry.
Penelitian ini tentang pemanfaatan limbah kulit buah
manggis menjadi teh kulit buah manggis sebagai
minuman fungsional yang kaya antioksidan dan enak.
Riset kolaborasi antara IPB dan Mae Fah Luang University
Thailand ini membuat teh kulit manggis. Penelitian ini
mengurangi rasa sepat dan pahit dari kulit manggis
dengan penambahan buah blueberry (yang mempunyai
rasa asam) dan stevia sebagai pemanis natural rendah
kalori yang cocok bagi penderita diabetes mellitus.
Keunggulan teh manggis ini adalah selain tidak sepat dan
pahit, teh manggis mengandung antioksidan serta
senyawa fenolik yang mampu mencegah penyakit yang
diakibatkan oleh radikal bebas seperti kanker. (awl/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Manfaatkan Biji Buah Nyamplung Sebagai Biodisel,
Dosen IPB Raih Penghargaan dari Presiden Prancis

P

engembangan energi terbarukan saat ini menjadi isu
penting di dunia. Seiring dengan meningkatnya
polusi dan pemanasan global, negara-negara maju
berlomba-lomba untuk menciptakan energi yang ramah
lingkungan. Peraturan-peraturan lingkungan pun dibuat
supaya negara-negara industri ikut serta berpartisipasi
dalam mengurangi pemanasan global. Tidak hanya negara
industri, negara berkembang pun terkena dampak dari
peraturan tersebut.

namun ternyata kadar minyak buah jarak terlalu rendah
(hanya 37 persen bahkan bisa lebih rendah lagi yakni 20
persen). Sehingga Dr. Ika memutuskan mencari pengganti
buah jarak dan menemukan biji buah nyamplung.
Menurutnya, kadar minyak yang dihasilkan dari biji buah
nyamplung dapat mencapai 50 persen.
“Selain rendemen yang dihasilkan tinggi, produktivitas
buah nyamplung juga tinggi. Produktivitas buah
nyamplung bisa mencapai 20 ton per hektare,” ujar Dr. Ika.

Untuk itu, Dr. Ika Amalia Kartika, dosen Teknologi Industri
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian
Bogor (IPB) mengembangkan energi terbarukan berupa
biodiesel dari biji buah nyamplung. Biji buah nyamplung
adalah biji yang dihasilkan dari tanaman nyamplung.
Tanaman ini banyak ditemukan di daerah pesisir pantai
maupun di tepi sungai. Sampai saat ini biji buah nyamplung
belum banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari. Hal tersebut memotivasi Dr. Ika untuk
memanfaatkan biji buah nyamplung sebagai bahan
biodiesel.

Dr. Ika mengaku, terdapat beberapa peraturan yang harus
dipenuhi dalam pengembangan biodiesel. Beberapa
diantaranya adalah bahan baku biodisel tidak berasal dari
bahan pangan, harga lebih murah dan tentunya ramah
lingkungan, baik dari proses pembuatannya maupun hasil
akhirnya. Ia menilai, dengan menggunakan biji buah
nyamplung, proses pembuatan biodiesel lebih ramah
lingkungan. Pasalnya proses pembuatan biodisel dari biji
buah nyamplung tidak perlu melakukan pembuatan minyak
dan pemurnian terlebih dahulu, melainkan cukup dengan
teknologi transesteri kasi in situ. “Dengan menggunakan
teknologi transesteri kasi in situ, proses pembuatan minyak
dan pemurnian minyak dapat dihilangkan sehingga harga
biodiesel dari biji buah nyamplung lebih murah. Di sisi lain,
rendemen yang dihasilkan pun juga lebih banyak,” ujar Dr.
Ika.

Upaya yang dilakukan oleh Dr. Ika saat ini adalah
pengembangan riset biodiesel dari biji buah nyamplung.
Pengembangan riset tersebut mencakup pemurnian
minyak nyamplung dari resin, peningkatan rendemen hasil
transesteri kasi in situ, dan produk sampingan dari biji
buah nyamplung. Untuk itu, Dr. Ika turut ikut serta dalam
kegiatan Make Our Planet Great Again tahun 2018, sebuah
program yang diinisasi oleh pemerintah Prancis sebagai
upaya dalam penanganan pemanasan global. Program
tersebut diperuntukkan oleh peneliti, mahasiswa doktoral,
dan mahasiswa internasional. Pada program yang diikuti
dari berbagai negara di dunia, Dr. Ika mendapat
penghargaan Laureate dalam program Make Our Planet
Great Agian 2018 dari Presiden Prancis bulan Oktober lalu.

Meskipun biji buah nyamplung memiliki potensi yang besar
sebagai bahan baku biodiesel, masih terdapat beberapa
permasahan dalam proses pembuatannya. Menurut
pengakuan Dr. Ika, proses pembuatan minyak nyamplung
memerlukan teknologi ekstruksi yang dapat beroperasi
dengan cepat dan kontinyu. Di sisi lain, kandungan resin
yang ditemukan dalam minyak nyamplung juga menjadi
masalah yang harus segera diselesaikan. Ke depannya, Dr.
Ika akan berusaha menjadikan resin sebagai produk yang
bernilai tinggi. (Rosyid/Zul)

Sebelum menggunakan biji buah nyamplung, awalnya, Dr.
Ika menggunakan buah jarak sebagai bahan baku biodiesel,
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Mahasiswa IPB ini Sukses Telurkan 3 Buku Seri
Rumah Unik Hewan

T

iga buah buku seri Rumah Unik Hewan berjudul
Bendungan Penyelamat Roro, Tempurung Pelindung
Kuki dan Istana Lebah Ratu Bee karya Yazidah Nur
Rahmah, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) ini berisi
cerita edukatif untuk anak-anak. Seri Rumah Unik Hewan
bercerita tentang rumah unik hewan dengan tokoh dan
penokohannya.
Contohnya Kuki, si kura-kura yang sering diejek karena
selalu membawa rumahnya kemana-mana tapi akhirnya
bisa melindungi teman-temannya. Roro, si Berang-berang
yang menyadari pentingya rumah bendungannya akibat
sebuah insiden. Dan terakhir Ratu Bee, tempatnya kita
belajar arti penting kerjasama dan saling tolong menolong.
“Dengan sisipan pengetahuan sains dan nilai-nilai
pendidikan karakter buku ini tentunya dapat menjadi
media belajar baru bagi anak-anak zaman sekarang,” ujar
mahasiswi dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas, Ekologi Manusia (Fema) ini.
Yazidah berharap bukunya bisa membantu anak-anak
mendapat pengetahuan sains dan nilai-nilai pendidikan
karakter secara lebih menyenangkan. Yazidah juga
berharap buku ini menjadi media untuk semakin
melekatkan anak dengan orang tuanya melalui kegiatan
mendongengkan kisah yang ada dalam buku.

Yazidah memiliki hobi menulis diari sejak kecil.
Pertemuannya dengan Fadila Hanum, penulis berprestasi,
berhasil mewujudkan cita-citanya untuk menulis buku.
Alhasil, kolaborasi yang baik ini menelurkan tiga buku yang
diterbitkan oleh Tiga Serangkai.
“Ada ide antara saya dengan Fadilah Hanum untuk menulis
buku cerita edukatif untuk anak-anak. Akhirnya kami
mengirim naskahnya ke penerbit. Sempat menunggu
selama tiga bulan di tahun 2017, akhirnya naskah tersebut
berhasil diterima oleh penerbit. Setelah melewati proses
editing, kolaborasi dengan ilustrator dan berkonsultasi
dengan konsultan ahli (mahasiswa Pascasarjana Biologi
IPB), akhirnya tiga buku ini dapat dijumpai di Gramedia se
pulau Jawa,” ujarnya.
Yazidah ingin mengajak anak-anak senang membaca buku.
Ia ingin anak-anak tertarik membaca buku lagi dan terlepas
dari kecanduan games dan gadget. Oleh karena itu,
Yazidah membuat buku ini seringan mungkin bagi anakanak dengan ilustrasi yang lucu dan berbobot dan ada
unsur-unsur sains di dalamnya.
“Yuk baca buku, karena membaca buku bisa membuka
dunia dan meningkatkan literasi yang menjadi indikator
kecerdasan seseorang. Letakan dulu HP-nya untuk
membaca buku sejenak, yuk jadi cerdas dengan membaca
buku,” pesan Yazidah. (LR/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Solusi Baru Cegah
Rambut Rontok dengan Kolagen Ikan
pria yang berusia 42 tahun. Penggunaan minoksidil selama
satu bulan dapat membuat pria tersebut kehilangan
penglihatan.
Dalam penelitiannya, Khairani menggunakan hidrolisat
kolagen ikan yang berasal dari ikan kakap yang telah
dicampurkan dengan asam. Hidrolisat kolagen ini memiliki
sifat larut dalam air.
"Saya menggunakan ikan kakap karena persentase
kandungan asam amino pada ikan kakap yang menjadi
komponen utama keratin pada rambut itu besar, glisin 25,2
persen, alanin 14,3 persen, asam glutamat 8,1 persen,
prolin 13,1 persen dan hidroksiprolin 8,1 persen,"
tambahnya.
Untuk membuktikan keefektifan kolagen ikan tersebut,
Khairani menguji pengaruhnya. Pengujian dilakukan
dengan melibatkan tiga orang yang memiliki
permasalahan rambut yang berbeda. Berdasarkan hasil uji
tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa kerontokan
berkurang setelah menggunakan serum rambut. Sebelum
menggunakan serum rambut, terlihat kulit kepala dengan
jelas akibat adanya kerontokan, kemudian setelah
penggunaan serum rambut, kulit kepala terlihat tertutup
rambut yang sudah tumbuh.
“Saya berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan
informasi mengenai formula sediaan rambut yang telah
ditambahkan dengan hidrolisat kolagen ikan sehingga
dapat menjadi bahan alternatif anti rambut rontok dalam
industri kosmetik yang lebih aman,” tutupnya. (SM/Zul)

K

hairani Nabila Ningrum, mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) meyakini bahwa perawatan
rambut tidak cukup hanya menggunakan sampo
yang berfungsi sebagai pembersih, namun perlu dipelihara
dan dirawat sehingga lebih sehat.
Hal inilah yang mendorong mahasiswa Departemen
Teknologi Hasil Perairan (FPIK), Khairani Nabila Ningrum di
bawah bimbingan Prof. Dr. Linawati Hardjito, MSc
bekerjasama dengan CV Ocean Fresh untuk membuat
produk perawatan rambut yang aman bagi konsumen
dengan menggunakan kolagen pada ikan.
Dalam penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa penggunaan produk perawatan rambut dengan
menggunakan minoksidil yang merupakan bahan sintesis
dapat berbahaya terutama setelah terjadi pada seorang
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