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Mahasiswa IPB University Sabet Tiga Kemenangan Sekaligus
di Ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional 2019

S

afhira Alfarizi, Mahasiswi Sekolah Vokasi IPB
University berhasil meraih Juara Pertama dalam
ajang Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional
2019 Kategori Program Diploma dan Mahtuf Ihsan,
Mahasiswa Fakultas Kehutanan, IPB University
memboyong Juara ke-2 untuk kategori Program Sarjana.
Selain itu, Safhira juga terpilih sebagai The Most Inspiring
Student dalam ajang kompetisi nasional paling bergengsi
bagi mahasiswa Indonesia ini.
Pengumuman pemenang disampaikan oleh dewan juri
dalam acara puncak Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Nasional 2019 di Swissbell Hotel, Bogor, (25/7) malam.
Untuk Juara pertama kategori Program Sarjana berhasil
dimenangkan oleh mahasiswa Universitas Indonesia dan

juara ke-3 berhasil dimenangkan oleh mahasiswa dari
Institut Teknologi Sepuluh November.
Sementara itu untuk Juara ke-2 Kategori Program Diploma
dimenangkan oleh mahasiswa Politeknik Elektronik Negeri
Surabaya. Juara ke-3 dimenangkan oleh mahasiswa
Universitas Brawijaya.
Rektor IPB University, Dr. Arif Satria menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya atas kemenangan dua
mahasiswa IPB University tersebut. Ucapan selamat juga
Rektor sampaikan kepada para pemenang dari perguruan
tinggi lainnya. Melalui pantun yang indah, Rektor IPB
Univetsity berpesan kepada mahasiswa yang terpilih
menjadi yang terbaik untuk tetap rendah hati. Rektor juga
berpesan kepada mahasiswa berprestasi untuk terus
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membuat sejarah-sejarah baru karena keterbelakangan
dan kebodohan bukan semata karena buta huruf, namun

lebih karena ketidakmauan untuk terlibat dalam proses

sejarah.

“Buatlah sejarah-sejarah baru, buatlah footprint- footprint
baru dengan memiliki kreativitas dan leadership.

Leadership bukan soal posisi, akan tetapi leadership is
about influence. Sejarah baru harus dilalui untuk

memberikan added value dan multiplier effect bagi

kemajuan bangsa. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
Nasional ini merupakan ajang untuk membangun
semangat anak-anak bangsa untuk memberikan yang
terbaik bagi bangsanya, " tutur Rektor.
Direktur Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Dr. Didin Wahidin, menyampaikan
bahwa tahun ini prestasi mahasiswa mengalami kenaikan.
"Ini mencerminkan naiknya kualitas pendidikan di
Indonesia. Dengan prestasi semakin meningkat,
selayaknya disyukuri dengan hati ucapan dan wujudkan
dengan kerja nyata, juga untuk dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kepentingan umat. Prestasi putra-putri
terbaik sebaiknya menjadi sumbangan besar untuk
menjadikan bangsa ini sejajar dengan bangsa lain, "
ungkap Dr. Didin.

Koordinator Juri kategori program Diploma , Dr. Illah Sailah
menyampaikan, secara umum dalam karya ilmiah, tahun
ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. "Demo
produk mahasiswa juga jauh lebih serius. Demo
produknya bukan hanya kecil-kecilan skala laboratorium,
namun ada yang sudah diimplementasikan dan semua ada
kaitannya dengan revolusi industri 4.0, " jelas Dr. Illah.
Demikian juga dalam hal penguasan bahasa inggris, juri
mengatakan performance finalis jauh lebih baik dibanding
tahun-tahun sebelumnya.
Hal serupa disampaikan Koordinator Dewan Juri untuk
Kategori Sarjana, Prof Sukoharjono. "Tahun ini secara
umum dalam karya ilmiah jauh lebih baik. Yang berbeda
adalah dalam menyampaikan karya ilmiah dimana tahun
ini penyampaiannya dalam bentuk poster, hal ini untuk
lebih memperjelas gagasan kreatif. Kemampuan bahasa
inggris jauh lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu
temuan-temuan baru pun meningkat. Bahkan intensif
dalam kegiatan sosial, " kata Prof. Sukoharjono.
Juri berharap ke depan pendampingan di perguruan tinggi
untuk para mahasiswanya agar lebih baik ke depannya.
(dh)
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IPB University Gelar Pelatihan Keprotokolan Bagi Unit Kerja
membina agen-agen protokol untuk membentuk sebuah
Unit Kegiatan Mahasiswa Protokol,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Institut (SI) IPB
University, Dr Aceng Hidayat. “Bagus atau tidaknya suatu
acara dipengaruhi oleh implementasi keprotokolan yang
baik. Saya harap pelatihan ini bisa meningkatkan kualitas
pelayanan keprotokolan yang ada di IPB University. Saya
yakin dengan adanya keteraturan dan pelayanan yang baik

S

dapat meningkatkan kualitas bagi suatu lembaga,”

ebagai salah satu perguruan tinggi negeri
terkemuka di Indonesia maupun di dunia, IPB
University ingin meningkatkan kemampuan

keprotokolan bagi unit kerja, mahasiswa Duta Institut

serta mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa (BEM KM). Salah satu upaya yang dilakukan
adalah menggelar Pelatihan Keprotokolan yang digelar di
Ruang Mahoni, Kampus Taman kencana, Bogor (29/7).
Pada pelatihan yang diikuti 58 peserta ini, Kepala Biro
Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti
mengatakan bahwa pengetahuan mahasiswa dan tenaga
kependidikan terkait keprotokolan perlu ditingkatkan
untuk mensukseskan acara yang akan mereka kelola.
Pengaturan dalam sebuah acara perlu dilakukan dan
sebuah acara perlu arrangement yang baik.
Menurutnya tidak banyak civitas yang menyadari
pentingnya pengaturan keprotokolan padahal suksesnya
suatu acara juga berkaitan dengan pelaksanaan
keprotokolan yang baik. Institusi yang bermartabat itu

imbuhnya.
Sementara itu, narasumber yang hadir dalam pelatihan ini
adalah Yayat Hendayana, Kepala Bagian Komunikasi
Publik, Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Menurutnya, wajah institusi
dicerminkan oleh humas atau public relationsnya. Namun
wajah suatu lembaga dalam suatu acara itu dicerminkan
oleh protokolernya. Protokoler ideal itu harus paham
perannya berdasarkan uraian tugas dan pedoman kerja
(dasar yuridis, non yuridis, Standard Operating
Procedure/SOP, dan arahan pimpinan).
“Protokoler harus memiliki personal skills seperti
diplomacy, non-verbal communication dan networking.
Protokoler juga harus memiliki supporting pack
(penampilan rapi, bersih dan menarik). Prinsip bagi
seorang protokoler itu harus komunikatif, tanggap,
responsif, antisipatif, inovatif dan bisa menempatkan diri,”
tuturnya. (dh/Zul)

dapat melaksanakan keprotokolan yang baik. Bahkan
sebuah event organizer juga memerlukan pengetahuan
tentang keprotokolan.
“IPB University ingin mengembangkan lagi tim
keprotokolannya menjadi lebih kuat. Salah satunya
dengan terbentuknya tim protokol di tiap fakultas maupun
pusat-pusat studi yang sering kali mengadakan acara
seminar nasional maupun internasional yang melibatkan
pejabat negara dalam dan luar negeri. Kami juga ingin
melibatkan mahasiswa seperti BEM-KM. Kita akan coba
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Departemen Biologi IPB University Kenalkan Biopori
dan Lebah Tanpa Sengat kepada Warga Situ Gunung

D

osen dan mahasiswa (S1, S2 dan S3) dari

Departemen Biologi Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), IPB University

warga di kantor Tourism Information Center (TIC) Situ

Gunung. Paparan tentang stingless bee ini disampaikan
oleh Dr Rika Raffiudin, ahli lebah dari Departemen Biologi,”

lakukan Studi Lapangan dan Pengabdian kepada

ujarnya.

Gunung, Sukabumi, Jawa Barat awal Juli lalu. Dalam

Sementara itu, menurut Juarma, Ketua RT Babakan

membuat Lubang Resapan Biopori (LRB), budidaya lebah

di kawasan Situ Gunung, kegiatan ini sangat bermanfaat

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Gede

diberikan. Kami siap membuat lubang sebanyak-

Masyarakat di Desa Gede Pangrango, Kadudampit, Situ
kegiatan tersebut, mereka mengajari warga untuk
stingless bee dan donasi buku layak baca untuk
Pangrango.

Kembar, Desa Gede Pangrango, Kadudampit yang terletak
bagi warganya. “Warga bersemangat melihat demo yang

banyaknya,” ujarnya. (**/Zul)

Menurut Dr. Nisa Rachmania, ahli mikrobiologi

Departemen Biologi sekaligus pimpinan tim Studi
Lapangan ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan

bagian dari sumbangsih pengetahuan Departemen Biologi,
IPB University kepada masyarakat.

“Kegiatan ini istimewa karena dapat diikuti oleh beberapa
mahasiswa pascasarjana di lingkungan Departemen

Biologi. Selain mengajarkan LRB, kami juga ajarkan

budidaya stingless bee kepada volunteer dan beberapa
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Tim PSP3 IPB University Teliti
Turunnya Produksi Kakao di Kolaka Utara

T

anaman kakao hampir menyebar di seluruh

kawasan di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi

Tenggara bahkan telah menjadi tanaman 'budaya'

di masyarakat. Hal ini tentunya bisa menjadi faktor

penting untuk mendorong Kolaka Utara dikembangkan

Sebelum menggelar seminar ini, PSP3 sudah menerjunkan
tim peneliti untuk melakukan observasi lapang Indepth
Interview, penyebaran kuesioner, dan Focus Group

Discussion (FGD) di Kabupaten Kolaka Utara. Tim terdiri

dari Dr Sofyan Sjaf, Dr Baba Barus, Dr Suprehatin, Rajib

sebagai Kota Kakao.

Gandi, Muklis Pribadi dan Tisha Alya Arifiani. Riset

“Prasyarat untuk menjadikan Kabupaten Kolaka Utara

Kecamatan Pakue karena dua kecamatan ini memiliki

sebagai Kotanya Kakao sudah ada. Hanya tinggal

dilakukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Ngapa dan

produksi kakao lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya di

persoalan bagaimana i'tikad baik dari berbagai elemen

Kabupaten Kolaka Utara.

pemerintah pusat, perguruan tinggi dan swasta

Seminar yang digelar untuk memaparkan hasil riset ini

seperti petani, pemerintah desa, pemerintah daerah,

dipertemukan dan diorganisasikan ke arah sana,” ujar Dr

dihadiri Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Tim

dan Pedesaan (PSP3), Lembaga Penelitian dan

Lasusua, serta perwakilan penyuluh dan Mantri Kebun

Sofyan Sjaf, Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian

Pengendali Mutu Kegiatan dari Universitas 19 November

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University

(Manbun) dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten

saat membuka Seminar Pendahuluan Kajian dan Analisis

Kolaka Utara.

Bisnis Plan Kakao bertempat di Aulia Wisma Lasusua,
Kolaka Utara (19/7).
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Tahun 1998 merupakan masa kejayaan kakao, dimana

Pada Rantai Nilai Global Kakao sudah diterapkan Public

harga kakao pada tahun itu mencapai 20.000 rupiah per

Private Partnership dimana salah satu programnya adalah

kilogram. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya

Sustainable Cocoa Production Program (SCPP). Program

kesejahteraan masyarakat secara cepat. Bahkan pada

ini merupakan program kerjasama multipihak yang fokus

masa itu Kolaka Utara yang masih bergabung dengan

terhadap bisnis berkelanjutan dan pemberian manfaat

Kabupaten Kolaka disebut sebagai Daerah Penghasil

kepada semua stakeholders. Di tingkat petani kakao,

Dolar.

program ini fokus untuk dapat meningkatkan

“Temuan kami di lapang menunjukkan terjadinya
penurunan produktivitas Kakao. Semenjak munculnya
penyakit kakao seperti hama Penggerek Buah Kakao (PBK)
sekitar tahun 2005, produktivitas kakao mulai menurun.

produktivitas kakao dan kemampuan (skill) petani.
Sedangkan di tingkat perusahaan, program ini ingin fokus
untuk dapat memenuhi permintaan pasar (pasokan biji
kakao stabil dan berkualitas tinggi).

Kakao mengalami penurunan sampai 75 persen dari tahun

“Temuan dan hasil dari diskusi seminar pendahuluan ini

1990an. Sekarang ini biaya produksi lebih besar daripada

diharapkan bisa mendukung program Revitalisasi Kakao

hasil produksi. Menurut warga, tahun 1998 bisa dapat 2-3

yang saat ini sedang dijalankan oleh Pemerintah

ton sekali panen, tapi sekarang hanya dua kuintal sekali

Kabupaten Kolaka Utara guna meningkatkan kembali

panen,” ujar Ketua Tim Peneliti, Dr Baba Barus.

produktivitas kakao di wilayah tersebut,” ujarnya. (**/Zul)

Menurutnya, produktivitas kakao perlu ditingkatkan
karena jika menurun terus maka upaya pengembangan
bisnis kakao akan sulit dilakukan. Selain masalah
produktivitas, ditemukan juga dua jalur pemasaran hasil
produksi kakao yaitu Rantai Pasok Tradisional dan Rantai
Nilai Global Kakao.
Pada rantai pasok tradisonal, produk yang dijual di tingkat
petani dan pedagang pengumpul merupakan biji kakao
semi kering dan biji kakao kering non fermentasi, dimana
kualitas dan standar produknya beragam. Rantai
pemasarannya juga relatif lebih panjang, dimana alur
pemasaran biji kakaonya adalah dari petani ke pedagang
pengumpul tingkat desa atau kecamatan lalu ke pedagang
besar dan industri pengolahan terakhir baru eksportir.
Pada rantai nilai global kakao, rantai pemasarannya relatif
lebih pendek dan terkoordinasi. Alur pemasarannya hanya
dari petani ke kolektor, kemudian ke perusahaan. Produk
yang dijual pada rantai nilai global merupakan biji kakao
basah yang secara khusus memenuhi permintaan pasar
global.
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Mahasiswa IPB University Bagikan Benih Padi IPB 3S
kepada Petani Indramayu
“Saya berharap ada program lanjutan setelah KKN-T ini
untuk memantau hasil penanaman padi IPB 3S. Selain itu,
kami juga siap menjadi tempat uji coba lapang untuk
inovasi-inovasi IPB University lainnya. Dengan kerjasama
seperti ini IPB University akan mendapat data dari
berbagai daerah dan kita (petani) juga dapat manfaat dari
varietas-varietas inovasi dari IPB University yang akan
memperbaiki peningkatan produksi padi,” ujarnya.
Selain memberikan benih, sehari sebelumnya mahasiswa

M

IPB University juga memberikan penyuluhan kepada
ahasiswa IPB University yang sedang

petani dan pemuda desa di Balai Dusun Pondok Asem

melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-

Desa Jengkok. Penyuluhan ini membahas dua topik utama

T) 2019 berikan sosialisasi benih padi inovasi

yakni tentang hama dan penyakit tanaman padi dan

IPB University yaitu IPB 3S kepada petani Indramayu di
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan
Kertasemaya (18/7). Selain sosialisasi, mahasiswa juga
menggelar aksi membagi benih padi IPB 3S kepada
petania. Ada enam desa yang mendapatkan benih
tersebut yakni Jengkok, Lemah Ayu, Jambe, Kertasemaya,

sosialisasi tentang Literasi Digital Pedesaan 4.0.
“Kami sesuaikan dengan kondisi yang dirasakan petani.
Petani sangat tertarik akan pengetahuan tentang hama
dan penyakit tanaman khususnya tanaman padi. Maka
pada penyuluhan terkait pengendalian hama terpadu ini

Tenajar dan Tenajar Kidul.

kami membahas hama wereng dan penyakit blast. Dengan

“Benih Padi IPB 3S merupakan inovasi dari peneliti atau

dengan mudah membedakan antara hama dan penyakit,

dosen dari Departemen Agronomi dan Hortikultura,

serta mengetahui gejala dan cara penanggulangannya.

Fakultas Pertanian IPB University. Setiap desa

Sementara itu tujuan kami menggelar sosialisasi Literasi

mendapatkan lima kilogram benih padi. Ada banyak

Digital Pedesaan 4.0 adalah agar masyarakat dapat

keunggulan yang dimiliki oleh benih padi IPB 3S ini.

dengan bijak dalam bermedia sosial dan mengakses

Harapan kami, dengan adanya kegiatan ini, varietas

internet. Akhir-akhir ini di berbagai belahan dunia,

unggulan IPB University ini dapat dikenal luas oleh seluruh

muncul fenomena post thruth. Kami juga kenalkan media

petani dan dapat meningkatkan produktivitas padi di

penyuluhan online seperti Cyber Extension IPB, Cyber

daerah Indramayu,” ujar Ihsan Fahmi Amrullah,

Extension Kementan, GreenTV IPB, Tani Center,

Koordinator Mahasiswa KKN-T Indramayu.

Departemen Proteksi Tanaman dan Lisa.id,” ujar Ihsan.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPP Kertasemaya,

Selain itu, ada beberapa program pemberdayaan lainnya

Wawan Guswana mengatakan bahwa benih padi IPB 3S

yang sudah dilakukan mahasiswa seperti pembentukan

ini akan mereka coba tanam saat sudah mulai masuk

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Keripik Pisang,

musim penghujan. Wawan berharap ada program lanjutan

pendampingan UMKM Opak Ketan Bu Yumi,

seperti pendampingan kepada petani pada saat mencoba

Pendampingan UMKM Peyek Jangkrik, Penyuluhan

menanam dan setelah panen untuk mengetahui tingkat

Wirausaha Muda kepada siswa SMP NU Tenajar Kidul,

keberhasilannya.

Seminar Kewirausahaan dan Program Pendampingan

adanya penyuluhan tersebut diharapkan petani dapat

BUMdes Kap Lampu Hias Desa Jambe. (**/Zul)
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Belajar Mengendalikan OPT Kopi Bersama Petani
dengan Sekolah Lapang Kopi
yang ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, petani dibekali
keterampilan berupa perbanyakan agen hayati sebagai
pengendali OPT yang ramah lingkungan, karena ke depan
Klinik Pertanian akan terus melakukan pendampingan dan
bimbingan teknis kepada petani peserta SLPHT walaupun
SLPHT sudah selesai karena gangguan OPT tentunya akan
terus berkembang,” terang Darmawan.
Adapun kegiatan SLPHT Kopi yang diselenggarakan di
Desa Sigedong ini terdiri dari tiga kali pertemuan.

K

omoditas kopi sebagai komoditas yang selalu

hangat diperbincangkan, berbagai upaya

dilakukan oleh petani maupun perusahaan untuk

meningkatkan kuantitas maupun kualitas hasil produksi
kopi. Salah satu yang berperan penting pada penurunan
kualitas dan kuantitas hasil produksi kopi adalah penyakit
dan hama.
Hal ini mendorong mahasiswa IPB University yang sedang
melakukan Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) 2019 dan
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan
Sekolah Lapang Penyakit dan Hama Tanaman (SLPHT)
Kopi di Desa Sigedong, Kecamatan Bumijawa (25/7).
Kepala Klinik Pertanian Kabupaten Tegal, Darmawan Edy,
SHut menyampaikan bahwa sasaran kegiatan ini adalah
para petani kopi di Desa Sigedong yang menanam kopi di
bawah tegakan pinus milik Perhutani maupun di lahan
milik sendiri. SLPHT Kopi memiliki target untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani
dalam menerapkan prinsip-prinsip Pengendalian Hama
Terpadu (PHT).
“Harapan kami dengan adanya SLPHT Kopi yakni petani
dapat mengembangkan secara mandiri teknologi
pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Pertemuan pertama dilakukan kontrak penyetujuan antara
pihak Klinik Pertanian dan petani setempat serta sekilas
materi mengenai hama dan penyakit. Pertemuan kedua,
dilakukan praktik pengenalan hama dan penyakit pada
tanaman serta teori pengendaliannya. Pertemuan ketiga,
dilakukan penjelasan mengenai teknik pengendalian hama
dan penyakit menggunakan agens hayati yaitu Plant
Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR).
Sementara itu, pengelola perkebunan kopi, Gusairi
menyampaikan bahwa sebagai anggota kelompok tani
(poktan) dan petani kopi khususnya, Gusairi merasa
terbantu dengan adanya SLPHT Kopi sekaligus diutusnya
mahasiswa KKN IPB University di Desa Sigedong.
“Petani yang sebelumnya sering bertanya ke toko obat
pertanian, sekarang menjadi sadar peran dan fungsi Klinik
Pertanian dan mendapatkan ilmu lebih terkait budidaya
kopi, hama-penyakit kopi dan penggunaan sekaligus
perbanyakan agens hayati,” ungkapnya.
SLPHT akan dilaksanakan setiap tahun dengan beragam
komoditas tanaman pangan, hortikultura dan tanaman
perkebunan yang ada di Kabupaten Tegal. Selain itu
layanan konsultasi kesehatan tanaman, pendampingan
dan bimbingan teknis kepada petani akan terus
dilaksanakan oleh klinik pertanian. (SM/Zul)
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Bicara Politik, Mahasiswa IPB University
Juara I Lomba Debat Nasional

T

iga mahasiswa IPB University, Kael Dilon Ezra
(Departemen Biologi), Farhan Hanif Putra
(Departemen Teknologi Industri Pertanian), Nabil
Muhammad Mukhlis (Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat) berhasil menjadi Juara I
Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) yang digelar
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti), (18/7).
Setelah melewati tahapan seleksi di tingkat IPB University
dan Kopertis Wilayah 4, Kael dan tim berhasil maju ke
tingkat nasional. Di KDMI ini, mereka harus bersaing
dengan 28 tim lainnya dari seluruh Indonesia.
Kael mengakui bahwa kompetisi pada tingkat nasional ini
sangat tidak terduga mosi-mosinya dan cenderung sangat
menantang. Persaingannya juga sangat ketat.
“Kami mendapatkan mosi-mosi tidak terduga dengan
posisi tim yang cenderung tidak sesuai dengan apa yang
kami harapkan sehingga kami benar-benar harus berfikir
keras di beberapa ronde. Salah satu mosi yang kami
dapatkan adalah keharusan mengangkat menteri dari
partai koalisi,” tambahnya.

Menurut Kael, Jokowi dan Prabowo memiliki karakter dan
visi misi yang sangat berbeda serta program dan model
dengan tujuan dan target yang berbeda. Kael setuju jika
pemerintahan Jokowi hanya bisa dijalankan dengan baik
dan efisien saat orang-orang sekelas menteri (yang
menjadi representasi dari kekuasaan presiden itu sendiri)
berasal dari partai pengusung dimana orang-orang ini
terlibat secara langsung dalam penyusunan visi misi dan
model pemerintahan yang diinginkan Jokowi.
“Demokrasi tidak akan begitu saja mati, karena kubu
oposisi (Prabowo) tentunya masih memiliki kesempatan
untuk mengisi posisi-posisi legislatif lainnya dan masih
tetap bisa menyuarakan aspirasinya. Memang pada
dasarnya politik itu selalu tentang persaingan antar kubu,
masing-masing kubu memiliki pendukung, strategi, dan
program yang berbeda. Jadi wajar jika ada pihak yang
kalah dan mereka tidak terlalu banyak mendapatkan
kedudukan tinggi di sistem tata negara. Intinya ini
bukanlah hal atau masalah baru,” tutupnya. (SM/Zul)
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Mahasiswa IPB University Terpilih
Menjadi Putra Padi Jabar 2019
karena memang sejak kecil sering bergelut di dunia
pertanian termasuk saat kuliah sekarang. Alhamdulillah
berkat berbagai rangkaian yang saya ikuti dengan baik,
saya diberi kepercayaan sebagai pemenang utama Putra
Padi Jawa Barat. Saya berharap lewat Putra Padi ini saya
bisa lebih bermanfaat untuk orang lain terutama di bidang
pertanian,” ungkapnya.
Saat proses seleksi, Holidin membuat esai tentang
kembali ke pangan lokal. Menurutnya mengkonsumsi
pangan lokal menjadi kebanggaan tersendiri untuk
mendukung diversifikasi pangan. Tujuannya untuk
mendukung Indonesia mencapai ketahanan pangan tahun
2045 dengan konsep ketahanan pangan dimulai dari desa
hingga tingkat nasional.
Dalam pemilihan Putra Padi tersebut, Holidin mempelajari
berbagai hal terkait pertanian. Mulai dari ketahanan

H

olidin, mahasiswa Departemen Agronomi dan
Hortikultura, Fakultas Pertanian (Faperta), IPB

University dinobatkan sebagai Putra Padi Jawa

pangan yang diisi langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan,
materi dari Balai Besar Industri Agro yang mendorong
generasi muda untuk membantu produk lokal menjadi
produk nasional atau internasional.

Barat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor (14/7). Pemilihan

“Ada kelas public speaking, beauty class, unjuk kabisa

Putra-Putri Padi Jawa Barat merupakan pencarian dan

(menampilkan bakat), photoshot, promosi produk

pembinaan generasi muda Jawa Barat yang memiliki

pertanian, wawancara langsung dan di malam

kepedulian terhadap bidang lingkungan hidup khususnya

penganugerahan kita juga diuji pengetahuan mengenai

pertanian. Acara ini bertujuan untuk menjadikan Putra-

pertanian oleh para juri. Ilmu-ilmu yang saya dapatkan di

Putri Padi Jawa Barat sebagai generasi muda yang

Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB University

mencintai dan melestarikan pertanian serta membuat

sangat membantu saya. Pada proses seleksi,

gerakan penjaga kedaulatan pangan.

pengetahuan di bidang pertanian menjadi fokus yang

Holidin tidak menyangka akan memenangkan

ditanyakan juri,” tambah Holidin.

penghargaan tersebut karena baru pertama kali terjun ke

Sebagai duta pertanian Jawa Barat, Holidin memiliki tugas

dunia kompetisi seperti ini.

untuk mengajak generasi muda untuk mau melirik kembali

“Awalnya minder karena saya hanya seorang anak petani
yang tidak tahu hal-hal seperti itu. Tapi akhirnya saya
berani karena saya memahami betul tentang pertanian

bidang pertanian, membantu mempertahankan Jawa
Barat sebagai lumbung padi nasional, dan menjadi
jembatan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat.
(SM/Zul)
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Manfaatkan Ulat Hongkong, Mahasiswa IPB University
Teliti Metode Pengurai Styrofoam
mencoba meneliti penggunaan ulat hongkong sebagai

agen biologis yang bisa mendegradasi styrofoam.

Penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan
mengisolasi bakteri dari ulat hongkong dari Indonesia

yang bisa mendegradasi styrofoam ini dilakukan di bawah
bimbingan Cahyo Budiman, SPt, MEng, PhD.

“Berdasarkan penelitian ilmiah sebelumnya ditemukan

mekanisme degradasi polystyrene menggunakan vektor
biodegradasi yaitu ulat hongkong atau mealworms jenis
Tenebrio molitor. Ulat hongkong tersebut telah terbukti
mampu untuk mendegradasi polystyrene sebagai
komponen penyusun styrofoam,” tutur Novica.

Dalam penelitian tersebut, Novica menambahkan bahwa

populasi mikroorganisme dalam perut ulat hongkong erat

dengan lingkungan atau habitat ulat tersebut. Hal tersebut
mengindikasikan bahwa jenis mikroorganisme dalam ulat
hongkong yang dikembangbiakkan di kondisi subtropis
Tiongkok akan berbeda dengan ulat yang dibiakkan di

kondisi wilayah tropis Indonesia. Itu juga yang mendorong

kemungkinan adanya isolat bakteri baru dari ulat

hongkong di Indonesia yang bisa mendegradasi polimer
polystyrene.

“Pada mulanya, ulat hongkong kami pelihara dengan diberi
pakan tunggal styrofoam. Lalu bagian usus ulat hongkong

D

i alam, kemasan plastik dan styrofoam sulit

diurai. Penggunaan plastik dan styrofoam masih

sangat tinggi, terutama di kota-kota besar di

Indonesia. Styrofoam merupakan jenis plastik yang paling

berbahaya dan tidak ramah lingkungan. Selain tidak

ramah lingkungan karena sifatnya yang tidak dapat diurai

sama sekali, proses produksi styrofoam sendiri

menghasilkan limbah yang tidak sedikit. Menurut

Environmental Protection Agency (EPA), Indonesia

termasuk sebagai penghasil limbah berbahaya kelima

terbesar di dunia.

Novica Febriyani, Fiona Salfadila dan Indri Destriany, tiga

mahasiswa IPB University melalui Program Kreativitas

Mahasiswa Bidang Penelitian Eksakta (PKM-PE) 2019

tersebut kami jadikan sebagai Stok Larutan Ulat Hongkong

(SLUH). Kemudian SLUH tersebut ditumbuhkan pada

media agar yang sudah ditambahkan styrofoam. Setelah

itu, bakteri yang didapatkan, diidentifikasi dan simpan
dalam glycerol stock. Kandidat isolat yang diperoleh

kemudian diberikan styrofoam yang telah ditentukan.

Kemampuan isolat dalam mendegradasi styrofoam diuji
dengan cara melihat permukaan Styrofoam dengan

menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM),” jelas

Novica.

Novica berharap, ke depannya mereka bisa

mengaplikasikan ini pada skala yang lebih besar. Ia juga
berencana dalam pengaplikasian bakteri pada limbah

styrofoam ini bisa menghilangkan kesan jijik, sehingga

pemanfaatannya dapat dilakukan oleh masyarakat luas.

(Rz/ris)
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Perkuat Kaum Perempuan, Mahasiswa IPB University
Teliti Fenomena Superhero Women Agripreneur
Pendapatan yang didapatkan oleh para ibu ini bervariasi,

terlebih usaha tani dan kebun yang ditekuni dilakukan
secara berkelompok.

Pendapatan yang didapatkan kelompok tani ini berkisar
antara 300 ribu hingga 30 juta rupiah per bulan. Hal ini
disebabkan latar belakang masing-masing ibu berbedabeda yakni ada yang fokus bertani sebagai usaha mencari

nafkah utama dan lainnya hanya menjadikan bertani
sebagai usaha sampingan.

K

reativitas tidak dapat dibatasi oleh usia dan

gender. Hal ini menjadikan tak hanya laki-laki yang

pantas menjadi wirausaha, namun para

perempuan khususnya kaum ibu pun kini semakin
menunjukkan kiprahnya di sektor usaha. Hal ini pula yang

melatarbelakangi mahasiswa Program Studi Agribisnis

dan Program Studi Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen IPB University yang tergabung

dalam tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang

Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH) 2019 untuk
meneliti ‘Fenomenologi Superhero Women
Entrepreneurship Agribisnis Perkotaan di Kota Bogor’. Tim

ini terdiri dari Gentur Ngudiharjo, Rival Sandika dan Aulia
Dina Wahidah ini dibimbing oleh Dr. Yusalina, M.Si.
Gentur, ketua PKM menyampaikan, motif dari para ibu
memilih untuk berwirausaha diantaranya untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mendapatkan
kebebasan dalam hal ekonomi. Namun, hal ini juga

didukung dengan motif sosial yakni dengan memilih untuk
berwirausaha di rumah, para ibu merasa lebih dekat

Gentur menambahkan, komoditas hasil pertanian dari
kelompok ibu tani ini mayoritas fokus pada tanaman toga.

Seluruh wirausahawan perempuan ini memiliki tanaman
jahe, sebagai bagian dari program lomba BEJO oleh PT

Sidomuncul. Selain tanaman toga, beberapa yang lainnya
memiliki tanaman singkong, sayur-sayuran, dan juga

buah-buahan. Untuk meningkatkan harga jual produk,
para ibu ini juga mengolah hasil panen menjadi keripik
pisang, keripik singkong dan serbuk jahe merah.
Selain itu, kelompok ibu tani ini juga rutin merawat kebun

yang dilakukan secara berkelompok setiap satu minggu
sekali.
“Harapan saya, siapapun perempuan yang di luar sana,

khususnya yang memiliki keterbatasan ekonomi keluarga,
sangat direkomendasikan menjadi wirausaha. Karena,

menjadi wirausaha juga dapat membantu ekonomi

keluarga dan mengubah diri menjadi wanita mandiri.

Selain itu, menjadi wirausaha tidak hanya sekedar

menjalankan usaha saja, tapi juga memiliki manfaat sosial
berupa punya banyak teman dan tempat untuk
bercengkrama,” tutup Gentur. (FI/ris)

dengan keluarga, dapat menjalin hubungan pertemanan

dengan wirausahawan lain, membantu orang lain dengan
menyediakan lapangan pekerjaan serta meraih eksistensi

diri.

“Jenis usaha yang dilakukan oleh para ibu ini meliputi

olahan pangan dan sayuran segar dengan modal usaha
bervariasi yakni di atas dan di bawah satu juta rupiah.

Kegiatan berkebun juga ada yang rutin dan ada yang tidak
rutin. Hal ini bergantung dari para ibu ini yang menjadikan
usaha pertanian sebagai usaha utama atau hanya usaha

sampingan,” tutur Gentur.
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Mahasiswa IPB University Deteksi Kadar Glukosa Pangan,
Antisipasi bagi Penderita Diabetes
proses pendeteksian glukosa pangan dalam rangka
mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Ketiga
mahasiswa itu ialah Julius Sumitra, Dinda Rana Athaya
dan Sharfina Listyawati yang berasal dari Departemen
Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Fakultas Teknologi
Pertanian (Fateta).
“Sepengamatan kami, selama ini pendeteksian yang
dilakukan bagi penderita diabetes adalah pendeteksian
kadar glukosa darah. Belum ada media untuk
pendeteksian glukosa pangan secara langsung. Sementara
itu berbagai macam pangan non industri yang dijual di
restoran, warung makan atau kios, tidak menyediakan
informasi kandungan kadar glukosa pada makanannya,”
ujar Julius.
Bagi penderita diabetes, kadar glukosa yang dikonsumi
memang menjadi suatu hal yang harus diperhatikan.
Banyak makanan yang secara ukuran kecil, tetapi memiliki
kadar glukosa tinggi. Informasi yang jelas mengenai kadar

S

aat ini, diabetes melitus merupakan salah satu
masalah kesehatan terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sampai

tahun 2014 saja proporsi diabetes melitus di Indonesia
mencapai 6,9 persen. Diabetes melitus merupakan
penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas
tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat
menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif.
Sehingga akibatnya, terjadi peningkatan konsentrasi
glukosa di dalam darah.
Tubuh orang yang mengidap diabetes melitus tidak dapat
menyekresi cukup insulin sehingga konsumsi pangan
dengan kadar glukosa yang tinggi harus dihindari.
Sayangnya, bagi penderita diabetes melitus hal ini dapat
menjadi tantangan yang cukup sulit karena tidak semua
makanan yang dikonsumsinya terdapat informasi
kandungan kadar glukosa secara jelas.
Permasalahan inilah yang mendasari tiga mahasiswa IPB
University melakukan penelitian mengenai mekanisme

glukosa pada tiap makanan yang akan dikonsumsi, tentu
bisa membantu penderita diabetes untuk menjaga
makanannya.
“Oleh karenanya, kami mencoba meneliti mekanisme
pendeteksian glukosa pangan melalui reaksi enzimatis
dan bio indikator rosela. Kami lakukan uji coba ke pati
jagung dengan berbagai konsentrasi. Dengan mekanisme
yang kami buat, hasilnya didapatkan glukosa bisa
terdeteksi menggunakan kertas rosela. Hal ini dilihat dari
perubahan warna pada kertas rosela tersebut,” tutur
Julius.
Sampai saat ini, ketiganya memang masih fokus pada uji
laboratorium agar mekanisme pendeteksian tersebut
dapat berjalan secara sempurna. Namun demikian, Julius
dan tim bertekad untuk terus melakukan penelitian
lanjutan.
“Cita-cita kami ke depan pastinya bisa melanjutkan
penelitian ini sampai ke tahap pembuatan test kit
sehingga dapat digunakan secara praktis dan cepat oleh
penderita diabetes,” tegas Julius. (Rizky/Zul)
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Mahasiswa IPB University, Manfaatkan Bakteri Hemolitik
untuk Ukur Hemoglobin Darah
Penelitian ini berlangsung melalui beberapa tahapan yaitu
produksi kultur, isolasi enzim, pembuatan biosensor, dan
uji kinetika biosensor.
Ahmad Irvan Pratama mengangkat penelitian ini dengan
tujuan untuk menghasilkan produk berupa alat ukur kadar
hemoglobin darah berbasis enzim heme oksigenase.

P

“Selain itu diharapkan pula dapat diterbitkannya publikasi
artikel ilmiah yang memuat informasi tentang metode

engukuran kadar hemoglobin darah selama ini

pengukuran hemoglobin darah menggunakan biosensor

dilakukan dengan uji laboratorium dan dengan

heme oksigenase yang terindeks secara nasional,”

alat ukur praktis. Namun harganya terbilang

jelasnya.

mahal dan harus diimpor. Salah satu gangguan medis
darah manusia khususnya kadar eritrosit adalah
hematuria. Yaitu munculnya darah dalam urin yang
disebabkan gangguan pada ginjal atau saluran kemih.

Sintia Intan Agsar salah satu anggota tim menambahkan
bahwa hasil dari penelitian ini belum dapat menghasilkan
alat ukur praktis karena kendala kebutuhan alat pelengkap
yang belum tersedia. Namun dari hasil penelitian terlihat

Gangguan kesehatan lainnya adalah anemia atau

jelas bahwa isolasi serratia menghasilkan enzim heme

menurunnya kadar hemoglobin darah.

oksigenase. “Belum ada penemuan tentang hal ini

Hal tersebut apabila dibiarkan pada usia anak-anak dan
remaja akan mengakibatkan penurunan daya pikir,
konsentrasi, penurunan prestasi, kecerdasan intelektual,
dan kebugaran. Pembuatan biosensor sebagai alat ukur
kadar hemoglobin darah yang memiliki sensitivitas tinggi
dapat menjadi salah satu alternatif penanggulangan
masalah tersebut. Penggunaan bakteri isolat lokal
(indigenous) sebagai sumber enzim heme oksigenase

sebelumnya, yang ada hanya jurnal-jurnal penelitian yang
menyebutkan bahwa enzim heme oksigenase didapatkan
dari E. coli saja. Penemuan ini memiliki kemampuan
menguraikan heme dalam hemoglobin menjadi Fe2+, CO2,
dan elektron bebas. Dan Alhamdulillah dari bakteri isolat
lokal kami, Serratia marcescensbisa menghasilkan enzim
heme oksigenase yang ditandai adanya zona bening
disekitar kultur,” kata Sintia. (YDI/ris)

untuk pembuatan biosensor perlu dikembangkan. Ini
mengingat Indonesia memiliki keanekaragaman hayati
yang berlimpah dan enzim tersebut mudah didapatkan
dari sumber-sumber lokal di Indonesia.
Kondisi tersebut menginisiasi Ahmad Irvan Pratama,
Aisyah Sahara, Sintia Intan Agsari di bawah bimbingan Dr.
Suryani, dosen Departemen Biokimia, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) untuk
melakukan penelitian dalam Program Kreativitas
Mahasiswa Tahun 2019 dengan judul “BEMO: Biosensor
Heme Oksigenase dari Bakteri Hemolitik sebagai
Pengukur Kadar Hemoglobin Darah.”
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