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Sosialisasi IPB University,
Lokakarya Reorientasi Kurikulum Pendidikan 4.0

I

PB University tengah melakukan Lokakarya Akademik

Lokakarya Akademik diselenggarakan di Auditorium Toyib

sebagai bentuk arah kebijakan dan rencana

Hadiwijaya, (28/6). Fokus acara lokakarya akademik

implementasi, sehingga perlu adanya reorientasi

menyelaraskan proses pendidikan yang ditawarkan IPB

kurikulum multistrata. Bertemakan “Sosialisasi dan

University terhadap dinamika perubahan dan tuntutan

Pralokakarya Pendidikan IPB 4.0 – K2020”. Sosialisasi ini

jaman dengan cara mengatur dan mengoreksi struktur

tidak hanya reorientasi kurikulum saja, tetapi merancang

kurikulum serta proses pembelajaran, mengoreksi kembali

aplikasi fasilitas penunjang sistem informasi akademik

dan menata ulang 'peta kompetensi' dan mengatur

yang dapat menjembatani informasi kelas dan peserta

sebaran learning outcomes dengan mengintegrasikan

dengan aplikasi kuliah daring.

kelompok hardskills maupun softskills secara profesional.
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Acara ini dihadiri oleh ketua departemen dan sekretaris,

akan menjadi tanggung jawab departemen. “Portofolio

seluruh dosen dan tenaga pendidik di lingkungan Fakultas

mahasiswa didokumentasikan sejak semester satu

Pertanian.

dengan bimbingan dosen departemen,” papar Lien.

Sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Dr.Ir.

Selain itu bahasan dilanjutkan dengan bagaimana

Drajat Martianto, M.Sc, Wakil Rektor Bidang Pendidikan

mengetahui tujuan dari rancangan mata kuliah Program

dan Kemahasiswaan dan Ir. Lien Herlina, M.Sc, Direktur

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) dengan beberapa

Pengembangan Program dan Teknologi Pendidikan IPB

goals, objectivse dan skills. Sementara keempat goals

University.

tersebut untuk memotivasi minat belajar sepanjang hayat

Dalam pembahasan diskusi tersebut seperti pada
pemaparan Dr.Drajat bahwa goals pendidikan IPB 4.0
diantaranya foundational literacies, competencies,
character qualities dan hal tersebut tidak selalu dalam

untuk menjadi pembelajar tangguh, memperluas horizon
berfikir untuk menjadi agile learner, memperkuat
keinginan to be the best dan memperkuat karakter
nasional.

bentuk mata kuliah. Hal ini yang mengakomodir

Acara ditutup dengan diskusi yang dipandu oleh Dr.

pengembangan kompetensi abad 21 untuk mencapai

Suwardi, Dekan Fakultas Pertanian dan Dr. Nurhayati,

intelektualitas unggul dan memfasilitasi ekosistem

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

tumbuh kembang diri, personal growth.

Fakultas Pertanian selaku pembawa acara. Berbagai

Dalam pemaparan Ir. Lien Herlina, M.Sc juga dibahas
mengenai periode pendampingan dan pembimbingan
mahasiswa dimulai sejak semester satu sampai lulus dan

masukan terkait perubahan kurikulum dan metode
pembelajaran menjadi catatan penting Fakultas Pertanian
IPB University untuk pencapaian mutu terbaik. (ridho/ris)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Tahun Ini IPB University Lepas 32 Jamaah Calon Haji
Jamaah Calon Haji diharapkan mengenali Arafah,
Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) sebagai titik krusial
dalam ibadah haji. Energi jamaah di sini akan banyak
terkuras. Para jamaah harus mengetahui rentetan itu
semua, sehingga bisa mengukur diri.
Jamaah Calon Haji akan banyak berjalan kaki saat fase
Armuzna dengan tantangan cuaca panas dan paparan
cahaya matahari. Maka, mereka bisa sangat keletihan jika

T

ahun 2019 atau 1440 H, ada 32 Jamaah Calon Haji
IPB University yang akan berangkat ke Tanah Suci

untuk melaksanakan Ibadah Haji. Rektor IPB

University, Dr Arif Satria berkesempatan melepas jamaah
di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

tidak dilakukan perencanaan aktivitas secara terpadu.
Saat fase Mina, jamaah setidaknya harus berjalan kaki
menempuh jarak dua setengah kilometer, bahkan lebih
tergantung tempat tinggalnya untuk melakukan amalan
melempar batu atau jumrah. Selain itu, saat di Arafah,
jamaah akan tinggal untuk menjalani prosesi wukuf mulai
terbitnya matahari pada 9 Dzulhijah, hingga sang surya

(FMIPA), Kampus Dramaga, Bogor (9/7).

tenggelam.

“Selamat kepada para jamaah calon haji yang telah

“Semoga keluarga besar IPB University yang menjadi

memiliki kesempatan untuk memenuhi undangan Allah
SWT. Ibadah haji tidak bisa dipandang remeh, perlu bekal
ilmu, perlu niat, perlu tekad guna sempurnanya ibadah
serta agar pribadi lebih dekat dengan Allah. Ini modal
utama kita untuk menjalani semua proses ibadah. Lakukan
pola hidup sehat dengan mengkonsusmi makanan dan
buah-buahan yang baik dan istirahat yang cukup. IPB
University ikhlas melepas keberangkatan para jamaah
calon haji sehingga para jamaah tidak perlu khawatir atas
pekerjaan yang ditinggalkan. Harus tetap khusyu dalam
menjalankan ibadah, perbanyak berdoa, doakan juga agar
IPB University terus maju dan bermashlahat bagi bangsa
ini,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, hadir juga Direktur dan
Motivator Akhlak Mulia Center Indonesia (AMCI), Ustad

Jamaah Calon Haji tahun ini selalu dalam lindungan Allah
SWT dan sejenak menanggalkan urusan "dunianya". Itu
agar dapat menjalani Ibadah Haji dengan khusyu’, hingga
menjadi haji yang mabrur," ucapnya.
Hadir dalam pelepasan Jamaah Calon Haji IPB University,
Wakil Rektor bidang Sumberdaya, Perencanaan dan
Keuangan, Prof Agus Purwito, M.Sc.Agr, Wakil Rektor
bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, Prof Erika
Budiarti Laconi, MS, Direktur Sumberdaya Manusia (SDM)
IPB University, Dr Ir Titik Sumarti M.C., M.S, Ketua
Agrianita IPB University, Neno Arif Satria, Dekan Fakultas
Kehutanan IPB University, Dr Ir Rinekso Soekmadi, staf
SDM IPB University, ibu-ibu Agrianita dan ibu-ibu majelis
pengajian. (Awl/Zul)

Bahruddin, S.PdI, AF untuk memberikan tausyiah. Dalam
paparannya Ustad Bahruddin mengatakan ibadah haji
memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Sebagai
tamu Allah di Baitullah, umat muslim tidak hanya
beribadah melainkan juga mendapatkan ganjaran yang
Allah janji berikan. Seperti menghapuskan segala dosadosa, doa-doa yang dipanjatkan akan terkabul, serta
mendapatkan tempat di Surga bagi haji mabrur.
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Jelajahi Situ Gunung, Departemen Biologi IPB University
Siap Update Data Keanekaragaman Hayati dan Potensinya

W

arna-warni tumbuhan aja aku perhatikan,

terlaksananya kegiatan ini,” ungkap Wahju Rudianto,

apalagi kamu. Kata seorang mahasiswa

Kepala Balai Besar TNGGP.

Program Studi Sarjana (S1) Biologi IPB

University saat mengamati gradasi warna pada suatu

Wahju juga menyebutkan bahwa kegiatan SL ini sekaligus

daun tumbuhan.

memberikan gambaran kerjasama mutualisme antara IPB

Sementara itu, beberapa mahasiswa lainnya terlihat terjun

cita TNGGP sebagai pusat pendidikan dan penelitian

langsung dan berenang di danau Situ Gunung untuk

konservasi alam Indonesia.

mengeksplorasi keanekaragaman hewan di dalamnya.
Beberapa mahasiswa yang lain mengambil sebongkah
tanah yang nantinya akan diamati kandungan

University dan Balai Besar TNGGP untuk mendukung cita-

“Mereka tidak hanya melakukan eksplorasi, yang penting
lagi adalah bagaimana mereka bisa bekerjasama dalam

mikroorganismenya.

tim dan mampu beradaptasi menghadapi dinamika

Hal tersebut merupakan sedikit gambaran dari kegiatan

Departemen Biologi yang juga Ketua Panitia SL.

Studi Lapangan (SL) Departemen Biologi yang diadakan di
Situ Gunung, Sukabumi. Di kawasan yang juga merupakan
bagian dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
(TNGGP) ini, mereka mengeksplorasi keanekaragaman
hayati sekaligus menelaah potensinya.

kehidupan lapang,” ujar Mafrikhul Muttaqin, M.Si, dosen

Selain kegiatan penelitian lapang, para mahasiswa dan
dosen juga melakukan beberapa kegiatan masyarakat
seperti donasi buku, pengenalan biopori, dan praktik
budidaya stingless bee. Kegiatan SL ini akan dilanjutkan
dengan kegiatan seminar dan pameran hasil SL. Serta

“Kawasan TNGGP cukup luas. Kami masih memerlukan

penerbitan buku hasil kegiatan SL yang diharapkan dapat

data keanekaragaman hayati kawasan ini, termasuk Situ

memberikan gambaran data keanekaragaman hayati

Gunung. Oleh karena itu, kami sangat mendukung

kawasan Situ Gunung dan potensinya. (**/Zul)
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“Gemasting” Program Pencegahan Stunting
dari Mahasiswa IPB University

S

ebagian besar masyarakat mungkin belum

(40,47%), Kabupaten Sukabumi (37,6%), Kabupaten

gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi

Kabupaten Karawang (34,87%), Kabupaten Bandung Barat

mengetahui apa itu stunting. Stunting merupakan

badan anak lebih rendah dari standar usianya.

Penyebabnya adalah karena kurangnya asupan gizi anak
dalam jangka waktu lama.
Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang

Indramayu (36,12%), Kabupaten Cianjur (35,7%),

(34,2%), Kabupaten Tasikmalaya (33,3%), dan Kabupaten

Bogor (28,29%).

Saat ini, pencegahan stunting telah menjadi fokus
pemerintah. Upaya tersebut bertujuan agar anak

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan

Indonesia berkembang secara optimal sehingga mampu

Indonesia 2018 mencapai 30,8 persen. Angka tersebut

Moeloek, menargetkan angka stunting turun ke level 28

Kesehatan (Litbangkes), angka stunting yang terjadi di

bersaing di tingkat global. Menteri Kesehatan, Nila

mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013.

persen pada akhir 2019 dan pemerintah sudah

Walaupun demikian, angka tersebut masih tergolong

menyiapkan sejumlah anggaran untuk target tersebut.

cukup tinggi karena masih berada di atas standar yang

Mahasiswa sebagai agent of change mampu memberikan

bawah 20 persen, sehingga Indonesia termasuk wilayah

pemahaman masyarakat. Hal tersebut telah dilakukan

ditetapkan World Health Organisation (WHO) yaitu di
yang mengalami gizi akut.

Di Jawa Barat sendiri terdapat tiga belas daerah dengan
jumlah penderita stunting terbanyak, antara lain

Kabupaten Garut (43,2%), Kabupaten Cirebon (42,47%),

Kabupaten Kuningan (42%), Kabupaten Sumedang

edukasi kepada masyarakat sehingga menambah

oleh tim mahasiswa IPB University melalui Program

Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Kepada Masyarakat
(PKM M). Mereka adalah Aenyfatchu Rohmah, Nurjanah,

Imalahur Rosada, Jihan Eka Aprilia, dan Olin Aulia Yunia
dengan dosen Pembimbing Muhammad Baihaqi, S.Pt,
M.Sc.

(41,08%), Kabupaten Bandung (40,7%), Kabupaten Subang
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Kelima mahasiswa ini membuat program yang diberi

“Stunting hanya dapat dicegah pada 1.000 Hari Pertama

nama Gemasting (Gerakan Masyarakat Sadar Stunting

Kehidupan (1.000 HPK) sampai anak usia dua tahun. Oleh

Berbasis Smart Education). Program tersebut dilakukan di

karena itu, perlu pemahaman masyarakat mengenai gizi

salah satu desa di Kabupaten Bogor.

dan pola asuh yang baik dan benar sebelum masa

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang
menjadi fokus pemerintah Jawa Barat dalam

kehamilan sehingga dapat terhindar dari stunting,” ujar
Rohmah.

menanggulangi stunting, karena jumlah penderita

Luaran dari Gemasting sendiri yaitu adanya buku panduan

stunting yang masih relatif tinggi, walaupun angkanya

pelaksanaan program yang dapat dijadikan pedoman oleh

masih berada di bawah daerah lain di Jawa Barat.

daerah lain dan terbentuknya cakram gizi dengan susunan

Menurut penuturan salah satu kepala desa di Kabupaten
Bogor, selain karena kurangnya asupan gizi, istilah
stunting masih dianggap asing oleh masyarakat desa,

makanan yang sesuai dengan sumber daya pangan lokal
yang ada. Sehingga masyarakat dapat mengetahui status
gizi dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari.

sehingga pemahaman masyarakat mengenai stunting

Adanya Gemasting menjadi bukti kontribusi nyata

masih rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa

mahasiswa untuk ikut berperan dalam mengatasi

kondisi tubuh anak dipengaruhi oleh faktor genetik

permasalahan masyarakat yang ada. Upaya pencegahan

sehingga pertumbuhan anak kurang diperhatikan.

stunting perlu dilakukan oleh berbagai elemen, bukan

Adanya edukasi masyarakat sangat diperlukan sebagai

hanya pemerintah.

salah satu upaya agar masyarakat lebih memahami

Permasalahan ini tentu menjadi tugas kita semua untuk

stunting.

mengatasinya demi mewujudkan Indonesia yang lebih

“Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan
kondisi fisik anak setiap bulan masih kurang. Masyarakat

berkualitas dan mampu bersaing ditingkat global. Untuk
itu, Ayo lindungi anak Indonesia dari stunting. (Awl/Zul)

yang datang ke Posyandu hanya pada saat imunisasi dan
memeriksa kehamilan. Selain itu, kurangnya jumlah dan
pengetahuan kader yang berada di Posyandu
menyebabkan Posyandu yang memiliki sistem lima meja
menjadi kurang pelayanannya,” tutur salah satu kader
Posyandu di Kabupaten Bogor.
Program yang dilakukan Gemasting antara lain smart
indication, smart parenting, smart nutrition, smart
cooking, dan konsultasi gizi. Program yang dilakukan
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, rasa
kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai stunting,
serta meningkatkan kreativitas masyarakat dalam upaya
pencegahan stunting melalui pengolahan bahan pangan
bergizi berbasis sumber daya pangan lokal.
Gemasting fokus pada pemahaman mengenai gizi, pola
asuh, dan pengolahan pangan yang menjadi salah satu
pengaruh terjadinya stunting. Sasaran dari Gemasting
yaitu Wanita Usia Subur (WUS), ibu hamil dan ibu balita.
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Mahasiswa IPB Ciptakan “Bone Chips”
Keripik Tulang Ayam Kaya Kalsium
Perusahaan menghasilkan produk makanan ringan yang

berbahaya bagi konsumen. Antara lain yaitu menggunakan

bahan pengawet, bahan pewarna, pemanis, bahan pokok

maupun bahan tambahan yang tidak sehat. Dari latar
belakang tersebut tim Bone Chips menciptakan Bone

Chips, keripik tulang ayam kaya kalsium berbasis zero

waste.

Saat ini tim mendapatkan tulang ayam dari tukang sate.

T

im mahasiswa IPB University membuat inovasi

dengan menciptakan cemilan keripik tulang ayam

kaya kalsium pada ajang Program Kreativitas

Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K). Tim ini

beranggotakan Reyna Nadhya Ulhaq, Bella Safira, Aminah

Salimah, Rahmatika Arsyita dan Anjas Aji Prayoga. Inovasi

tersebut mereka namakan “Bone Chips” dengan

mengusung tag line “Keripik Tulang Ayam Kaya Kalsium.”
Ide terciptanya Bone Chips sudah sejak tahun 2018. Ide

tersebut dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya

konsumsi ayam boneless atau ayam fillet dan semakin

banyaknya pedagang sate yang dalam bisnisnya

menghasilkan hasil samping yaitu tulang ayam. Selama ini,

tulang ayam belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sebagian kecil penggunaan tulang ayam hanya sebagai

pakan lele, sebagian besarnya dibuang begitu saja menjadi

limbah.

Padahal tulang ayam mengandung protein sebesar 21.22

persen dan kalsium sebesar 1.69 persen. Kandungan
protein dan kalsium di dalam tulang ayam tersebut

tergolong tinggi, sehingga apabila dikonsumsi akan

bermanfaat bagi tubuh. Terlebih di Indonesia angka

osteoporosis cukup tinggi, dimana salah satu penyebab

osteoporosis adalah kekurangan asupan kalsium.

Selain dari fakta tersebut, terciptanya Bone Chips juga

tidak lepas dari adanya fakta bahwa masyarakat Indonesia

punya budaya ngemil. Tingginya konsumsi masyarakat

akan kebutuhan makanan ringan memicu munculnya

berbagai industri makanan ringan. Produk yang dihasilkan

Ke depannya tim berencana bekerjasama dengan

perusahaan ayam boneless untuk menjamin ketersediaan

bahan baku. “Kami menggunakan bahan baku yang
higienis yaitu tulang ayam segar, tulang presto dan

dihancurkan hingga benar-benar halus sebelum dicetak
dan digoreng. Proses produksinya juga higienis dan

memastikan bahwa kripik aman untuk dikonsumsi,” ujar
Aminah, salah satu anggota tim Bone Chips.

Uniknya, proses produksi yang dilakukan tim Bone Chips

membuat Bone Chips memiliki tekstur yang renyah tidak

seperti tulang ayam pada umumnya. Keunikan lainnya

yaitu terletak pada cita rasa Bone Chips. Proporsi tulang

yang banyak pada adonan keripik membuat rasa khas

tulang ayam begitu kuat pada keripik. “Rasanya gurih,

seperti makan tulang beneran tapi renyah,” ujar Wuri,

salah satu konsumen dari Bone Chips.

Saat ini, Bone Chips sudah dipasarkan. Harga Bone Chips

senilai Rp 15.000 per 100 gram. Bone Chips juga tersedia
dalam berbagai varian rasa. Tim sedang mengupayakan

perolehan logo halal, perbaikan kualitas dan ekspansi
pasar agar Bone Chips dapat dinikmati orang banyak.

Tim berharap Bone Chips akan menjadi usaha

berkelanjutan dan menjadi pilihan makanan ringan yang
sehat sehingga masyarakat aman dalam mengonsumsi
makanan ringan. Selain itu, terciptanya Bone Chips juga

diharapkan dapat mengurangi by product berupa tulang

ayam agar lebih termanfaatkan. Dalam jangka panjang,
Bone Chips akan mengarahkan bisnisnya ke arah

sociopreneur, yaitu dengan melibatkan orang-orang yang

mengalami kesulitan ekonomi dalam proses bisnis Bone

Chips. (Awl/Zul)

sangat bervariasi. Namun tidak jarang ditemukan

perusahaan yang tidak bertanggung jawab.
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Penelitian Mahasiswa IPB University,
Keju Ternyata Ampuh Cegah Karies Gigi
sebagai pencegah karies gigi. Salah satu keunggulan keju
terdapat dalam proses aging (pemeraman), dimana proses
tersebut dapat meningkatkan kandungan senyawa kasein
fosfopeptida. Sehingga apabila dibandingkan dengan
produk turunan susu lainnya, keju memiliki kandungan
kasein fosfopeptida yang lebih banyak,” terang Muflih.
Penelitian diawali dengan mengisolasi senyawa kasein
fosfopeptida dalam keju. Kemudian dilakukan uji daya
hambat terhadap Streptococcus mutans (S.mutans), yakni

T

iga mahasiswa IPB University, Muhammad Muflih

Fathulhuda, Cindy Caroline dan Shafwah

Muthmainnah membuktikan bahwa keju terbukti

bisa mencegah karies pada gigi. Karies gigi merupakan
salah satu masalah kesehatan yang banyak dialami
masyarakat Indonesia.
Karies gigi disebabkan oleh bakteri yang memfermentasi
sisa makanan (gula) menjadi senyawa asam yang dapat
merusak gigi. Kondisi tersebut seringkali diakibatkan
karena pola hidup masyarakat yang kurang peduli
terhadap masalah kesehan gigi dan mulut. Menjaga
kesehatan gigi menjadi penting dilakukan untuk mencegah
terjadinya karies gigi.
“Sejauh ini, karies gigi dapat dicegah dengan menggosok
gigi secara rutin menggunakan pasta gigi yang
mengandung bahan kimia tertentu. Solusi ini masih belum

salah satu bakteri utama penyebab karies gigi.
”Hasil uji menunjukkan bahwa isolat kasein fosfopeptida
yang kami peroleh dapat menghambat pertumbuhan
S.mutans dengan diameter zona hambat yang lebih besar
dibandingkan pasta gigi komersial yang kita gunakan
sebagai kontrol positif,” tutur Muflih.
Lebih lanjut Muflih menerangkan, tahap selanjutnya
adalah uji kekerasan gigi, yang dilakukan dengan cara
mendemineralisasi dan meremineralisasi gigi. Menurut
hipotesis kami, remineralisasi gigi menggunakan kasein
fosfopeptida akan meningkatkan kandungan kalsium
dalam gigi sehingga menghasilkan gigi yang lebih keras.
“Rencana kami, setelah ini kami akan publikasikan hasil
penelitian ini pada jurnal. Jangka panjangnya, kami akan
membuat produk dari senyawa kasein fosfopeptida yang
dapat membantu menurunkan prevalensi karies gigi di
Indonesia,” tutup Muflih. (Rizky/Zul)

efektif. Karenanya, kami mencoba menggali potensi
senyawa yang terkandung dalam keju, yaitu kasein
fosfopeptida,” ujar Muflih.
Ide penelitian ketiga mahasiswa ini berawal dari produk
susu yang kini tengah digemari banyak orang dan dikenal
memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Tren konsumsi
keju di kalangan masyarakaat sendiri saat ini sedang
mengalami peningkatan dan banyak digunakan sebagai
ingredien pangan.
“Menurut beberapa literatur yang telah kami baca,
senyawa kasein fosfopeptida, berpotensi digunakan
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Mahasiswa IPB University Gunakan DNA Barcode
untuk Mendeteksi Nematoda Puru Akar pada Bit
digunakan untuk amplifikasi DNA nematoda yang
didapatkan. Primer yang dirancang harus spesifik
sehingga dapat mengetahui nama nematoda sampai
tingkat spesies.
Langkah selanjutnya, dilakukan ekstraksi DNA nematoda.
Ekstraksi DNA dimaksudkan untuk mendapatkan sekuen
DNA nematoda. Selanjutnya, DNA nematoda diamplifikasi
menggunakan primer mtCO1 yang telah dirancang
sebelumnya.

S

ejumlah mahasiswa IPB University menggunakan
DNA Barcode untuk mendeteksi keberadaan

nematoda puru akar atau bintil akar pada tanaman

bit. Mahasiswa tersebut adalah Ni Wayan Kartika Pratiwi,
Fawwaz El Auly dan Rosyid Amrulloh, yang merupakan
mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas
Pertanian.
Ni Wayan Kartika, Ketua Tim Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM), menilai keberadaan nematoda puru
akar (NPA) pada tanaman bit penting untuk mendapat
perhatian. Hal ini karena NPA yang menyerang tanaman
bit dapat mengakibatkan munculnya puru atau bintil-bintil
pada akar dan dapat menyebabkan malformasi umbi.
Serangan NPA juga dapat menyebabkan tanaman menjadi
kerdil dan layu sehingga pertumbuhannya terganggu.
“Nematoda puru akar yang menyerang tanaman bit
berasal dari genus Meloidogyne. Saat ini keberadaannya

Dengan dibimbing oleh Fitrianingrum Kurniawati, SP., M.Si,
Ni Wayan Kartika dan teman-temannya berhasil
merancang empat primer spesifik untuk NPA yaitu
Meloidogyne hapla, M. arenaria, M. incognita, dan M.
javanica. Dari empat primer tersebut, dua diantaranya
berhasil mengamplifikasi DNA nematoda pada tanaman
bit asal Cipanas, yaitu spesies Meloidogyne arenaria dan
Meloidogyne incognita.
Fitrianingrum menjelaskan, teknik deteksi menggunakan
DNA barcode ini merupakan teknik deteksi yang cepat,
akurat dan sangat mudah untuk dilakukan siapa saja baik
itu peneliti, mahasiswa, maupun petugas badan karantina
tumbuhan.
“Nematoda Meloidogyne hanya sebagai contoh model
dalam penelitian ini, sehingga nematoda-nematoda
parasit yang lain pun dapat juga diidentifikasi
menggunakan DNA Barcode ini,” pungkasnya. (Rosyid/Zul)

baru dideteksi berdasarkan pola perineal atau sidik pantat,
padahal teknik ini memerlukan ketelitian dan akurasi yang
tinggi,” tuturnya.
Ia menjelaskan, deteksi NPA berdasarkan pola perineal
perlu diklarifikasi menggunakan deteksi molekuler. Salah
satu deteksi molekuler yang dapat digunakan adalah
deteksi NPA berdasarkan sekuen DNA yang berasal dari
cytochrom oxidase 1 (Co1).
Untuk mendeteksi NPA menggunakan DNA Barcode,
lanjutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
merancang primer mtCO1. Hasil perancangan primer ini
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