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Lulusan Sekolah Vokasi IPB University
Ikuti Studium Generale Pra Wisuda
Sementara itu, Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr
Arief Darjanto juga menyampaikan bahwa pemerintah

sekarang sudah menyadari pentingnya pendidikan vokasi.

Sekolah Vokasi yang baik adalah yang berhasil

menghadirkan suasana industri di pendidikan sekolah
vokasi.

“Wisudawan yang sukses adalah yang memiliki kreativitas
tinggi dalam bekerja dan mencari solusi yang lebih baik

U

untuk memecahkan persoalan. Lulusan juga harus bisa
berkolaborasi dengan tim sehingga hasilnya dapat
ntuk memberikan gambaran bagi lulusan yang
akan memasuki dunia kerja, Direktorat

menguntungkan bagi semua. Dan harus mempunyai

komunikasi yang baik dalam bekerja dan bekerjasama
dengan orang lain,” ujarnya.

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir

(Ditmawa PK) IPB University gelar Studium Generale Pra

Wisuda Sekolah Vokasi di Gedung Grha Widya Wisuda

(GWW), Kampus Dramaga, Bogor (23/7). Direktur

Harapannya, lulusan Sekolah Vokasi IPB University dapat

terus meningkatkan kapasitasnya untuk dapat bersaing di
dunia kerja. Tidak harus bergantung pada lapangan

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr. Alim
Setiawan mengatakan bahwa lulus kuliah adalah awal

dimulainya tantangan hidup. Tantangan terberat adalah
bersaing dengan pencari kerja lainnya yang jumlahnya

semakin meningkat. Untuk itu dibutuhkan softskill dan
kemampuan mengelola diri yang baik

pekerjaan, tetapi mulai berusaha untuk menciptakan

lapangan pekerjaan.

“Tunjukkan kontribusi dan berperan aktif dalam dunia
pertanian untuk pembangunan bangsa,” tandasnya.

Selain itu, salah satu alumni IPB University yang hadir
sebagai narasumber adalah Ir. I Made Donny Moena

“Kunci sukses dalam mencari kerja atau menjadi

Owner Moena Fresh. Dalam paparannya Donny

wirausaha adalah integritas, disiplin, pintar bergaul

dengan orang lain, dukungan dari pasangan hidup dan

menceritakan kisahnya membangun usaha Moena Fresh.

pekerjaannya, mempunyai kualitas sebagai pemimpin dan

Seperti yang dilakukan banyak pengusaha sukses lainnya,

bekerja keras. Selain itu para lulusan harus mencintai

harus mempunyai perencanaan yang baik sehingga hasil
kerja dapat berjalan dengan baik dan sukses,” ujarnya.

Donny memulai bisnisnya dari garasi rumah orang tuanya.

Ia menyulap garasi menjadi gudang penyimpanan buah
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melon yang ditanamnya. Sekalipun tak didukung ibunya, Ia

kebiasaan. Orang yang bisa mengendalikan kebiasaan, dia

dengan jalan yang dipilihnya sebagai petani buah. Barulah

kegagalan juga karena kebiasaan. Maka kembangkan

yang dilakukan sang anak.

melakukan sesuatu dengan penuh perhitungan yang

terus berjuang untuk membuktikan bahwa Ia bisa sukses

sekitar 10 tahun berikutnya, Ibunya mau men-support apa

“Jadi bagi para lulusan Sekolah Vokasi IPB University yang
tidak didukung keluarga untuk berbisnis secara langsung,

akan bisa mengendalikan kesuksesan. Sementara

kebiasaan yang benar dalam berpikir, berbicara dan

matang sehingga hasilnya lebih baik,” tuturnya.

Ia menambahkan, kunci merencanakan kesuksesan adalah

buktikan saja padanya bahwa kamu pasti bisa,” tandasnya.

tahu bagaimana membagi kesuksesan dengan sesama

Donny menjelaskan, kunci sukses dari bisnis di bidang

yang tidak berarti. Jadi kalau para lulusan ingin sukses

agribisnis adalah proses dalam menciptakan sesuatu yang

baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang

tanpa menghambur-hamburkan kekayaan dengan hidup

dalam meniti karir, harus punya rencana dan penuh

semangat dalam bekerja. (awl/Zul)

memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah.
Seorang wirausahawan harus memegang teguh prinsip
bahwa barang terjelek pun harus punya nilai.

Contohnya, Donny selalu memanfaatkan seluruh bagian
buah-buahan yang dipanen. Buah-buahan dengan grade

yang paling jelek dan sudah hancur tetap dimanfaatkan
untuk dijual.
“Kerja keras, tekun dan semangat untuk berubah

merupakan senjata ampuh dalam meraih sebuah impian
menjadi kenyataan. Kejar terus cita-cita, penuh semangat
dalam berusaha, tingkatkan jiwa keberanian untuk

memulai,” imbuhnya.

Sedangkan Managing Director Perwiratama Group, Drh.

Cecep Mohammad Wahyudin, SH, MH pada kesempatan
yang sama mengatakan bahwa orang yang sukses adalah

orang yang merencanakan kesuksesannya. Menurutnya

kesuksesan bukan kebetulan, tetapi direncanakan dengan

sungguh-sungguh.

Perencanaan yang baik adalah setengah dari keberhasilan

dan kalau diterapkan akan sangat terasa manfaatnya.
Namun kadang-kadang dalam hidup harus juga siap

dengan kreativitas dan inovasi, karena bisa saja kita tibatiba dihadapkan pada situasi yang mana kita belum siap

untuk menghadapinya. Kesuksesan dimulai dari dalam diri,
walaupun mungkin ada faktor dari luar yang mendukung
kesuksesan tersebut.

“Mulailah dengan kebiasaan melangkah menuju

kesuksesan dan keberhasilan tergantung pada apa yang
dilakukan dalam mencari pekerjaan. Apa yang kita lakukan,

katakan dan pikirkan adalah 90 persen dikendalikan oleh
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Humas Setneg RI Berkunjung ke IPB University
Antara lain Binus University, Universitas Diponegoro,
Universitas Sebelas Maret (UNS) dan lainnya. Agenda dari

program tersebut adalah mensosialisasikan Program

Mantul 4.0 yaitu berupa enrichment program bagi

mahasiswa untuk memberikan knowledge baru dan

memperkaya wawasan menuju persaingan dunia kerja

dalam bentuk kunjungan atau studi tour ke Setneg atau
istana presiden untuk melihat lebih dekat kinerja

H

pemerintah, bisnis proses perundangan, dan lain-lain.
ubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat
Negara (Humas Setneg) Republik Indonesia (RI)

berkunjung ke IPB University. Tim Humas Setneg

RI ini diterima Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri

Indah Kusumastuti, di Ruang Sidang Rektorat, Gedung

Andi Hakim Nasoetion, Kampus Dramaga, Bogor (18/7).

Sementara itu, Yatri sangat mengapresiasi kunjungan
yang dilakukan Humas Setneg ini. Kunjungan ini

merupakan kesempatan bagi Humas IPB University untuk
meningkatkan kerjasama dengan Humas Sekretariat

Negara.

“Kami juga merasa senang sekali mendapat buku

Citra IPB University sebagai kampus inovasi mendorong

kumpulan inovasi yang ditulis oleh Humas Setneg. Ini akan

pikiran atau pengalaman serta program-program

mengembangkan inovasi-inovasi bagi kegiatan-kegiatan

Tim Humas Setneg RI untuk berkunjung dan bertukar

menjadi inspirasi bagi kami yang saat ini sedang

diseminasi informasi IPB University.

pertanian dalam arti luas untuk kemajuan bangsa di masa

Dalam sambutannya, Asisten Deputi Humas Setneg RI,
Eddy Cahyono Sugiarto, SSos, MSi, menyatakan bahwa

yang akan datang,” ujarnya.

Selain berdiskusi, tim dari Humas Setneg juga sempat

IPB University telah menunjukkan prestasi kongkrit dalam

melihat produk video dari GreenTV yang dijadikan IPB

kehutanan dan lain-lain.

inovasi dan keunggulan IPB University. Di GreenTV ada

inovasinya di bidang pertanian, peternakan, perikanan,

“Kerjasama dengan IPB University dalam penggemukkan
kuda di Istana Cipanas merupakan salah satu kinerja IPB
University yang kami rasakan manfaatnya. Selain itu

University sebagai sarana untuk mendiseminasikan

rubrik green highligt, green fact dan green expo yang bisa

ditonton melalui akun youtube channel GreenTV.

“Diseminasi informasi inovasi IPB University dalam bentuk

video ini merupakan wujud komunikasi efektif yang telah

pemberian barcode pada tanaman hias di lingkungan

dilakukan IPB University,” tambah Yatri.

tersebut juga menjadi inovasi yang menarik dan

Selain itu, tamu kunjungan juga diajak berkeliling ruang-

istana untuk mengetahui kondisi kesehatan tanaman
bermanfaat bagi kami. Kementerian tertarik untuk

menggali kerjasama dengan IPB University sesuai fokus

ruang display inovasi IPB University dan Student Service
Centre (SSC). (YDI/Zul)

presiden pada salah satu pilar pengembangan

Sumberdaya Manusia yang unggul menuju Indonesia

Maju,” ujarnya. Turut hadir tim Humas Setneg antara lain

Faisal Fahmi, SH, MH selaku Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Publik, Doni Akbar, SIP selaku Kepala Subbidang
Komunikasi Publik, dan tim Humas Setneg lainnya.
Dalam pemaparannya, Eddy menyampaikan tentang

program kerja kehumasan yang saat ini sedang dilakukan
secara berkala ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
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A Tribute to Agus Lelana

B

eberapa unit kerja dan organisasi

memberikan motivasi agar kita selalu semangat, tidak

yaitu Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Pusat

kita ambil hikmah dan teladan dari apa yang telah beliau

kemahasiswaan di lingkungan IPB University

pantang menyerah dalam melaksanakan pekerjaan. Mari

Studi Satwa Primata (PPSP) Lembaga Penelitian

kerjakan,” ujarnya.

Profesi Satwa Liar dan Paduan Suara Mahasiswa (PSM)

Dekan FKH IPB University, Prof Drh Srihadi Agungpriyono

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Himpunan
Agriaswara mengadakan “A Tribute to Agus Lelana” di

juga mengatakan bahwa Dr Agus Lelana banyak

Kampus Dramaga, Bogor (22/7).

memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi

Kegiatan ini digelar untuk mengenang salah satu dosen

Undang-undang Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan

FKH IPB University. Salah satunya adalah penyusunan

terbaik IPB University yakni Dr drh R Putratama Agus

maupun dunia kedokteran hewan di Indonesia.

pada Sabtu, 1 Juni 2019 di Kota Mekah, Arab Saudi saat

pemikiran dan karya Dr Agus Lelana. Undang-undang ini

Lelana, SpMp, MSi yang telah berpulang ke rahmatullah

menunaikan ibadah umroh. Dr Agus Lelana adalah dosen

di Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi, FKH IPB

University. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, tangguh
dan penuh rasa tanggung jawab.
Kepala PSSP LPPM IPB University, Drh. Huda S. Darusman
menyampaikan bahwa Dr Agus Lelana adalah sosok

dosen, sahabat dan teman yang sangat ceria dan penuh
semangat.
“Pengabdian dan dedikasinya sungguh luar biasa terhadap

Menurutnya undang-undang ini 80 persen merupakan ide,
diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pendidikan
tinggi kedokteran hewan di Indonesia, termasuk IPB

University.

“Agus lelana itu pekerja keras, sungguh luar biasa dan

semangatnya itu mengalahkan rasa lelah dan terus

menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan baik. Ini

harus kita jadikan contoh bagi generasi muda atau dokter
hewan muda yang siap terjun mengabdi kepada

masyarakat. Harus penuh semangat dan bekerja keras
sehingga hasilnya akan memuaskan,” katanya.

pekerjaan. Ini patut kita contoh bersama. Beliau selalu
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Sementara Dra. Itasia Dina Sulvianti, MS, istri tercinta Dr

Mattjik. Menurutnya Dr Agus Lelana banyak

Agus Lelana menceritakan sosok Dr Agus Lelana yang

membantunya sewaktu Dr Agus masih menjabat sebagai

seorang pejuang, ulet dalam menyelesaikan pekerjaan dan

Kepala Humas.

penuh kebersamaan. Dr Agus selalu mengatakan mari kita
hidup dengan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
Utamakan selalu berbagi dengan sesama sehingga hidup
akan berkah dan mulia. Tunjukkan segala sesuatu yang
dikerjakan dan selalu berusaha untuk menjadi sesoarang
yang berarti bagi masyarakat.
“Sampai akhirnya Dr Agus mendirikan sekolah untuk
memberikan sesuatu yang berarti, memberikan yang
bermakna bagi masyarakat. Walaupun itu kecil nilainya,
tetapi sangat bermanfaat untuk mencerdaskan bangsa. Dr
Agus Lelana selalu menyampaikan kepada muridmuridnya untuk berbuat baik dan bermaslahat bagi orang
sekitarnya. Ia selalu menyampaikan dengan penuh
semangat jadilah pendidik yang mendidik anak-anak
dengan hati dan teknologi, sehingga akan menghasilkan
para generasi muda yang tangguh dan siap bekerja
dengan baik,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini Dr Ita menyampaikan pesan

“Beliau dikenal pekerja keras, tak kenal lelah dan penuh
tanggung jawab. Selalu berupaya memberikan hasil
pekerjaan yang sempurna, tidak boleh ada cacat sekecil
apapun, harus baik hasilnya,” ucap Prof. Mattjik.
Acara tersebut juga dibawakan oleh MC yang juga sahabat
Dr Agus, yaitu ibu Dr Ligaya Tumbelaka, turut hadir Prof
Alikodra, Prof Sri Supraptini, Prof Bambang Purwantara,
Prof Hadi Alikodra, Prof Dewi Apri Astuti, Drh. Wiwiek
Bagja mantan ketua PDHI dan aktifis kesrawan, Dr Heru
Setijanto mantan ketua PDHI, Prof Randall dari University
of Washington, Dr Joko Pamungkas, Dr Setyo Widodo dan
hadur pula dari Pusat Studi Satwa Primata, Fakultas
Kedokteran Hewan, Perhimpunan Dokter Hewan
Indonesia, Prodi Primatologi, Alumni Field Course Tinjil,
University of Washington, Perguruan Wikrama dan banyak
lagi. Kita doakan semoga Alm. Agus Lelana diterima oleh
Allah SWT dan dimasukan ke Surganya Allah. Amin.
(Awl/Zul)

terakhir almarhum Dr Agus saat sedang Umroh di kota
Mekah. Dr Agus menegaskan bahwa harta, anak kandung
dan pasangan hidup jangan dijadikan kita berpikir bahwa
itu merupakan cinta dunia, tetapi jadikan itu semua
sebagai sarana untuk kita bisa cinta kepada Allah SWT
yang Maha Agung dan kita akan kembali ke sisiNya
dengan damai.
Sementara itu Guru Besar FKH IPB University, Prof Drh
Dondin Sajuthi, MST, Ph.D meyampaikan bahwa Dr Agus
adalah seorang yang multitalenta, selalu siap bekerja
dimana pun. Dan Dr Agus pada kenyataannya memang
diperlukan oleh orang, bahkan dinantikan oleh orang lain.
“Agus selalu mengatakan, boleh saya tidak jadi apa-apa
tetapi saya harus berbuat banyak untuk orang lain. Agus
Lelana memberikan keteladanan bagi seorang pendidik
atau pemimpin, baik moral maupun semangat bagi teman
dan anak didiknya. Sungguh kita kehilangan orang yang
penuh talenta, semangat dan ceria,” ujarnya
Kesan mendalam juga disampaikan oleh Rektor IPB
University periode 2002-2007, Prof. Dr. Ir. Ahmad Ansori
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Program Studi Sarjana Arsitektur Lanskap
Raih Dua Akreditasi Bergengsi

P

rogram Studi Sarjana (S1) Arsitektur Lanskap
meraih akreditasi nasional dari Badan Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan

dilaksanakan pada tanggal 9-10 April 2018 dengan asesor
dari IFLA-APR yakni Mike Barthelmeh dari School of

Landscape Architecture, Lincoln University, New Zealand.

akreditasi internasional dari International Federation of

Assessor IFLA-APR ini dilaksanakan bersama dua panel

BAN-PT PS S1 Arsitektur Lanskap ditetapkan melalui SK

Prof. Rustam Hakim (Universitas Trisakti) dan Dr. Budi

Landscpe Architects – Asia Pacific (IFLA-APR). Akreditasi

BAN-PT nomor 2102/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 yang

berlaku dari kurun waktu 2 Juli 2019 hingga 2 Juli 2024.

Sementara itu untuk Akreditasi IFLA berlaku lima tahun,

assessor dari Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia (IALI) yakni
Faisal (ITB). Dari hasil visitasi tersebut, PS S1 Arsitektur
Lanskap meraih Akreditasi Internasional IFLA-APR.

dari tahun 2018 hingga 2023.

Perolehan akreditasi nasional dan akreditasi internasional

Akreditasi BAN-PT memiliki penekanan penilaian pada

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di

ini merupakan hasil kerjasama baik secara internal dari

proses pelaksanaan pembelajaran akademik dan lulusan.

departemen serta kerjasama dengan pihak eksternal

23-25 Juni 2019 dengan assessor Prof. Ananto Yudono

Faperta, institusi dan pihak eksternal seperti alumni dan

Proses visitasi dari BAN-PT dilaksanakan pada tanggal

mulai dari Fakultas Pertanian, departemen di lingkungan

dari Universitas Hasanudin Makasar dan Prof Bambang

pengguna lulusan.

visitasi tersebut, Program Studi S1 Arsitektur Lanskap

Dengan terakreditasi secara nasional maupun

Setioko dari Universitas Diponegoro Semarang. Hasil dari
meraih kategori akreditasi “A”.

Internasional diharapkan PS ARL dapat mendukung

Sementara untuk akreditasi internasional, IFLA-APR

"Powerful Agile Learner" yang dapat memenuhi tuntutan

menekankan penilaian kompetensi standar IFLA dan

Program Re-Orientasi Kurikulum IPB 4.0 dan menciptakan
era milenial. (*/ris)

output pembelajaran (learning outcome). Visitasi

6

Perwalian Online Bagi Dosen
dan Mahasiswa Kini Kian Mudah dengan IPB Mobile
pembimbing akan memberikan komentar pada kolom
yang telah disediakan untuk ditindaklanjuti oleh
mahasiswa. Persetujuan perwalian merupakan syarat
dibukanya KRS pada aplikasi akademik di laman
simak.ipb.ac.id. Namun yang perlu diperhatikan oleh para
dosen adalah jika dalam waktu tiga hari dosen tidak
memberikan respon untuk melakukan persetujuan
perwalian, maka secara otomatis sistem yang akan
melakukan persetujuan (mengijinkan pembukaan KRS
Online mahasiswa).

D

irektorat Sistem Informasi dan Transformasi
Digital (DSITD) IPB University kembali
meluncurkan fitur baru dalam aplikasi IPB Mobile
for Lecturer dan IPB Mobile for Student. Fitur baru
tersebut merupakan layanan perwalian yang merupakan
interaksi antara mahasiswa dan dosen melalui satu
aplikasi IPB Mobile. Fitur ini diluncurkan pada 8 Juli 2019
untuk melayani pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
Online mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
Direktur DSITD, Ir. Julio Adisantoso, MKom mengatakan
hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas
penyelenggaraan KRS online mulai dari pengisian dan
persetujuan formulir perwalian (KRS sementara) untuk
dosen dan mahasiswa. “Sesuai dengan perkembangan
teknologi digital dan fleksibilitas dari sivitas akademika
IPB University. Saat ini pengisian perwalian tidak harus
membuka komputer atau laptop. IPB Mobile dapat
membuat proses perwalian yang dapat dilakukan dimana
saja tanpa harus terhambat oleh waktu dan tempat,“
jelasnya.
Melalui fitur ini dosen pembimbing atau wali akademik
akan memberikan persetujuan terhadap mata kuliah yang
direncanakan pada semester berjalan dengan
menggunakan IPB Mobile for Lecturer. Apabila dosen
pembimbing tidak setuju dengan mata kuliah yang
diajukan pada Formulir Perwalian, maka dosen

Saat ini form perwalian online diberlakukan hanya untuk
mahasiswa Program Sarjana (mulai semester ≥ 3). Bagi
mahasiswa yang belum mempunyai dosen pembimbing
atau wali akademik, maka persetujuan dilakukan oleh
ketua departemen. Beberapa hal-penting yang harus
diperhatikan dalam melakukan perwalian online yaitu
beban Satuan Kredit Semester (SKS) maksimum yang
dapat diambil sesuai dengan Indeks Prestasi (IP) semester
sebelumnya yaitu maksimal 24 SKS. Dapat dilakukan
sepanjang kuota mata kuliah tersedia dan jadwal tidak
bentrok. Daftar rencana mata kuliah pada form perwalian
diharapkan sama dengan KRS, mata kuliah prasyarat bisa
diambil pada perwalian ini. Walaupun belum lulus atau
nilai belum masuk, namun pada saat pengisian KRS, jika
mata kuliah prasyaratnya belum lulus, akan otomatis
terblokir oleh sistem.
Untuk memanfaatkan fitur ini Kepala Seksi Data dan
Operasional DSITD, Pangudi Citraning Putra, SKomp,
MKom menjelaskan bahwa bagi sivitas akademik perlu
memperbarui aplikasi IPB Mobile ke versi terbaru untuk
dapat menggunakan fitur perwalian. “Untuk yang belum
pernah menggunakan aplikasi dapat diunduh melalui
Google PlayStore dan Apple AppStore kemudian install
atau jika sudah pernah mengunduh maka pilih Update,
kemudian login dengan akun IPB ID dan pilih menu
Perwalian. Selanjutnya akan ditampilkan fitur untuk
melakukan pemilihan mata kuliah bagi mahasiswa dan
bagi dosen dapat langsung menyetujui atau menolak
pengajuan mata kuliah oleh mahasiswa. Melalui fitur ini
setiap dosen akan menerima notifikasi, jika ada pengajuan
perwalian dari mahasiswa. Jadi tunggu apa lagi, segera
download dan update aplikasi IPB Mobile,” pungkasnya.
(YDI/ris)
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Go-Crokies Hantarkan Mahasiswa IPB University
Raih Juara II Tingkat Internasional
memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari prevalensi “low
birth weight” yang mencapai 27 persen. Selain itu, kami
juga menggunakan torbangun karena menurut studi
literatur, daun asli Indonesia ini memiliki kemampuan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas Air Susu Ibu
(ASI) dibandingkan dengan suplemen-suplemen populer
lainnya,” terang Budy.
Melalui inovasinya ini, Budy dan timnya berhasil meraih
juara dua dalam ajang bergengsi di tingkat internasional

P

apua selama ini oleh sebagian orang sering
diidentikkan dengan keterbelakangan, walaupun
ukuran geografisnya hampir tiga kali lebih besar

dari pulau Jawa. Salah satu masalah terbesar yang
dihadapi oleh masyarakat Papua adalah kekurangan gizi.
Hal ini sangat berpengaruh besar pada ibu yang
memainkan peran besar dalam mendukung pertumbuhan,
perkembangan, dan status kesehatan anak-anak.
Kesehatan ibu selama kehamilan dan menyusui akan
mempengaruhi kualitas kesehatan dan gizi bayi.
Hal ini mendorong tiga mahasiswa IPB University
membuat cookies yang berasal dari sagu. Mereka adalah
Budy Salaam Muhammad, Ditta Hakha Soleha dan Darren
Tanaka yang merupakan mahasiswa Departemen Ilmu dan

yaitu Developing Solution for Developing Countries (DSDC)
yang diselenggarakan di New Orleans, Lousiana, Amerika
Serikat bulan Juni lalu. Kompetisi ini diikuti oleh 45 tim dari
5 benua.
“Alhamdulillah, MasyaaAllah. Sebuah nikmat yang begitu
besar bagi saya dan teman teman karena mampu
mewakili IPB University dan Indonesia di kompetisi tingkat
dunia ini. Kami sangat bersyukur dan terima kasih atas
semua bantuan dari Departemen ITP, Direktorat
Kemahasiswaan IPB University, Himpunan Alumni dan JNE
karena sudah membantu. Kompetisi ini sangatlah
menantang dan konstruktif bagi kami. Pada saat final
presentation, kami diminta mempresentasikan ide kami
pada urutan pertama di hadapan delapan juri yang
multidisipliner dan multinasional. Alhamdulilllah, kami bisa
melewatinya dengan baik,” ujarnya. (SMH/Zul)

Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian
(Fateta). Cookies ini diberi nama Go-Crokies karena selain
terbuat dari sagu, juga dikombinasikan dengan tanaman
lokal seperti torbangun dan jangkrik.
“Penambahan jangkrik ini sebagai cara untuk mencukupi
nutrisi ibu menyusui di Papua. Penambahan jangkrik
disebabkan kemampuannya yang mudah untuk
dibudidayakan dan memiliki kandungan protein yang
tinggi. Saat ini, kondisi gizi ibu di Papua masih sangat
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Mahasiswa IPB Temukan Alat Tingkatkan Kualitas
dan Kuantitas Minyak Sawit
brondolan yang dapat bekerja optimal serta digunakan
oleh perkebunan sawit. Adapun alat yang kami telah
rancang yaitu MICCO BRO (Ergonomic Collector for
'Brondolan). Alat ini memiliki kemampuan sebagai
pengutip brondolan sawit yang cepat, efektif dan bersih
dari ikutnya kontaminan disertai desain yang kompak,
selain itu alat ini juga memiliki gagang yang dapat
disesuaikan,” terang Tegar sebagai Ketua tim.
Adapun biaya total yang digunakan untuk pembuatan
MICCO BRO terhitung murah, terlebih kegunaannya yang
sangat dibutuhkan. “MICCO BRO ini dapat pula menjawab
tantangan terhadap isu pada industri kelapa sawit yang
mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan

T

erdapat permasalahan besar yang biasanya terjadi

pada usaha perkebunan kelapa sawit, salah
satunya dalam kegiatan pemanenan, yakni proses

pengutipan brondolan sawit yang tidak sesuai prosedur
dan kebanyakan tidak dilaksanakan. Hal ini menyebabkan
turunnya kualitas dan kuantitas produksi minyak kelapa
sawit. Terlebih pengutipan brondolan sawit masih
menggunakan cara manual dan kadangkala para pekerja
menggunakan alat garuk atau sekop untuk mengambil
brondolan sehingga melukai sawit (asam lemak bebas
meningkat) dan membawa banyak kontaminan (pasir,
serasah, tanah), sehingga menurunkan rendemen minyak
sawit Crude Palm Oil/CPO.
Berdasarkan permasalahan ini, lima mahasiswa IPB
University membuat inovasi dengan menciptakan sebuah
alat pengutip brondolan sawit berbasis roller dengan spiral
baja yang berlapis silicon rubber (pembawa/membuat
brondolan sawit menempel dan masuk ke penampungan).
Mereka adalah Tegar Nur Hidayat, Sanhaji, Dikki Hendra
Pratama, Affan Afrizal Gani, Maulana Malik Yusuf,
mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Biosistem,
Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University.
“Inovasi alat ini untuk menjawab tantangan karena hingga
saat ini belum ada yang bisa membuat mesin pengutip

adanya MICCO BRO para pekerja lebih mudah mengutip
brondolan dengan efektif dan tanpa menimbulkan
kelelahan yang berarti sehingga tidak perlu
mempekerjakan anak-anak,” tambahnya.
Dengan inovasinya, Tegar bersama dengan temantemannya meraih pendanaan dari Tanoto Foundation
dalam ajang Tanoto Student Research Award (TSRA).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menghimpun dan
mendukung karya-karya kreatif mahasiswa. Tegar
bersama dengan timnya meraih juara 1 dalam ajang TSRA
pada tanggal 13 Juni 2019 tingkat IPB. “Kami Bersyukur,
bangga, dan merasa harus banyak berterimakasih atas
pendampingan dan bimbingan Dr. Radite Setiawan,”
ungkapnya. Tentunya Tegar bersama dengan tim
mendapatkan beberapa tantangan, mereka mengakui
bahwa tantangan yang harus mereka lewati adalah waktu
yang sempit serta sangat banyak trial dan error agar
didapatkan hasil yang tepat dengan detail alat yang cukup
rumit.
Tegar dan rekan-rekannya berharap agar inovasinya dapat
dipublikasi secara massal sehingga dapat diterapkan di
banyak perkebunan sawit. “Untuk inovasi ini telah kami
submit berupa pengajuan paten untuk invensi alat
pengutip brondolan sawit, dan kami juga telah menjalin
kemitraan dengan PTPN VIII Cikasungka agar inovasi ini
dapat diterapkan sebagaimana fungsinya,” tutupnya.
(SM/ris)
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Ini Cara Mahasiswa IPB University
Bantu Nelayan Mengundang Cumi
transportasi dalam proses pengangkutan atraktor karena
dapat menghemat bahan bakar minyak,” terang Elvanri
sebagai Ketua Tim.
Selain itu fungsi lain dari Acil adalah memperkaya stock
cumi. Cumi merupakan hewan yang bereproduksi
musiman, apabila ditangkap secara terus-menerus akan
berakibat pada kepunahan cumi.
“Acil ini memiliki ukuran yang lebih portable dan tidak

C

umi-cumi merupakan komoditas perikanan yang

bernilai ekonomis tinggi yang saat ini menjadi
produk ekspor andalan Indonesia. Namun

terdapat masalah dalam budidayanya yakni pada atraktor
yang saat ini digunakan oleh nelayan untuk menangkap
cumi-cumi. Atraktor cumi-cumi saat ini masih kurang
efektif disebabkan besarnya ukuran dimensi atraktor
sehingga mempersulit nelayan dalam proses pembawaan
atraktor untuk jumlah yang banyak. Bahan yang
digunakan juga tidak tahan lama apabila digunakan dalam
jangka waktu yang lama serta mudah rusak apabila
terkena arus laut. Selain itu kurang efektif dan efesien
dalam biaya transportasi dalam penangkapan cumi-cumi.
Hal ini mendorong tiga mahasiswa IPB University yaitu
Elvanri Anggi Widianti (Departemen Pemanfaatan
Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu

memakan tempat banyak di dek kapal sehingga nelayan
dapat membawa atraktor lebih banyak yang berguna
untuk mengefisienkan bahan bakar kapal dan biaya. Kami
berharap, semoga atraktor cumi lipat ini dapat bermanfaat
sebagai sarang buatan bagi cumi-cumi dan menjadi
terumbu karang buatan yang ramah lingkungan. Atraktor
ini dipasangi rumbai-rumbai yang mudah dipasang dan
dilepaskan. Rumbai ini memudahkan nelayan untuk
mengambil telur cumi untuk budidaya,” ujarnya.
Melalui karyanya, Elvanri dan tim meraih pendanaan dari
Tanoto Foundation dalam ajang Tanoto Student Research
Award (TSRA). Kegiatan ini diilaksanakan dalam rangka
menghimpun dan mendukung karya-karya kreatif
mahasiswa. Dalam kegiatan ini, Elvanri dan tim berhasil
meraih Juara II dalam ajang TSRA di IPB University, (13/6).
Mereka pun akan melanjutkan perjuangan bersama
dengan dua tim lainnya dari IPB University untuk
mengikuti TSRA tingkat nasional. (SMH/Zul)

Kelautan/FPIK) beserta dua rekannya yaitu Fuad Heru
Setiawan (Departemen Teknik Mesin dan Biosistem,
Fakultas Teknologi Pertanian/Fateta) dan Khoerul Fatihin
(Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam/FMIPA) untuk membuat Atraktor Cumi
Lipat (Acil) sebagai atraktor cumi-cumi portable.
“Atraktor ini dapat memudahkan nelayan dalam proses
pengangkutan atraktor dalam jumlah banyak dan lebih
tahan lama. Nelayan juga dapat memperoleh hasil cumicumi yang optimal sekaligus dapat mengefisienkan biaya
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Mahasiswa IPB University Buat Bioplastik
dari Limbah Kelapa Sawit dan Kitosan
menghimpun dan mendukung karya-karya kreatif
mahasiswa. Dalam kegiatan ini, Alifah dan tim berhasil
meraih Juara III dalam ajang TSRA di IPB University,
pertengahan Juni lalu.
“Alhamdulillah, pada saat penelitian kami dinyatakan lolos
didanai. Kami bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah
SWT sehingga membuat kami bersemangat dan berharap
agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang banyak
khususnya dalam mengatasi masalah sampah plastik

I

su mengenai limbah plastik yang mencemari

lingkungan tidak hanya berdampak di darat namun

juga di laut. Permasalahan ini telah menjadi perhatian

berbagai pihak, mulai dari peneliti, akademisi dan industri
terkait. Ketidakmudahan plastik untuk didegradasi
sehingga menimbulkan toksisitas bagi lingkungan dan
manusia adalah karena sebagian besar plastik tersebut
terbuat dari bahan baku polimer sintetis berbasis minyak
bumi.
Hal ini mendorong empat mahasiswa IPB University yaitu
Alifah Syahfitri, Sri Yustikasari Massijaya, Evi Natalia, dan
Sri Ramadani dari Departemen Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan membuat bioplastik. Bioplastik ini dibuat untuk
mengurangi dampak negatif dari limbah plastik sintesis
melalui pemanfaatan biopolimer yang paling melimpah di
alam yaitu menggunakan limbah kelapa sawit dan kitosan.

yang saat ini sedang kita rasakan memberikan dampak
negatif bagi lingkungan sekitar dan makhluk hidup
lainnya,” ungkapnya.
Tentunya ada tantangan serta rintangan yang harus
dihadapi oleh Alifah dan timnya selama penelitian yang
terjadi baik saat proses trial dan error pembuatan sampel,
kendala sumberdaya manusia, manajemen waktu yang
cukup singkat, serta pengujian-pengujian sampel
termasuk pula pada kegiatan mengolah data yang cukup
banyak.
Ke depannya, Alifah dan tim akan maju mewakili IPB
University untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. “Kami
berharap dapat lebih baik lagi dalam mempersiapkan
kesempatan selanjutnya sebagai tiga besar finalis tingkat
IPB University. Kami berharap mendapatkan kelancaran
untuk ke depannya serta InsyaAllah dapat memberikan
yang terbaik untuk IPB University,” tutupnya. (SHM/Zul)

“Bioplastik ini kami buat dari bahan alami yaitu kitosan
dengan beberapa variasi nanoselulosa limbah batang
kelapa sawit. Tujuannya untuk mengurangi dan
mengantisipasi penggunaan plastik yang saat ini sulit
terurai dan memberikan dampak negatif pada lingkungan
baik di laut maupun di darat,” terang Alifah sebagai Ketua
Tim.
Dari inovasinya ini, Alifah dan tim meraih pendanaan dari
Tanoto Foundation dalam ajang Tanoto Student Research
Award (TSRA). Kegiatan ini diilaksanakan dalam rangka
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Mahasiswa IPB University Tanamkan
Nilai Gaya Hidup Sehat Anak-anak Sumedang

M

ahasiswa IPB University yang mengikuti
Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

melaksanakan Sosialisasi Gaya Hidup Sehat

kepada siswa SDN Babakan Buah, Kecamatan Paseh,

“Adik-adik dari kelas dua hingga kelas enam di SDN
Babakan Buah saya harap mampu untuk meraih citacitanya dengan melaksanakan gaya hidup sehat, makan

makanan yang bergizi dan berolahraga yang cukup,”

Desa Legok Kidul, Sumedang (16/7). Kegiatan ini

ungkapnya.

Orientasi Siswa (MOS).

Hal senada juga disampaikan Abdullah selaku Kepala

Menurut paparan Camat Paseh dalam sambutannya

adanya rangkaian kegiatan ini, siswa-siswi SDN Babakan

dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Masa

Sekolah SDN Babakan Buah. Abdullah berharap dengan

banyak anak-anak usia SD saat ini sudah melakukan hal

Buah dapat menerapkan kebiasaan baik berupa

dan ngompreng. Berangkat dari hal tersebut, mahasiswa

tempatnya. (**/Zul)

yang tidak pantas seperti ngelem, minum obat-obatan

memungut kemudian membuang sampah pada

KKN-T IPB University melaksanakan sosialisasi Gaya
Hidup Sehat ini.
Menurut Brian, Mahasiswa IPB University Fakultas

Peternakan selaku Koordinator Mahasiswa di Desa Legok

Kidul, sosialisasi ini bertujuan untuk menanamkan kepada
para siswa agar dapat meraih cita-cita dengan cara

melakukan gaya hidup sehat. Kegiatan ini kemudian
dilanjutkan dengan Jalan Pagi Sehat, Gerakan Pungut

Sampah, dan Gerakan Protein Sehat dengan membagikan
susu dan telur pada esok harinya.
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Mahasiswa IPB University Gandeng Banyak Pihak
Bersihkan Pantai Cibuaya Sukabumi

M

ahasiswa IPB University yang mengikuti

Kegiatan ini juga mendapatkan apresiasi dari TNI AU.

2019 di Sukabumi melakukan aksi Coastal

kegiatan ini membuat kita sadar dan peduli akan

kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

Clean Up di Pantai Cibuaya, Sukabumi (17/7). Kegiatan

Menurut Junaedi AP selaku perwakilan dari TNI AU,

lingkungan. Sehingga akan menjadi kenikmatan sendiri

bersih-bersih pantai ini dilakukan untuk mengurangi

bagi siapapun yang merasakan kebersihannya.

tangga dan sampah plastik.

Junaedi menghimbau kepada pengunjung dan masyarakat

sampah yang ada di pantai terutama sampah rumah

Muhammad Fazri Faturrahman selaku Koordinator Lapang
mengatakan bahwa Coastal Clean Up ini berhasil

di lingkungan pesisir untuk tetap menjaga kebersihan

lingkungan dan menjadikan Pantai Cibuaya bebas dari
sampah. Pantai Cibuaya merupakan salah satu objek

menggandeng banyak pihak.

wisata yang dikenal dengan Geopark-nya Sukabumi.

“Kegiatan Coastal Clean Up yang diselenggarakan oleh tim

“Program ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat

KKN-T IPB University Desa Pangumbahan ini melibatkan
beberapa instansi daerah. Diantaranya pejabat

pemerintah desa Pangumbahan, TNI Angkatan Udara (TNI
AU) Ujung Genteng, siswa-siswi SDN Jaringao, siswa-siswi

SDN Ciburial, tim KKN-T IPB University dari Ujung

Genteng, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (STISIP) Sukabumi, serta komunitas pecinta

baik untuk dilakukan, apalagi dengan menjadikan laut

Pantai Cibuaya sebagai target lokasi yang dibersihkan.

Sehingga dengan harapan ke depannya menjadi semakin
lebih banyak lagi orang yang peduli akan kebersihan

lingkungan demi terwujudnya Indonesia yang lebih bersih,”
ujar Agus, perwakilan dari mahasiswa STISIP Sukabumi.
(**/Zul)

lingkungan dari desa Pangumbahan yakni Volunteers
Indo,” ujarnya.
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Mahasiswa IPB University Buat Aplikasi Hijrah-ID
untuk Bantu Mualaf Berhijrah
Selain permasalahan yang dihadapi para mualaf,

tantangan dan hambatan juga dialami dalam proses
pembinaan mualaf, seperti kurangnya sumber daya

pembina, kurangnya lembaga yang menaungi mualaf,
sampai materi yang kurang terstruktur. Problem terbesar
dalam kasus mualaf di Indonesia adalah pembinaan.
Seperti dilansir laman NU online menyatakan bahwa
pembinaan terhadap mualaf belum terstruktur dengan
baik. Tidak ada pembinaan secara jelas tentang materi apa
yang harus diberikan kepada mualaf.

M

Pembinaan mualaf yang optimal merupakan suatu hal
emudahkan mualaf berhijrah, mahasiswa IPB

University buat Hijrah-ID. Hijrah-ID

merupakan aplikasi berbasis android yang

dapat diunduh secara gratis melalui Google Playstore.

Aplikasi ini dibuat dalam Program Kreativitas Mahasiswa
Karsa-Cipta (PKM-KC). Mereka adalah mahasiswa

Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Fakhoor Izaaz

Wildhanrahman, Chamdan Laylan Abdul Baaqiy dan
Wardiman Perdian dengan dibimbing oleh Firman

Ardiansyah, SKom, MSi.

Hijrah-ID ditujukan bagi Mualaf untuk membantu

mempelajari dan memahami agama Islam. Para mualaf
dapat menggunakan fitur yang terdapat dalam aplikasi

Hijrah ID yaitu artikel Islam, konsultasi, info kajian mualaf,
dan fitur goals yang berisi materi pembelajaran mualaf.
Ketua tim PKM, Fakhoor Izaaz Wildhanrahman

menyampaikan pembuatan Hijrah ID dilatarbelakangi

adanya kenaikan jumlah mualaf di Indonesia sebesar 14,6

yang tidak mudah, dikarenakan jumlah mualaf yang

meningkat setiap bulan dan tahunnya. Oleh karena itu
diperlukan strategi dan metode yang baik melalui

komunikasi yang efektif, karena terbatasnya waktu dan

sumber daya dari pembina. "Aplikasi yang betul-betul

menangani mualaf dalam segi pembelajaran saat ini

belum ada.Oleh karena itu tim kami menawarkan aplikasi

pembelajaran yang khusus untuk para mualaf, ” tegas
Fakhoor.

Fakhoor berharap dengan adanya aplikasi Hijrah-ID dapat
membantu mualaf dalam belajar agama Islam dan
membantu proses pembinaan mualaf yang efektif dan
inovatif. Hijrah-ID memiliki materi pembelajaran yang

terstruktur berdasarkan Modul Pembinaan Mualaf dari

Mualaf Center Baznas sekaligus sebagai sarana konsultasi
berbasis aplikasi untuk para mualaf di indonesia. Konsep
ini bertujuan untuk membantu mualaf mendapat

bimbingan dan belajar mengenai agama Islam serta

melakukan konsultasi kepada pembina melalui aplikasi ini.
(Dh/ris)

persen pada tahun 2017. Sebagai upaya menghadapi

jumlah mualaf yang terus naik tiap tahun diperlukan

proses pembelajaran dan pembinaan yang efektif, agar

tujuan dari agama dapat dipenuhi secara utuh. Selain itu,
mualaf masih menghadapi tantangan dan hambatan
antara lain masih adanya mualaf yang memiliki

karakteristik khusus, yaitu kesulitan dalam penyesuaian
diri, maupun kesulitan dalam bersosialisasi di tengah

masyarakat muslim.
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Mland Milk, Susu Lamtoro Inovasi Mahasiswa IPB University

I

ndonesia sebagai negara biodiversitas memiliki potensi
pangan berlimpah. Namun, potensi pangan lokal
tersebut jarang termanfaatkan dengan baik, bahkan
hampir terlupakan. Salah satu pangan lokal yang hampir
terlupakan tersebut adalah lamtoro atau petai cina.
Lamtoro yang biasanya dijadikan tempe atau sering
disebut sebagai tempe mlanding memiliki kandungan gizi
tinggi. Selain kedelai, bahan dasar lainnya yang dapat
digunakan untuk membuat susu non-dairy adalah biji
lamtoro atau petai cina atau sebagian masyarakat
menyebutnya “mlanding”. Mlanding ini bisa diolah menjadi
minuman susu nabati padat gizi. Sebab, susu dikenal
sebagai makanan padat zat gizi.
Lamtoro dapat difermentasi menjadi tempe agar nilai
gizinya meningkat. Oleh karena itu, tempe lamtoro sangat
berpotensi menjadi susu non dairy yang padat gizi.

Hal ini yang membuat mahasiswa IPB University dari
Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia
(Fema) yaitu Tiffany Kusuma, Julina, dan Salsabila Nadien
terdorong untuk membuat inovasi produk berupa susu
tempe mlanding dengan menggunakan berbagai formula
sebagai susu alternatif yang tinggi protein dan padat zat
gizi. Ide tersebut disalurkan dalam Program Kreativitas
Mahasiswa Bidang Penelitian (PKM-P) yang berjudul
“Mland-Milk: Susu Non-Dairy Tinggi Protein dan Omega 3
dari Tempe Mlanding ‘Sumber Protein Terlupakan’” di

bawah bimbingan Dr arg. Eny Palupi, STP, MSc dari
Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,
IPB University.
Menurut Tiffany, kandungan gizi dan manfaat susu
sangat potensial untuk dikembangkan namun produksi
susu dalam negeri masih sangat rendah, padahal
kandungan gizinya sangat tinggi. “Hal ini perlu diatasi
dengan menggunakan bahan pangan lokal sebagai
alternatif pengganti susu dari sapi dan kedelai. Salah
satunya adalah lamtoro atau petai cina. Saya tertarik
untuk menganalisis kandungan gizi lamtoro yang dijadikan
susu dengan terlebih dahulu dilakukan proses fermentasi,”
ujar Tiffany selaku ketua tim. Penambahan kacang kenari
pada produk susu juga dilakukan untuk memperkaya
kandungan gizi susu.
Berdasarkan hasil penelitian, dalam seratus gram Mland
Milk mengandung lemak 66,1 gram, protein 25,4 gram
dan karbohidrat 4 gram. Mland Milk juga memiliki
kandungan omega 3 sebanyak 356 miligram dan omega 6
sebanyak 7325 miligram. Rasa Mland Milk ini manis gurih,
namun ada sedikit aftertaste khas mlanding. “Dari
penelitian ini harapannya dapat dihasilkannya produk susu
dengan formulasi tempe mlanding (Mland Milk) sebagai
pangan alternatif tinggi protein dan padat energi,” tambah
Tiffany. (YDI/ris)
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Mahasiswa IPB University Ubah Limbah Plastik
dan Pertanian Jadi Energi Terbarukan
yaitu produk cair (minyak), gas dan residu padat. Limbah
organik seperti tongkol jagung, ranting pohon, tempurung
kelapa dan biomassa lainnya dapat diproses dengan
pirolisis sehingga lebih bermanfaat. Bahkan bisa untuk
pengawet makanan pada ikan segar, daging sapi atau
ruminansia segar dan daging ayam serta bahan pangan
lainnya yang memerlukan bahan pengawet makanan

S

ebagian besar limbah plastik dibuang di tempat
pembuangan sampah atau dibakar. Penanganan
yang tepat dalam pengolahan limbah plastik

merupakan hal penting dalam mengatasi permasalahan
lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan
sistem ketatalaksanaan yang jelas, akurat dan optimal.
Sama halnya limbah plastik, limbah pertanian juga
memerlukan penanganan khusus. Ada tiga cara untuk
mengelola dan memanfaatkan limbah plastik yaitu
landfilling, insinerasi dengan atau tanpa energy recovery
dan daur ulang (recycling). Landfilling dan insinerasi tidak
bisa menjadi solusi karena landfilling membutuhkan area
yang sangat luas dan sangat mahal. Sedangkan insinerasi
menimbulkan emisi yang berbahaya seperti nitrogen
oksida, sulfur oksida dan karbon monoksida dan banyak
lainnya.
Salah satu solusi dari masalah ini adalah dengan
menggunakan sistem proses pirolisis dalam pengolahan
limbah plastik dan pertanian. Proses pirolisis digunakan
karena ramah lingkungan dan biayanya relatif rendah,
portable, bisa dipasang di lahan sempit, ramah lingkungan,
efisiensi waktu karena dua bahan limbah berbeda
mengalami proses pirolisis cepat secara bersamaan dalam
waktu relatif singkat pada reaktor ganda, aman, dan
kinerja yang optimal.
Pirolisis adalah dekomposisi dari material tanpa adanya
oksigen atau dengan sedikit oksigen, dengan suhu tinggi
yang mereduksi plastik. Hasil dari pirolisis ini ada tiga jenis

secara organik tanpa bahan kimia.
Satu tim mahasiswa IPB University yang terdiri dari
Kingking Butar Butar, Alexander Salvatoris Febrian
Hutomo dan Thomas Chenlin dalam Program Kreativitas
Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) membuat DROPYS Dual
Reactors Portable. Inovasi pembuatan alat pirolisis cepat
ini dibimbing oleh Dr Ir Radite PA Setiawan, Magr.
DROPYS Dual Reactors Portable adalah alat yang bisa
mengolah limbah plastik dan pertanian menjadi energi
terbarukan dengan proses pirolisis cepat secara
bersamaan. Proses kerjanya adalah Dual Reactor Portable
dipanaskan hingga mencapai suhu 4000 derajat celsius
untuk reaktor atas berbahan organik dan 6000 derajat
celsius untuk reaktor bawah berbahan plastik. Setelah itu
terjadi proses destilasi. Bahan yang sudah dipanaskan
akan menguap dan melewati kondensor untuk proses
kondensasi sehingga menjadi distilat atau asap cair
dengan waktu yang relatif singkat.
Ujicoba dilakukan pada limbah anorganik (plastik PET)
dengan berat awal 682.6 gram dan menghasilkan distilat
(asap cair) 25.7 gram, gas 432.8 gram dan char (residu)
224.1 gram. Sementara untuk limbah anorganik (ranting
kayu) dengan berat awal 614.5 gram menghasilkan
distilat 12.7 gram, residu, gas dan bahan yang belum
terpirolisis saat chamber plastik sudah selesai.
“Tahap selanjutnya adalah pengujian sampel asap cair
yang dihasilkan dengan menggunakan GC-MS untuk
fraksinasi dan karakterisasi sehingga diperoleh data
kandungan senyawa kualitas bahan bakar dan kandungan
senyawa fenol untuk pengawet makanan,” ujar Kingking
selaku Ketua Tim. (dh/Zul)
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Nutrimori, Masker Kecantikan Berbahan Daun Kelor
Karya Mahasiswa IPB University
“Pembuatan masker dari daun kelor ini terinspirasi dari
teman-teman kuliah kami yang mulai memperhatikan
kesehatan kulit hingga kecantikan wajah. Dari situ kami
mulai mencari dedaunan yang bisa digunakan untuk
produk kecantikan, namun pemanfaatannya belum
optimal. Oleh karena itu, kami menggunakan daun kelor ini
untuk masker,” jelas Nur Hidayah, Ketua Tim Nutrimori ini.
Masker Nutrimori ini diproses dengan cara yang
sederhana, dimulai dari pengumpulan bahan-bahan alami
seperti daun kelor, kunyit, kencur, dan kayu manis.
Selanjutnya, seluruh bahan dicuci bersih dan dikeringkan
dalam oven agar bisa diolah menjadi bubuk kering. Daun
kelor sebagai bahan utama dalam masker ini memiliki
khasiat tersendiri untuk kulit. Daun ini mengandung
vitamin E, vitamin C, senyawa tiol, dan antioksidan.
Kandungan tersebut dapat melindungi kulit dari radikal

K

ecantikan merupakan salah satu bagian penting
dari manusia, khususnya wanita. Penggunaan

kosmetik seperti bedak hingga masker dilakukan

untuk tetap menjaga kecantikan. Saat ini, banyak produkproduk kecantikan yang terbuat dari bahan-bahan alami.
Salah satunya adalah produk Nutrimori yang dirancang
oleh mahasiswa IPB University.
Produk Nutrimori ini dirancang oleh lima mahasiswa IPB
University yakni Nur Hidayah, Fida Nur Afitasari, Dwi
Mega, Qisma Aunillah, dan Jihan Eka. Produk Nutrimori
tersebut berupa masker yang terbuat dari bahan alami
yakni daun kelor. Produk ini digagas dalam Program
Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) dengan
judul “Nutrimori: Peningkatan Nilai dan Eksistensi Daun
Kelor (Moringa Oleifera) sebagai Penutrisi Alami Kulit” di
bawah bimbingan dosen IPB University, yakni Juang Gema

bebas, melembabkan kulit, dan melawan penuaan.

“Kami menggunakan 100 persen bahan alami yang
mengkombinasikan daun kelor dan rempah. Pemakaian
maskernya juga mudah, yakni dibikin bentuk pasta dan
langsung diaplikasikan ke muka,” tambah Nur.
Produk Nutrimori ini dijual seharga Rp 8.000,- per
bungkus yang terdiri dari beberapa varian, yakni original
kelor, kelor kombinasi kunyit, kelor kombinasi kencur, dan

kelor kombinasi kayu manis. Pemasaran produk ini telah
dilakukan di media sosial seperti instagram, line, hingga
penjualan langsung.
“Harapannya dengan ada produk ini dapat mengedukasi
masyarakat bahwa daun kelor memiliki banyak manfaat,
salah satunya sebagai masker wajah. Selain itu, produk ini
diharapkan dapat menghimbau masyarakat agar
menggunakan kembali rempah-rempah yang baik untuk
perawatan kecantikan,” tutup Nur. (NIN/ris)
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