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Rektor IPB University Hadir dalam Halal Bihalal
dan Forum Silaturahim Alumni
Sementara itu, menurut Fathan Kamil, kegiatan ini
merupakan bagian dari konsolidasi dan silaturahmi
seluruh alumni IPB University yang digelar setiap tahun.
“FSA IV ini diarahkan menjadi sarana konsolidasi para
alumni IPB University, terutama bidang corporate, Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dan private sector yang dapat
dijadikan menjadi media dalam memberikan kontribusi
bagi sesama alumni dari berbagai tingkatan untuk
pembangunan bangsa,” ujarnya.

R

ektor IPB University, Dr Arif Satria paparkan
kondisi terkini dan inovasi-inovasi yang berhasil

diraih oleh IPB University di hadapan alumninya

dalam Forum Silaturahmi Alumni (FSA IV) dan Halal Bihalal
di Financial Hall Lantai 2, Financial Club Jakarta, Graha
CIMB Niaga, Jakarta (19/7). Dr Arif juga menjelaskan

Selain silaturahim, kegiatan ini juga diramaikan dengan
talkshow bertemakan “Kontribusi Alumni Terhadap
Pembangunan Bangsa”. Narasumber yang hadir adalah Ir.
Sunarso, M.Si (Wakil Direktur Utama Bank BRI, Tbk), Ir.
Tomi Eko Boy Subari, M.Si, Ir. Arividya Novianto, MM
(President & GM Total E&P Indonesia). (**/Zul)

tentang empat skill yang harus dimiliki oleh lulusan IPB
University.
“Lulusan IPB University harus memiliki Critical Thinking,
Leadership, Collaboration dan Kreatif. Lulusan IPB
University juga akan didesain menjadi lulusan yang
menjadi pembelajar yang baik dan lincah dalam
menghadapi tantangan di era disruptif 4.0,” ujarnya di
hadapan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan
Alumni (DPP HA) IPB University, Fathan Kamil, Sekjen DPP
HA, Walneg Jas beserta jajarannya dan kurang lebih 500
alumni hadir dari berbagai profesi dan berbagai angkatan.
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Guru Besar IPB University,
Lindungi Biodiversitas Kita dengan Biosistematika
“Banyak sekali biodiversitas yang kita miliki tapi belum

diketahui baik identitas maupun manfaatnya. Lalu

bagaimana kita memutuskan suatu spesies tumbuhan
harus dilindungi jika kita tidak tahu apa yang harus

dilindungi. Biosistematika adalah jawabannya,” ujarnya.
Mangga, duku, durian, rambutan, manggis, nangka,

cempedak, jeruk, pisang dan bunga-bunga yang cantik

seperti anggrek, mawar, melati, begonia, rafflesia, kantung
semar dan yang lainnya merupakan kekayaan sumberdaya

tumbuhan Indonesia. Indonesia memiliki 47 ekosistem
alam yang kaya dengan sumberdaya tumbuhan dan

hewan serta sejumlah besar pulau endemik dengan total
spesies yang telah dikenal sebanyak 1,46 juta.

“Menurutnya biodiversitas sangat penting untuk menjaga

keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer.

Dengan meningkatnya jumlah penduduk di negeri ini maka

keanekaragaman tumbuhan harus dikelola dengan
bijaksana agar kemanfaatannya bisa efisien dan

berkelanjutan,” ujarnya.

Contoh hasil riset dengan biosistematika adalah

ditemukannya spesies baru durian yang sesuai untuk buah

B

sesuai untuk buah ekspor.

biosistematika dengan pendekatan morfologi dapat

profil metabolik dari belimbing merah dengan lingkungan

iosistematika tumbuhan adalah bidang ilmu yang

mempelajari tentang variasi dan evolusi dari

suatu populasi tumbuhan dalam klasifikasi

taksonominya. Biosistematika bisa memprediksi ciri

takson yang belum dipelajari. Selain itu penelitian

menggambarkan keanekaragaman tumbuhan suatu lokasi

ekspor, yakni Durio connatus Priyanti. Durian ini memiliki

rasa enak tetapi aroma kurang menyengat sehingga

Selain itu, melalui pendekatan metabolomik,

biosistematika berhasil mengungkapkan korelasi antara
asal tumbuhan dan ciri morfologinya yang bermanfaat

sebelum punah, menemukan spesies indikator lingkungan,

untuk pengembangannya di masa datang.

mendeskripsikan spesies baru dengan keunggulan

“Studi biosistematika dapat mengungkap nilai

spesies endemik suatu ekosistem dan mampu

tertentu.

Hal ini disampaikan Prof Dr Ir Tatik Chikmawati saat

Sidang Terbuka Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

di Kampus Dramaga, Bogor (20/7). Biodiversitas sangat

penting untuk menjaga ekosistem dunia, oleh karena itu

biodiversitas harus dilindungi dan erosi biodiversitas harus

segera dihentikan.

biodiversitas tumbuhan di suatu daerah. Studi

biosistematika pada tumbuhan obat paku rane (Selaginella
spp.) mengungkapkan semua spesies Selaginella dari Jawa
mengandung senyawa flavanoid amentoflavon dengan

konsentrasi bervariasi antar spesies. Ekstrak Selaginella
mampu menghilangkan radikal bebas, menekan volume

tumor mencit C3H dan menekan mitosis sel tumor

kelenjar mamari mencit. Artinya ekstrak Selaginella bisa

mencegah terjadinya penyakit kanker,” imbuhnya. (zul)
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Guru Besar IPB University, Nutrifikasi Pangan
untuk Atasi Masalah Gizi Ganda
Penelitian tentang pengembangan berbagai produk
pangan bergizi dan pangan fungsional telah dimulai Prof
Anna sejak tahun 1995. Berbagai produk pangan bergizi
telah dihasilkan. Diantaranya adalah rempah-rempah yang
difortifikasi zat besi, mi instan yang mengandung karoten
alamiah, biskuit tinggi protein, dan minyak goreng dengan
kandungan karoten lebih tinggi.
“Selain itu, kami juga sudah mengembangkan pangan
fungsional seperti margarin yang mengandung fitosterol,
berbagai produk pangan berbasis minyak sawit merah dan
produk pangan yang mengandung ekstrak buah takokak
dan daun pegagan,” ujarnya.
Menurutnya, dengan mengkonsumsi kue bagelen yang
mengandung minyak sawit merah sebanyak 60 gram per
hari selama delapan minggu, mampu menurunkan kadar
kolesterol pada pria dewasa. Pangan fungsional dengan
ekstrak buah takokak juga mampu menangkal radikal
bebas, pencegahan kanker dan memperbaiki stres
oksidatif. Daun pegagan bermanfaat dalam memperbaiki

I

profil hematologi dan meningkatkan fungsi kognitif pada

ndonesia masih mengalami masalah gizi ganda yakni
gizi kurang dan gizi lebih. Ini artinya masih banyak

balita yang alami gizi kurang, gizi buruk, stunting dan

kekuragan zat gizi mikro serta ibu hamil yang mengalami
kurang energi kronis. Sementara di sisi lain banyak anakanak, remaja maupun orang dewasa yang mengalami
kegemukan. Selain itu, trend prevalensi Penyakit Tidak

tikus percobaan.
“Tantangan ke depan adalah bagaimana agar produk
pangan hasil nutrifikasi ini bisa terjangkau oleh daya beli
masyarakat, tersedia di pasaran dan menarik minat
masyarakat sebagai konsumen untuk membelinya,”
terangnya. (zul)

Menular (PTM) seperti jantung, diabetes melitus dan
hipertensi juga mengalami peningkatan.
Dalam paparannya saat Sidang Terbuka Orasi Ilmiah
Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia
(FEMA) IPB University, Prof Dr Ir Sri Anna Marliyati
mengatakan bahwa nutrifikasi pangan dalam skala

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

nasional merupakan salah satu upaya yang diharapkan
bisa membantu mengatasi masalah gizi di Indonesia.
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Guru Besar IPB University,
Tingkatkan Produksi Kelapa Sawit dengan Precipalm
pemupukan yang dianjurkan sudah tidak tepat lagi untuk
kondisi tanaman saat itu.
“Untuk itu, kami bentuk Tim Precipalm dimana saya
sebagai peneliti utama di bidang agronomi. Precipalm
adalah sistem pertanian presisi yang menggunakan
sentinel 2 dari Uni Eropa. Alasan penggunaan sentinel ini
karena data sentinel ini akurat. Presisinya tinggi hingga 10

B

meter. Resolusi temporalnya tujuh hari sekali. Data tujuh
hari ini itu sudah bersih dan gratis. Riset di Kebun Jonggol

erdasarkan data yang ada, saat ini luas lahan

itu masih penelitian mendasar. Lalu kami bangun model.

kebun kelapa sawit Indonesia mencapai 13,4

Kemarin kita kembangkan dan ambil sampel di Jambi dan

juta hektar. Terjadi peningkatan yang luar biasa

Riau. Akhirnya kita ketahui status hara tanaman. Kita juga

yang diikuti dengan isu lingkungan. Selama ini ada dugaan
terjadi deforestasi akibat kelapa sawit. Tetapi berdasarkan
hasil penelitian tahun 2017, ada 10 hektar lahan kelapa
sawit yang sebagian besarnya berasal dari reforestasi.

ketahui kebutuan tanaman hingga per pohon,” terangnya.
Precipalm bisa mendeteksi berbagai tingkat kebutuhan
hara (N, P dan K) pada tanaman. Precipalm akan
memberikan rekomendasi kebutuhan hara per pohon, per

Hal ini disampaikan oleh Prof Dr Sudrajat saat Sidang

kotak hingga per hektar. Setiap petani yang punya lahan

Terbuka Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Tetap

hanya perlu mengirimkan koordinat kebunnya ke Tim

Fakultas Pertanian, IPB University di Kampus Dramaga,

Precipalm.

Bogor (20/7). Dalam orasinya Prof Sudrajat mengatakan
bahwa produktivitas kelapa sawit Indonesia baru
mencapai setengah dari potensi yang ada. Untuk
meningkatkan produktivitasnya, IPB University melakukan
riset mendasar di Jonggol, Bogor.
“Akhirnya kita dapatkan rekomendasi budidaya yang
sesuai kondisi lahan setempat. Kita lakukan serangkaian
percobaan bagaimana sawit dikelola dengan baik untuk
dapatkan dosis pemupukan yang optimum. Yang ini
spesifik lokasi. Nah ini yang kita bangun sebagai modal
dasar untuk pembangunan kelapa sawit ke depan,”
ujarnya.

“Kita download datanya, kita kirim status haranya. Sistem
ini juga memungkinkan untuk daerah yang remote
(terpencil). Kami sudah coba sistem ini di Lampung, Riau
dan Medan,” imbuhnya.
Selain itu, menurutnya temuan ini merupakan bagian dari
upaya IPB University menuju pertanian 4.0. Ke depan,
informasi tentang iklim, kadar air, pembibitan hingga
pemupukan, semua harus smart.
“Mahasiswa kami sudah bermain dengan drone. Ini
perspektif kami ke depan untuk menarik minat generasi
muda terhadap pertanian,” tandasnya. (Zul)

Untuk dapatkan dosis yang optimum saat pemupukan
diperlukan waktu yang lama, belum lagi menunggu hasil
dari laboratorium yang butuh tiga bulan. Sehingga dosis
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Delapan Mahasiswa Asing Ajari Anak TK Pilah Sampah
di IPB University
Ia menambahkan, penting bagi kita selaku orang dewasa
untuk memberikan contoh yang baik bagi anak-anak agar
mereka juga melakukan hal yang baik pula. Salah satunya
dengan mengajari anak kita untuk memilah sampah
sebelum membuangnya.
“Karena sekolah TK Agriananda berbasis karakter maka
kami ingin nilai-nilai karakter itu melekat pada diri anak-

D

elapan mahasiswa asing dari lima negara
berkunjung ke Taman Kanak-kanak (TK)
Agriananda IPB University, Kampus Dramaga,

Bogor (22/7) terkait projek yang fokus terhadap
lingkungan. Mahasiswa dari dari Spanyol, India, Meksiko,
Belgia dan Vietnam ini memberikan penyuluhan
bagaimana pentingnya memilah sampah dengan baik dan
benar.
Mahasiswa asing tersebut mengajak kepada anak-anak
TK, untuk belajar dan melatih membuang sampah pada
tempatnya. Selain belajar membuang sampah pada
tempatnya, anak-anak juga diajari memilah sampah
organik dan anorganik.
Menurut Kepala Sekolah TK Agriananda, Aprilia Puspita,

anak. Termasuk dari hal sehari-hari yang mereka lakukan
seperti membuah sampah dengan benar pada tempatnya,”
imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komite Agriananda IPB University,
Naraini Putri Kurata Ayuni, S.Pi menyampaikan bahwa
pendidikan lingkungan kepada anak-anak dalam
pengelolaan sampah masih kurang. Pendidikan tentang
hidup bersih dan sehat seharusnya sudah diberikan
kepada anak-anak sejak dini.
“Kami lihat masih minimnya materi pendidikan lingkungan
terkait dengan pengelolaan sampah yang lebih kreatif dan
menghibur bagi anak TK. Maka dengan konsep ramah
lingkungan yang diaplikasikan dalam bentuk kegiatan
sehari-hari akan lebih menarik minat anak untuk belajar
tentang lingkungan hidup khususnya pengelolaan
sampah,” ujarnya. (Awl/Zul)

S.Si pengelolaan sampah sesungguhnya bisa dimulai pada
anak usia dini seperti belajar membuang sampah pada
tempatnya. Untuk itu, kedatangan mahasiswa asing ke
Agriananda untuk mengedukasi agar anak-anak dapat
belajar memilih sampah dengan baik dan benar sangat
tepat.
“Perlahan kita bisa perkenalkan pada anak tentang
sampah organik dan sampah non organik, sehingga anakanak tahu membuang sampah ke tempat yang benar,”
ujarnya.
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Sebanyak 12 Mahasiswa IPB University Akan Mengabdi
di Kampung Kopo

M

ahasiswa IPB University yang tergabung
dalam organisasi IPB Mengajar akan gelar

program unggulan bernama Education Week

Kegiatan yang dilakukan dalam program Edelweis adalah

After School, Home Visit, Forum Guru, Forum Orangtua,

Kelas Inspirasi, Farm on School, AgriEdu dan Festival Anak.

in School (Edelweis). Program ini sudah berlangsung

Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan

12 Pengajar Inspiratif terpilih sebagai dedikator

Sekolah Dasar.

selama delapan generasi. Untuk Edelweis tahun 2019, ada
pendidikan sekolah dasar di SDN Malasari 4, Kampung

melibatkan Pengajar Inspiratif dengan anak-anak didik

Kopo.

Edelweis sendiri merupakan ciri khas IPB Mengajar dan

Pelantikan Pengajar Inspiratif VIII dilakukan di Kampung

dinamika pengabdian pendidikan secara nyata di

Kopo (14/7) yang dihadiri oleh Kepala Sekolah SDN

Malasari 04, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa
Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University dan warga

Kampung Kopo.

“Saya merasa optimis. Meskipun pendidikan SD (di
Kampung Kopo) masih belum semaju perkotaan,

menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mencicipi

masyarakat. Melalui Edelweis, sifat empati, team work,

solidaritas dan kepemimpinan mahasiswa dapat terlatih.
“IPB Mengajar saat ini mengusung kabinet yang bernama
Mentari Pagi. Harapannya adalah ibarat sinar pagi yang

mampu memberikan semangat atas pendidikan Indonesia
saat ini. Begitu pula dengan kabinet ini supaya memiliki

setidaknya bertahap pasti akan bisa maju, apalagi dengan

prinsip keberanian dalam memberikan cahaya kepada

Sekolah SDN Malasari 04.

dari IPB Mengajar Kabinet Mentari Pagi. (**/Zul)

adanya IPB Mengajar ini," ujar Wahroji, selaku Kepala

pendidikan Indonesia,” ujar Irfan Nugraha, selaku Direktur
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Mahasiswa IPB University
Sosialisasikan Perhutanan Sosial saat KKN-T di Bandung
sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan

Kemasyarakatan [HKm], Hutan Tanaman Rakyat [HTR],

Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan,”
ujarnya.
Peraturan ini juga memperjelas siapa pengelola atau

pemanfaat dari skema-skema perhutanan sosial tersebut
serta prosedur untuk memperoleh hak atau ijin

pemanfaatannya. Perhutanan sosial di wilayah kerja
Perum Perhutani adalah sistem pengelolaan hutan lestari

T

yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara yang

dikelola oleh Perum Perhutani yang dilaksanakan oleh

im IPB University yang sedang melakukan Kuliah

Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 2019 di Desa Cipelah
Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung

lakukan sosialisasi Perhutanan Sosial. Sosialisasi yang
dipimpin oleh Dr Soni Trison, dosen dari Departemen

Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan, IPB University ini
digelar di Balai Desa Cipelah, Bandung (17/7). Dalam
paparannya Dr Soni menjelaskan tentang pengertian

perhutanan sosial, aturan dan contoh implementasinya di
daerah lain.
”Dalam perhutanan sosial perlu keseriusan dari

masyarakat dan perlu pendampingan dan kolaborasi dari
para pihak untuk mensukseskan program tersebut.
Dengan acara sosialisasi ini kami harap ada penambahan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk
melestarikan hutan untuk kesejahteraan masyarakat,”

ujarnya.

masyarakat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan

dinamika sosial budaya dalam bentuk izin pemanfaatan
hutan.

“Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial yang

selanjutnya disebut IPHPS adalah usaha dalam bentuk
pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan
kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air,

pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam,
pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan
penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung

dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung
dan hutan produksi,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Cipelah, tokoh
masyarakat, petani kopi, Kelompok Tani Hutan dan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Desa Cipelah. (**/Zul)

Menurutnya perhutanan sosial di wilayah kerja Perum
Perhutani diatur melalui dua peraturan menteri yaitu No
P83 tahun 2016 dan P39 Tahun 2017. Aturan No. P83

Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial menjadi tonggak
baru dalam gerakan kehutanan masyarakat di Indonesia.
“Peraturan ini memperjelas mengenai sistem pengelolaan
hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan

negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan

oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat

sebagai pelaku utama untuk meningkatkan

kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika
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Sesak Karena Macet, Mahasiswa IPB Teliti
Kebijakan Angkot Modern di Bogor
Namun, kebijakan ini ternyata belum diketahui secara luas
di kalangan masyarakat. Dari hasil kuesioner online yang
pernah diedarkan oleh Pemkot Bogor, didapatkan 68,4
persen responden yang belum mengetahui adanya angkot
modern. Rerouting angkot hingga saat ini juga belum
berjalan dikarenakan kendala di lapangan. Namun,
pemerintah masih terus berusaha untuk menjalankan
rerouting ini.

B

erdasarkan Driver Satisfaction Index, Kota Bogor
merupakan kota dengan kenyamanan berkendara
terburuk kedua di dunia. Angkutan umum
menempati posisi terbanyak kedua setelah kendaraan
bermotor sehingga angkot menjadi penyumbang
kemacetan di Kota Bogor. Berbagai kebijakan telah
dilakukan untuk mengurai kemacetan, baik dengan
membangun jalan alternatif, penerapan satu jalur,
termasuk kebijakan rerouting angkot modern.
Tiga mahasiswa dari departemen Ekonomi Studi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
University yang tergabung dalam tim Program Kreativitas
Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH)
melakukan riset terkait cost benefit analysis terhadap
kebijakan pengaturan ulang trayek angkot modern dalam
upaya mengatasi kemacetan di Bogor. Tim ini terdiri dari Ira
Margariti Rachman Putri, Tika Nurhayati, dan Ngilu Mia
Andreni Sari yang dibimbing oleh Dr Muhammad Findi, M.E.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rasa penasaran para
anggota tim terkait stigma Bogor sebagai “Kota Sejuta
Angkot”.
“Kami ingin menghitung baik secara cost maupun
benefitnya. Dari hasil perhitungan tersebut akan
menunjukkan pengusaha angkot yang bersedia
mengkonversi angkotnya menjadi angkot modern
memberikan return (keuntungan) bagi pengusaha atau
tidak,” sebut Ira ditanya terkait perihal tujuan dari PKM ini.
Pembayaran tarif angkot modern dapat menggunakan
elektronic money atau pembayaran non tunai. Laman resmi
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjelaskan bahwa
tujuan dari peluncuran angkot modern selain untuk
mengurangi jumlah angkot konvensional juga bertujuan
meningkatkan minat masyarakat untuk kembali
menggunakan angkot. Kebijakan rerouting yang diterapkan
ialah adanya penambahan trayek dari 23 trayek menjadi 30
trayek dan pengonversian angkot modern (3:2), tiga angkot
konvensional menjadi dua angkot modern telah
menghasilkan 25 unit angkot untuk beroperasi.

Pada awalnya, kebijakan rerouting ini bertujuan untuk
memudahkan masyarakat yang berasal dari daerah yang
kesulitan mengakses angkot menjadi lebih mudah, namun
hingga saat ini rerouting belum kembali berjalan.

“Hal ini dikarenakan, ketika diterapkan beberapa kali, sopir
angkot merasa pendapatan yang didapatkan sedikit
sehingga uang setoran belum tercapai. Selain itu, kebijakan
konversi angkot modern membuat sopir angkot
konvensional merasa keberatan karena dianggap sebagai
pesaing baru selain menjamurnya transportasi online,”
ujarnya.
Fasilitas yang disediakan angkot modern seperti AC, Wifi,
pengisi daya (colokan), TV, pintu angkot otomatis, dan
pembayaran menggunakan e-money akhirnya tidak
berjalan lama. Gesekan yang terjadi antara angkot
konvensional dan angkot modern menjadikan operasional
angkot ini harus diberhentikan sementara waktu.
Pemberhentian angkot modern ini menimbulkan kerugian
bagi pengusaha angkot karena pembiayaan konversi angkot
sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha.
Sehingga delapan unit angkot modern yang sebelumnya
dioperasikan di rute Pasar Anyar - Citereup tidak lagi
menggunakan beberapa fasilitas yang sebelumnya ada di
angkot modern. Seperti CCTV, AC, metode pembayaran
kembali tunai, menutup iklan yang ada di badan angkot dan
mengganti cat seperti angkot konvensional. Tujuannya agar
angkot tersebut dapat beroperasi kembali dan menutupi
kerugian pengusaha angkot.
Hasil dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi
pemerintah terhadap kebijakan rerouting angkot modern,
apakah sudah berjalan efektif atau belum. Selain itu,
informasi yang dihasilkan memberi gambaran kepada
pengusaha untuk berpikir kembali untuk berinvestasi ke
angkot modern atau tidak. Tentunya bagi masyarakat
secara umum, informasi ini memberikan pengetahuan
sejauh mana kebijakan pemerintah berjalan di lapangan.

“Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara pemangku
kebijakan dengan pemilik angkot agar kebijakan tersebut
dapat meningkatkan pelayanan angkutan massal di wilayah
Bogor,” tutup Ira. (FI/Zul)
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Terancam Punah, Mahasiswa IPB University Teliti Durian Mas
Seiring perkembangan zaman, pembangunan pesat di
bidang permukiman, perkantoran, dan jaringan jalan
disertai pertumbuhan penduduk di era globalisasi
mengancam kelestarian durian sebagai tanaman
hortikultura unggul khas Bogor, khususnya di Rancamaya.
Pohon durian mencapai produksi terbaiknya jika

B

uah durian dikenal masyarakat luas sebagai “Raja

Buah”. Selain memiliki harum yang memikat,

buah tropis ini juga memiliki daging dengan rasa

yang manis dan legit. Durian merupakan salah satu
komoditas unggulan yang ada di daerah Rancamaya Kota
Bogor. Durian Rancamaya atau biasa dikenal sebagai
Durian Mas adalah salah satu jenis durian yang diakui
sebagai varietas unggul. Karateristik buahnya antara lain
berduri runcing rapat, daging buah berwarna kuning
menyala, daging buah yang beraroma harum serta
berserat halus dengan rasa yang sangat manis.
Keunggulan tersebut menjadikan daerah Rancamaya
menjadi sentra penghasil durian yang terkenal di Kota
Bogor.
Melihat potensi tersebut, mahasiswa IPB University
melakukan penelitian Valuasi Nilai Ekstensi terhadap
Kepunahan Durian Rancamaya dengan Pendekatan
Contingent Valuation Method. Penelitian ini lolos didanai
oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) dalam Program Kreativitas Mahasiswa
bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM – PSH).
Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Departemen
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi
dan Manajemen IPB University. Tim ini terdiri dari Resi
Eliani, Pandu Arfendo Pratama dan Mutiara Yudha Imani
yang dibimbing oleh Ir Nindyantoro, M.Sp.
“Durian Rancamaya bagi saya istimewa, cita rasa yang
dimiliki akan berbeda jika ditanam pada tanah yang bukan
daerah Rancamaya. Selain itu, ukuran buah durian yang
tidak terlalu besar namun memiliki aroma yang kuat dan
rasa yang nikmat menjadikan banyak konsumen
menginginkan durian ini,” sebut Resi.

penanaman dilakukan pada ketinggian 400-600 m di atas
permukaan laut. Tanaman ini menyukai daerah yang
beriklim basah atau yang memiliki curah hujan tinggi. Hal
ini tentu membuat tanaman durian sangat cocok ditanam
di Kota Bogor, khususnya Rancamaya. Namun, dengan
fenomena alih fungsi lahan yang saat ini terus
berlangsung, durian Rancamaya akan kehilangan habitat
terbaik untuk tumbuh sehingga diperlukan suatu upaya
pelestarian durian Rancamaya agar manfaat yang
diperoleh baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan
dari durian tidak hilang.
Resi menambahkan, sebagian besar warga bergantung
pada jualan durian Rancamaya, namun kesadaran untuk
menanam durian masih sangat minim. Banyak warga yang
memilih menjadi penjual dibandingkan menjadi petani
dikarenakan berbagai kendala dan kepentingan. Jika durian
tidak punah dan dilestarikan tentu akan berdampak besar
bagi warga Rancamaya karena rata-rata pendapatan
warga sekitar masih rendah.
Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat
bersedia untuk membayar dan berpartisipasi untuk
kelestarian durian Rancamaya agar tidak punah. Besaran
biaya kontribusi ini sekiranya Rp 75.800 per penduduk per
tahunnya. Masyarakat juga memiliki keinginan untuk
menanam Durian Rancamaya namun tidak memiliki lahan
pribadi. Tingkat antusiasme masyarakat dalam menjual
durian saat musim pun masih tinggi.
“Harapan kami, pemerintah daerah dan pusat dapat
mendukung kelestarian durian Rancamaya melalui
pengembangan Kelurahan Rancamaya sebagai daerah
agrowisata sehingga dapat mendorong perekonomian
masyarakat Rancamaya. Selain itu, sertifikasi durian perlu
dilakukan agar durian Rancamaya dapat diperbanyak agar
tetap lestari,” pungkasnya. (FI/Zul)
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Mahasiswa IPB University Ciptakan Kandang Bebas Bau
dengan Nanopartikel Perak
mendapatkan informasi bahwa nanopartikel perak
memiliki potensi untuk menghilangkan amonia itu,” ujar
Ones.
Rios menambahkan bahwa faktor pengaruh amonia
adalah suhu, kelembapan, dan bakteri gram negatif
penghasil enzim urease. Aplikasi nanoteknologi
memungkinkan silver dibentuk menjadi ukuran nano
sehingga mempunyai kemampunan anti mikrobia yang
tinggi.

S

ebagian besar pemeliharaan ayam broiler di

Indonesia masih menggunakan sistem kandang
terbuka dan kurang memperhatikan sistem

pembuangan dan pengolahan limbah kotoran. Sistem
kandang terbuka pada peternakan tradisional
menghasilkan bau berupa gas yang mencemari
lingkungan, yaitu amonia. Gas amonia lebih dari 25 ppm
akan berbahaya pada kesehatan, produktivitas, dan
lingkungan kandang ayam.
Mahasiswa IPB University, Ones Putra Hulu, Martina
Sihombing dan Rios Hendri Saputro juga merasakan dan
menyadari masalah tersebut. Kampung Sajira Barat dan
Binjai Hulu adalah dua daerah dari sekian banyak daerah
yang terkena pencemaran bau amonia peternakan. Para
warga di sana protes dan menuntut ditutupnya
peternakan tersebut.
Berawal dari tukar pikiran dengan teknisi Fakultas

Sebagai informasi, AgNPs biasanya dimanfaatkan sebagai
suplemen multifungsi seperti antibiotik, antibakteri,
antimikroba, antiseptik, densinfektan, dan penjernih air.
Ada pula yang dapat meningkatkan performa ayam dan
produksi telur. Fungsi lainnya adalah mampu membunuh
berbagai macam bakteri, proses penyembuhan cepat
terhadap penyakit tertentu.
“Kami mencoba menerapkan nanopartikel perak ini
dengan dua bentuk, cairan dan kabut. Bentuk cairan
diberikan sebagai minum ayam, sementara bentuk kabut
disemprotkan di kandang saat siang hari. Alat kabut
dimodifikasi agar dapat diterapkan di kandang ayam,”
tutur Martina.
Dari penelitian yang dilakukan Ones dan kedua rekannya,
didapatkan hasil bahwa pemberian air minum dengan
AgNPs 2 ppm adalah yang terbaik menurunkan amonia.
Ketiganya menargetkan penerbitan jurnal sambil terus
mengembangkan penelitian mereka. (Rz/Zul)

Peternakan, ketiganya menemukan ide untuk
menggunakan nanopartikel perak (AgNPs) sebagai solusi
bau kandang. Tujuan pemberian AgNPs yaitu agar amonia
sumber bau di kandang dapat dihilangkan dan ternak
serta pekerja bisa merasa nyaman.
“Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, penelitian
menggunakan nanopartikel perak masih jarang diteliti di
Indonesia, terutama untuk ternak. Sementara beberapa
peternakan sering digusur akibat bau kandang yang
mencemari lingkungan selalu terjadi. Akhirnya kami
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Mahasiswa IPB University Ciptakan Sunblock
dari Biji Nangka dan Minyak Kelapa
“Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sediaan krim
dari pati biji nangka dan minyak kelapa sebagai produk
tabir surya alami. Kami juga menguji efektivitasnya
sebagai perlindungan sel dari radiasi sinar ultra violet.
Selain biji nangka, minyak kelapa digunakam sebagai
bahan pengemulsi untuk pembuatan krim tabir surya.

P

erlindungan terhadap radiasi sinar ultraviolet
sangat diperlukan bagi manusia seiring dengan
menipisnya lapisan ozon. Radiasi ultraviolet

sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai
kerusakan pada sel makhluk hidup hingga menyebabkan
kanker.
Pengunaan tabir surya (sunblock) berbahan kimia sintetik
masih kurang disukai karena alasan keamanan dan harga
yang relatif mahal. Solusi untuk permasalahan tersebut
adalah dengan menggunakan bahan alam sebagai bahan
baku pembuatan tabir surya. Tidak hanya lebih aman
namun harganya juga lebih terjangkau.
Pati merupakan salah satu jenis polisakarida yang
digunakan sebagai pembuatan krim tabir surya.
Kandungan pati pada biji nangka belum termanfaatkan
dengan optimal, sehingga perlu upaya untuk mengolah biji
buah nangka menjadi inovasi yang berguna bagi
kesehatan khususnya kesehatan kulit.
Mahasiswa IPB University Program Studi Biokimia yang
diketuai oleh Lidia Amelia dan didampingi oleh Sarah Nur
Asriani dan Achmad Rendi Titaley membuat sunblock dari
pati biji nangka. Karya ini mereka ikutkan dalam Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2019 dengan judul
“Sunbikala: Sunblock dari Emulsi O/W Biji Nangka dan
Minyak Kelapa sebagai Inovasi Berbasis Sumberdaya
Lokal. Penelitian ini dibimbing oleh Dr. Dimas Andrianto
dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu

Kandungan asam laurat dan tokoferol pada minyak kelapa
dapat berperan sebagai antioksidan dan mengurangi
tekanan oksidatif yang diakibatkan oleh paparan sinar
ultraviolet. Selain itu, minyak kelapa murni juga dapat
dijadikan sebagai pelembab yang cocok untuk
diaplikasikan pada kulit orang Asia, khususnya kulit orang
Indonesia,” ujar Lidia, Ketua Tim.
Menurut Lidia orang-orang yang beraktivitas di luar
ruangan dan terkena paparan sinar
UV akan terlindungi dengan penggunaan krim tabir surya
ini. Selain itu, di industri kecantikan, krim ini dapat
dijadikan sebagai inovasi produk tabir surya yang
memanfaatkan sumber daya lokal.
“Dan bagi petani kelapa, hasil panen kelapa dapat
dimanfaatkan untuk pembuatan krim tabir surya,”
jelasnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa biji nangka
memiliki aktivitas sebagai antiradiasi sinar ultraviolet. Hal
ini dibuktikan dengan meningkatnya nilai Sun Protector
Factor (SPF) krim tabir surya Sunbikala dengan
meningkatkan konsentrasi biji nangka. Krim dengan
kandungan biji nangka 25 persen memiliki nilai SPF
tertinggi yaitu 9,34. Sedangkan krim tanpa kandungan biji
nangka memiliki nilai SPF 0.09.
“Sementara itu, krim dengan kandungan titanium dioksida
sebanyak 15 persen sebagai kontrol positif hanya memiliki
nilai SPF 5,02. Krim tabir surya Sunbikala juga memiliki
kelebihan sebagai aktivitas antioksidan,” ujarnya. (YDI/Zul)

Pengetahuan Alam (FMIPA), IPB University.
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