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Sumbangsih Departemen IKK IPB untuk
Mendorong Pendidikan Karakter
angkat adalah bagaimana mengembangkan konsep
pembelajaran yang berbasis karakter,” ujar Al asari.
Al asari juga menjelaskan bahwa selama tiga hari peserta
diperkenalkan tentang konsep umum pendidikan,
kecerdasan majemuk, dan brain based learning. Hari kedua
peserta dipaparkan model-model pembelajaran konstruktif
dan cara mensinergikan kurikulum 2013 dengan
pendidikan karakter. Pada hari terakhir, para pendidik
dilatih mempraktekkan cara merancang kurikulum yang
sinergis dengan pendidikan karakter.

P

embelajaran berbasis karakter adalah salah satu
solusi untuk memperbaiki permasalahan moral serta
menanamkan perilaku terpuji pada setiap peserta
didik. Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK),
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggelar pelatihan khusus bagi tenaga pendidik
Sekolah Cendekia Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang
bertajuk “Merancang Pendidikan Holistik Berbasis Karakter”
di Kampus IPB Dramaga (12/5).
Narasumber dalam pelatihan ini adalah staf pengajar di
Divisi Perkembangan Anak, Departemen IKK IPB dan Kepala
Sekolah Labschool Pendidikan Karakter IPB-ISFA, Rety
Puspitasari, M.Si

“Setiap anak didik adalah unik dan harus dihormati
keunikannya. Sehingga guru harus mengenali aspek-aspek
kecerdasan setiap siswa dan memfasilitasi proses belajar
yang sesuai dengan minat dan aspek kecerdasan siswa.
Selain itu, apabila anak senang dan bahagia dengan belajar
maka anak-anak akan mengaktifkan seluruh sel-sel otaknya
untuk belajar. Sehingga guru dapat mengkombinasikan
metode belajar otak kanan dan otak kiri,” jelas Al asari
sebagai salah satu narasumber pelatihan tersebut.
Harapannya peserta yang hadir sudah dapat merancang
kurikulum pendidikan berbasis karakter yang telah
disinergikan dengan bidang kompetensinya masingmasing. (UAM/Zul)

Sekretaris Departemen IKK IPB, Al asari SP, M.Si,
menyampaikan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah
untuk memberikan sumbangsih nyata Departemen IKK
dalam pengembangan pendidikan yang lebih ramah bagi
anak dan mengembangkan karakter anak bangsa.
“Pelatihan ini dikhususkan untuk membantu Sekolah
Cendekia Baznas dalam melahirkan peserta didik yang
memiliki perilaku mulia. Sehingga pelatihan yang kita
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Generasi Milenial Perempuan Biasa Baca Label
Sebelum Beli Produk
umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telur dan susu,
sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak
dan kelapa, bahan minuman, bumbu-buan, konsumsi
lainnya, makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau.
Sebanyak 14 persen pengeluaran digunakan untuk
merokok di kalangan orang kaya maupun orang miskin.
Angka ini lebih besar dibanding untuk memenuhi
kebutuhan protein,” ujar Prof. Ujang.

D

epartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK),
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
(Fema IPB) menggelar Forum Ilmiah IKK bertajuk
“Riset Terkini Perilaku Konsumen dalam Perspektif
Literature Review” di Ruang Jati, Sekolah Bisnis, Kampus
IPB Gunung Gede, Rabu (16/5). Forum ini menghadirkan
pembicara Guru Besar Departemen IKK, Prof. Ujang
Sumarwan.
Pada forum ilmiah tersebut, Prof. Ujang menampilkan datadata hasil analisis dari perilaku konsumsi di Indonesia,
mulai dari kebiasan makan sampai merokok.
“Saat ini pengeluaran orang Indonesia untuk makanan
masih lebih besar daripada yang lainnya yaitu sebesar
63,87 persen. Ini membuktikan bahwa orang Indonesia
masih mementingkan makanan dan minuman. Tercatat ada
14 jenis kelompok makanan/bahan penyegar yang sering
dikonsumsi masyarakat Indonesia, yaitu padi-padian, umbi-

Prof. Ujang juga menyampaikan bagaimana tren konsumsi
masa kini yang dirasakan oleh generasi-generasi milenial.
“Banyak tren-tren konsumsi masa kini yang disebabkan
oleh beberapa faktor seperti budaya, teknologi, kebiasan,
dan lingkungan sosial. Salah satu fenomena perilaku
konsumen saat ini adalah kebiasaan membaca label suatu
produk, dimana dalam riset saya yang berjudul “MetaAnalysis Study : Reading Behavior of Food Products Label”,
perempuan lebih banyak membaca label dengan alasan
kesehatan dan ingin mengetahui kandungan gizinya,” jelas
Prof Ujang.
Sementara itu, Sekretaris Departemen IKK Fema IPB,
Al asari SP, M.Si menjelaskan bahwa Forum Ilmiah IKK IPB
bertujuan untuk mensosialisasikan topik-topik
pembelajaran dan keilmuan yang didiskusikan dan diteliti
di IKK, sekaligus mengupas riset-riset terkini terkait perilaku
konsumen di Indonesia.
“Perilaku konsumen merupakan teori besar yang memiliki
banyak aspek dan pendekatan untuk mengupas fenomena
perilaku konsumen di Indonesia. Forum ilmiah IKK yang
kedua ini khusus untuk mempublikasikan riset-riset
perilaku konsumen terkini, ” ujar Al asari. (UAM/ris)
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Cookies Sehat Berbahan Tepung Mocaf Ubi Kayu dari IPB
(Mocaf Nastar) dan Mocho (Mocaf Chocolate) dijual dalam
kemasan 300 gram dengan harga Rp 60 ribu. Selain itu
Catalyst Agro Inovasi juga menyediakan tepung Mocaf
yang dibanderol dengan harga Rp 10-13 ribu untuk
kemasan 500 gr dan Rp 20 – 25 ribu untuk kemasan 1
kilogram.
Dr. Nurul mengungkapkan bahwa kelebihan cookies ini
adalah terbuat dari 100 persen tepung mocaf. Cookies ini
juga bebas gluten, menggunakan bahan berkualitas, serta
tanpa pemanis buatan dan pengawet. Tepung mocaf yang
digunakan berasal dari ubi kayu varietas baru IPB
(kandidat) yang memiliki berbagai keunggulan.

P

eneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat
cookies dengan menggunakan tepung mocaf
(modi ed cassava our), yang berasal dari kandidat
varietas baru ubi kayu IPB. Tepung ini dikembangkan oleh
Dr. Nurul Khumaida beserta tim risetnya “Tim Catalyst”.
Awalnya tim ini fokus dalam riset dan pengembangan
varietas baru ubi kayu. Melalui sayapnya yaitu CV Catalyst
Agro Inovasi, mereka membuat berbagai produk olahan
dari tepung mocaf.

“Cookies ini terbuat dari mocaf dan tanpa pengawet, jadi
ini adalah kue yang sehat dan tidak mengandung gluten.
Saat ini banyak orang yang alergi gluten dan gluten itu
adanya di terigu. Mocaf-nya berasal dari ubi kayu yang
kami kembangkan varietasnya. Keunggulan varietasnya
yaitu memiliki produktivitas tinggi lebih dari 30 ton/ha
serta pati tinggi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, mendekati lebaran nanti, Catalyst
mengajukan kerjasama penjualan ke Agrianita IPB. “Jadi IPB
akan membuat parsel, kita menawarkan nanti parselnya IPB
berasal dari sesuatu yang dihasilkan peneliti IPB yaitu dari
hasil risetnya, salah satunya adalah cookies ini. Cookies ini
sangat cocok dijadikan panganan di rumah bersama
keluarga, apalagi saat Ramadhan dan Idul Fitri,” tandasnya.
(IR/Zul)

“CV Catalyst Agro Inovasi merupakan perusahaan pemula
berbasis teknologi, yang didukung oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.
Perusahaan ini dibentuk dengan tujuan hilirisasi hasil riset
serta meningkatkan nilai tambah dari ubi kayu. Kita ingin
supaya ubi kayu tidak dibeli dengan harga yang murah dari
petani,” ujarnya.
Perusahaan ini berupaya untuk memperkenalkan
perkembangan dan inovasi ubi kayu. Produknya meliputi
bibit ubi kayu, tepung mocaf (modi ed cassava our), yaitu
tepung ubi kayu yang telah dimodi kasi, dan juga cookies.
“Produk kita saat ini adalah tepung mocaf dan cookies.
Terdapat tiga varian Cookies, yaitu mocci, monna dan
mocho. Nanti setelah mendapat ijin kita juga akan
memperkenalkan bibit ubi kayu dengan varietas baru”
ujarnya.
Mocci (Mocaf Cinnamon) adalah cookies berbahan dasar
tepung mocaf dengan tambahan cinnamon (kayu manis)
dengan rasa yang khas dan nikmat. Mocci dijual dalam
kemasan cantik 250 gram dengan harga Rp 50 ribu. Monna
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Mahasiswa IPB Pingsankan Ikan dengan Daun Pala
dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk
melakukan penelitian tentang pemingsanan ikan
menggunakan bahan anestesi alami dari daun pala.
Judul penelitiannya adalah Penggunaan Ekstrak Kasar
Daun Pala (Myristica fragnans houtt) sebagai Anestesi pada
Simulasi Transportasi Ikan Mas (Cyprinus carpio). Penelitian
ini dilakukan di bawah bimbingan Dr. Ruddy Suwandi dan
Dr. Agoes M. Jacoeb.
“Pala adalah salah satu tanaman rempah asli Indonesia
yang mengandung minyak atsiri. Di dalam minyak atsiri ini
terdapat zat myristicin yang bisa digunakan sebagai obat
bius. Zat myristicin bersifat halusinogen sehingga dapat
dimanfaatkan untuk memingsankan ikan selama
transportasi sistem kering agar kondisinya tetap segar,”
ungkap Bella.

P

ermintaan konsumen terhadap hasil perikanan
untuk dikonsumsi terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Salah satu hasil perikanan yang
cukup digemari masyarakat Indonesia adalah ikan mas.
Jarak tempuh yang jauh saat proses transportasi ikan dapat
menurunkan tingkat kesegaran dan keamanan produk
pangan, karena kondisi ikan yang mati atau stress saat
ditransportasikan.
Transportasi ikan yang dilakukan selama ini menggunakan
sistem transportasi basah dengan tingkat kelulusan hidup
ikan yang masih rendah. Pada sistem transportasi basah
digunakan media pengangkutan air yang dapat beresiko
pada kematian ikan yang tinggi. Untuk itu dibutuhkan
penanganan untuk menjaga kualitas ikan agar tetap
terjaga, salah satunya dengan sistem transportasi kering.

Pada penelitiannya Bella menggunakan konsentrasi ekstrak
sebesar 2%, 3%, dan 4%. Hasil penelitiannya menunjukkan
tingkat kelangsungan hidup ikan mas yang menggunakan
perlakuan anestesi daun pala lebih tinggi dibandingkan
kontrol. Hasil analisis glukosa darah menunjukkan kadar
glukosa darah ikan mas perlakuan anestesi daun pala lebih
rendah dibandingkan kontrol.
Konsentrasi terbaik adalah konsentrasi ekstrak 3% dengan
waktu pingsan 136 detik dan waktu sadar 186 detik. Hasil
terbaik setelah simulasi transportasi yaitu simulasi dengan
lama waktu 120 menit yang memiliki tingkat kelangsungan
hidup 100%.
“Saya berharap hasil penelitiannya ini dapat memberikan
informasi tentang manfaat daun pala untuk bahan anestesi
alami, dan bisa segera diaplikasikan untuk transportasi
ikan”, tutupnya. (NIRS/Zul)

Sistem transportasi kering mampu menekan kematian ikan
dan menjaga kondisi ikan agar tidak stress saat
ditransportasikan. Ikan dibuat dalam kondisi tenang
sehingga aktivitas respirasi dan metabolismenya rendah.
Selain itu, pada sistem transportasi ini juga memungkinkan
untuk distribusi ikan dalam jangka waktu yang lebih lama,
khususnya untuk tujuan ekspor.
Sistem transportasi kering membutuhkan pembiusan ikan
(imotilisasi) yang akan membuat aktivitas metabolisme
ikan berada dalam kondisi basal. Pembiusan ikan bisa
menggunakan bahan anestesi kimia, namun ini dapat
meninggalkan residu yang berbahaya bagi ikan yang akan
berdampak juga bagi manusia dan lingkungan.
Sumber: www.daunbuah.com
Sehingga inilah yang mendasari Bella Aprilia, Mahasiswa
Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan
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Mahasiswa IPB Ini Berhasil Murnikan Lakase dari Alam

N

Tujuan Nuzul melakukan penelitian ini untuk
memproduksi lakase yang berasal dari tubuh hewan dan
kayu lapuk dari hutan, sehingga dapat diaplikasikan dalam
industri dengan baik.

uzulia Mutika Sari, mahasiwa Biokimia, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
berhasil melakukan puri kasi atau pemurniaan
dan karakterisasi atau penggolongan lakase. Lakase
merupakan enzim yang mengkatalis degradasi lignin.
Dikenal sebagai enzim yang ‘eco-friendly’ dan banyak
diaplikasikan dalam biopulping kertas, wine sebagai
stabilisasi bir, biodegradasi pewarnaan tekstil,
bioremediasi dan biosensor. Enzim lakase ini banyak
ditemukan pada fungi, bakteri, tumbuh-tumbuhan, dan
serangga. Penelitian ini di bawah bimbingan Dr. Syamsul
Falah.

Isolat fungi yang digunakan dalam penelitian ini diisolasi
dari Hutan Kerangas di Bangka Belitung. “Sebanyak lima
jenis isolat digunakan dalam penelitiannya. Kemudian
diperoleh bahwa isolat fungi pelapuk putih Leiotrametes
avida Strain Zul 62 menghasilkan aktivis lakase tertinggi
selama empat hari dengan menggunakan media
fermentasi padat ampas sagu,” kata Nuzul.

Nuzul, begitu sapaan akrabnya melakukan puri kasi dan
karakterisasi dari lakase ini dengan menggunakan strain
baru yang ditemukannya. Strain tersebut dinamakan
dengan Zul 62.

Dari penelitian ini juga didapat hasil bahwa penambahan
magnesium, mangan dan seng dapat meningkatkan
aktivitas lakase. Penelitian ini sendiri menghabiskan waktu
hingga sepuluh bulan. (KMU/Ris)

“Latar belakang dilakukannya penelitian ini, yaitu dengan
perkembangan zaman yang menuntut green technology
dengan memproduksi produk yang ramah lingkungan
dengan sumber yang renewable,” ungkap Nuzul. Maka,
lanjut Nuzul, bioteknologi seperti enzim dirasa sangat
memiliki peran penting untuk mewujudkan produkproduk yang ramah lingkungan untuk diaplikasikan pada
industri sesuai dengan keinginan pasar. Sehingga, Nuzul
melakukan penelitian terhadap enzim lakase.

“

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