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Lihat Model Pertanian Modern, Presiden Timor Leste
Berkunjung ke IPB

K

unjungan Presiden Republik Demokratik TimorLeste, Francisco Guterres Lu-Olo dan Ibu Negara,
Cidalia Mozinho Lu-Olo berkunjung ke Institut
Pertanian Bogor (IPB), Kamis (28/6). Rombongan tamu
kenegaraan Republik Demokratik Timor Leste diterima
oleh Pelaksana Harian (Plh) Rektor IPB yang juga Wakil
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr.Drajat Martianto dan jajaran pimpinan IPB di Kampus IPB
Dramaga . Sejumlah mahasiswa IPB asal Timor Leste turut
hadir bertemu presidennya.
Terkait kunjungan kepala negara Republik Demokratik
Timor Leste, Dr. Drajat Martianto mengatakan IPB merasa
bangga dan terhormat mendapat kunjungan Presiden

Timor Leste dalam kunjungan pertama beliau ke luar
negeri setelah terpilih sebagai presiden. IPB siap
bekerjasama dengan Pemerintah Timor Leste dalam
berbagai aspek, khususnya bidang pendidikan pertanian,
penelitian dan pengembangan teknologi pertanian
terutama budidaya tanaman pangan, hortikultura,
perikanan, dan peternakan, teknologi kelautan dan
perikanan, kehutanan dan perkebunan, ketahanan pangan
dan gizi, model agribisnis pertanian, pemberdayaan
masyarakat dan bidang-bidang lain yang menjadi kekuatan
berbagai fakultas atau sekolah dan pusat-pusat studi di
bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB. Dalam bidang pendidikan IPB siap
menerima mahasiswa-mahasiswa asal Timor Leste untuk
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belajar di IPB dari jenjang diploma atau vokasi, sarjana
hingga pascasarjana. Dr. Drajat mengatakan, “Bahkan IPB
akan menyediakan beasiswa (pembebasan SPP) bagi lima
mahasiswa asal Timor Leste, di samping peluang beasiswa
dari Pemerintah Timor Leste maupun beasiswa lainnya
(SEARCA, dll).”
Presiden Republik Demokratik Timor-Leste, Francisco
Guterres Lu-Olo dan Ibu Cidalia Mozinho Lu-Olo melakukan
kunjungan kenegaraan ke Republik Indonesia dari tanggal
27-29 Juni 2018. Setelah acara pertemuan bilateral Presiden
Republik Demokratik Timor-Leste dengan Presiden RI Joko
Widodo di Istana Bogor pada 28 Juni 2018, Presiden Lu-Olo
berkesempatan melakukan kunjungan ke Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB
untuk melihat model pertanian modern di Agribusiness
Development Station (ADS) IPB. Presiden Francisco
Guterres Lu-Olo ingin melihat aktivitas pertanian modern
yang telah dilakukan IPB.
Presiden Francisco Guterres Lu-Olo sangat tertarik terhadap
pengembangan peternakan, di Timor Leste banyak savana
atau padang penggembalaan yang tidak tergarap dengan
baik, IPB punya teknologi pakan unggul, Presiden Timor
Leste concern terhadap pengolahan hasil ternak. Sebagai
tindak lanjut, Kepala Dinas Perindustrian dari Timor Leste
akan kembali ke IPB dalam waktu dekat untuk
menindaklanjuti kerjasama.
Dalam bidang pertanian, Presiden Francisco Guterres LuOlo tertarik terhadap beragam benih yang dihasilkan
peneliti IPB diantaranya pepaya kalina, nenas dan pisang.
Terkait hal tersebut IPB akan segera menindaklanjuti untuk
kerjasama. Tak hanya itu, Presiden Timor Leste juga tertarik
untuk mengembangkan sorgum sehingga kerjasama
dengan IPB diharapkan bisa menjawab hal tersebut.

Rombongan mengunjungi mini expo, seperti inovasi
unggulan IPB, produk inovasi Fakultas Perikanan, Produk
inovasi Fakultas Peternakan dan produk sayuran dan jambu
kristal produksi ADS dan mitra.
Mereka juga meninjau green house dan hidroponik dan
aktivitas di packing house. Aktivitas ADS IPB meliputi:
1. Analisis permintaan dan perencanaan produksi,
menganalisis permintaan pasar dan merumuskan/
menyusun strategi produksi
2. Penyediaan Bibit; menyediakan bibit yang berkualitas
dan terkontrol bagi petanimitra
3. Percontohan; menyiapkan lahan percobaan sebagai
edukasi petani mitra
4. Pendampingan; melakukan pemantauan secara rutin
pelaksanaan kegiatan produksi
5. Pengemasan; pemilahan, pengemasan dan pelebelaan
dari produksi petani mitra di
rumah kemas
6. Pemasaran; pengiriman produksi ke pasar mitra sesuai
permintaan
7. Pembayaran; pembayaran hasil produksi setelah
dipotong biaya produksi ke petani
8. Pelaporan; dokumentasi data untuk evaluasi
keberlanjutan
Selain itu Pengembangan agribisnis terpadu produksi dan
pemasaran dalam satu paket kegiatan melalui
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat petani.
Fasilitas ADS IPB dibangun di lahan seluas sekitar enam
hektar milik IPB. Fasilitas tersebut terdiri dari area
pembibitan, lahan produksi sayur dan buah, packing
house, lanskap, ruang pertemuan dan perkantoran.
(dh/ris)
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IPB Gandeng Universitas di Belanda Kembangkan
Smart Farming dan Climate Innovation
fenomena disrupsi pada model bisnis pertanian yang ada
saat ini dalam konteks Climate Innovation serta kurikulum
pendidikan pertanian ke depan.
Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang urgensi
mengantisipasi disrupsi seiring berkembangnya arti cial
intelligence, robotics, biotechnology, ntech and
renewable energy. Juga disepakati penguatan kerjasama
kedua belah pihak untuk pengembangan pendidikan
bisnis dan manajemen dengan muatan baru yang
antisipatif terhadap disrupsi.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggandeng
Wageningen University and Research (WUR) dan
Maastricht School of Management (MSM) untuk
kembangkan Smart Farming dan Climate Innovation.
Rektor IPB Dr. Arif Satria bersama Ketua Majelis Wali
Amanah (MWA) IPB, Prof Dr. M.A. Chozin dan Direktur
Program Internasional IPB, Prof. Iskandar Z. Siregar
mengadakan pertemuan dengan Rektor WUR Prof. Arthur
Mol di Kampus WUR, (27/6). Salah satu agenda penting
yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah
pengembangan Smart Farming di daerah tropis.
Kunjungan IPB ke kampus WUR merupakan bagian dari
rangkaian kunjungan kerja Rektor IPB ke berbagai
universitas di Eropa baik di Perancis, Belanda, Jerman,
Slowakia, dan Swiss.
Pertemuan dengan Rektor WUR akan ditindaklanjuti
segera dengan kunjungan Tim WUR ke IPB pada tanggal 4
Juli 2018 mendatang di Bogor untuk mempersiapkan
proposal yang akan disampaikan akhir tahun ini dalam
konteks Interdisciplinary Research and Education Fund
(INREF) Initiative.
“Seperti diketahui pada tahun ini WUR telah berusia 100
tahun dan menempati rangking satu pada QS World
University Rankings by Subject Agriculture and Forestry.
Sementara IPB pada tahun 2018 ini masuk top 100 QS
World University Ranking by Subject Agriculture and
Forestry. Kerjasama dengan IPB telah berlangsung sangat
lama baik dalam bidang penelitian dan pendidikan seperti
ABF, INDOSOL, ALIN, TVET dan lain-lain. Direncanakan
perpanjangan kerjasama antar kedua perguruan tinggi
tersebut akan dilakukan pada tahun 2019,” ujar Rektor IPB.

"Dan IPB siap mengawal transformasi pertanian 4.0 di
Indonesia agar bisa menyesuaikan diri dengan era Revolusi
Industri 4.0. Tentu dengan penguatan teknologi Internet of
Things, teknologi robot, drone, arti cial intelligence, big
data dan sebagainya. Kerjasama dengan Belanda sangat
penting karena mereka sudah lama kembangkan smart
farming. Kita perlu belajar dari Belanda dalam smart
farming ini agar pertanian Indonesia adaptif terhadap tren
baru era disrupsi ini,” tambahnya.
Sebelumnya pada tanggal 25-26 Juni 2018, Rektor
bersama rombongan berkunjung ke Sorbonne University
Paris dalam rangka perluasan kerjasama. Selain mengikuti
Joint Working Group (JWG) Indonesia - France 2018,
sejumlah penjajagan kerjasama dengan beberapa
universitas di Perancis telah dilakukan, diantaranya
perluasan kerjasama dengan Sorbonne University,
perpanjangan kerjasama dengan Universitas Paris 7,
perpanjangan kerjasama dengan University Aix-Marseille
dan kerjasama dengan INP (Institut Polytechnic de
Toulouse) ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan
Double Degree IPB-INP Toulouse.
Dalam JWG Indonesia- France ini, Rektor IPB juga
didampingi Dr. Sudradjat, Sekretaris Senat Akademik IPB
yang juga mantan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di
Paris. (**/Zul)

Selanjutnya Rektor IPB beserta rombongan juga
melakukan pertemuan dengan Dekan MSM, Prof. Wim
Naude di kampus Maastricht untuk mengantisipasai
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Mahasiswa IPB Ciptakan Alat Pendeteksi Asam Urat Lewat Urin
keunggulan yaitu tanpa menggunakan enzim, sehingga
dapat digunakan berkali-kali dan output dari alat ini dapat
melihat kadar asam urat secara kuantatif. Selain itu, Uridect
tidak membutuhkan darah dalam mendeteksi tingkat
asam urat.

D

i Indonesia, sudah jadi rahasia umum bahwa
kebanyakan masyarakat kita tidak melakukan cek
kesehatan sebelum benar-benar sakit. Terutama
untuk penyakit asam urat, diabetes, dan penyakit ginjal,
sehingga banyak orang baru sadar setelah penyakitnya
parah.
Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) merancang
sebuah alat untuk mendeteksi kadar asam urat melalui
urin yang dinamakan "Uridect". Mereka adalah Anisah
Rahajeng Kartika Sari, Murtezha Hadijaya El Hasyibi, dan
Syahrul. Di bawah bimbingan Dr. Akhiruddin Maddu, tiga
mahasiswa Departemen Fisika Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) ini yakin inovasinya akan
memberi manfaat bagi masyarakat.
Inovasi yang berhasil masuk dalam Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) tahun 2018 ini terinspirasi oleh keluarga
Anisah yang menderita asam urat namun phobia dengan
jarum suntik. Berdasarkan fakta, 3 - 4% orang di dunia
mengindap hemophobia (takut akan darah), yang
biasanya juga mengidap trypanophobia (takut pada jarum
suntik). Hal ini membuat pasien yang mengidap phobia
tersebut tidak berani diambil sampel darahnya
menggunakan jarum suntik.

"Jadi, dengan alat Uridect yang kami buat, pasien hanya
perlu menaruh urin ke dalam Uridect. Kemudian, sensor
yang terdapat pada alat akan mendeteksi dini apakah
pengguna memiliki penyakit asam urat, diabetes, atau
penyakit ginjal. Ketiga penyakit tersebut saling berkaitan
dikarenakan sama-sama memiliki gangguan pada enzim
untuk metabolisme purin, sehingga meningkatkan kadar
asam urat di dalam tubuh," tambahnya.
Pada Uridect ini, material yang dipakai untuk mendeteksi
asam urat adalah Ag-Graphene Oxide dimana prinsip
kerjanya dengan memanfaatkan cahaya evanescence pada
ber optik. Ketika material sensornya terkena asam urat,
sifat material berupa index bias dari materialnya berubah.
Bidang keilmuan Anisah bersama rekan-rekannya yang
berada di bidang khusus yaitu sika, menjadi modal dasar
bagi sistem kerja untuk alat Uridect.
Melalui inovasi Uridect, Anisah dan rekan-rekannya
mendapatkan pendanaan oleh Kemenristekdikti untuk
dapat merealisasikan inovasi yang telah mereka rancang.
Anisah dan rekan-rekannya berharap agar Uridect ini
dapat berguna bagi masyarakat umum. Khususnya bagi
yang phobia ketika melihat darah ataupun yang takut
untuk disuntik.
"Tentu kami akan senang sekali jika alat ini dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Apalagi jika ilmu
pengetahuan ini dapat dikembangkan untuk dunia
kesehatan di masa yang akan datang," tutupnya. (**/Zul)

"Ide ini berawal dari salah satu keluarga saya yang terkena
penyakit asam urat namun phobia sama jarum suntik.
Kemudian, setelah itu tim kami mencari-cari alat untuk uric
acid non invasive. Waktu itu, kami melihat yang dijual di
pasaran ada yang namanya dipstick tapi belum spesi k
untuk melihat asam urat secara kuantitatif. Dari situ kami
mencari-cari, kira-kira metode apa yang dapat digunakan
untuk mendeteksi asam urat tanpa perlu menyakiti tubuh,"
terang Anisah.
Mereka pun menciptakan alat pendeteksi asam urat
melalui urin bernama Uridect. Alat yang dibuat oleh
Anisah dan kedua rekannya ini memiliki berbagai
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Mahasiswa IPB Ciptakan Dompet dari Kulit Pisang

I

ndonesia dengan jumlah penduduknya mencapai 200
juta jiwa menempati posisi ke empat negara dengan
jumlah penduduk terbanyak di dunia. Tidak dapat
dipungkiri, dengan banyaknya jumlah penduduk
menyebabkan jumlah sampah di Indonesia semakin
meningkat. Berdasarkan tulisan yang dilansir dalam
website menlhk.go.id, salah satu jenis sampah dengan
komposisi terbesar adalah sampah organik, yakni sekitar
60% dari 64 juta ton yang dihasilkan di Seluruh Indonesia
dalam satu tahun.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, tiga mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yakni Yohanes Bernadino,
Nalendra Bagus, dan Muhammad Ryan menggagaskan ide
mengolah limbah kulit pisang sebagai sampah organik
menjadi kerajinan. Ide tersebut dituangkan dalam Program
Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta (PKM PE) dengan
judul “Biosintesis Nanoselulosa dari Limbah Kulit Pisang
sebagai Alternatif Bahan Baku Kerajinan Berbasis Kulit
Hewan” yang dibimbing oleh Dr. Akhiruddin Maddu.
“Alasan kita memilih limbah kulit pisang karena kulit pisang
termasuk limbah yang jumlahnya paling banyak dibuang
oleh masyarakat. Jadi, kita mengolah limbah pisang itu
untuk dijadikan kerajinan,” tutur Nalendra.
Tahap yang dilakukan untuk recycle limbah kulit pisang
menjadi kerajinan dimulai dengan pemilihan limbah kulit
pisang untuk selanjutnya dikompres menggunakan
hidrolic press. Berikutnya diuji coba dengan beberapa
bakteri hingga diperoleh lembaran nata untuk diproses
menjadi kerajinan. Proses pengubahan limbah pisang

menjadi lembaran seperti nata memakan waktu kurang
lebih 20 hari dengan limbah yang dibutuhkan sekitar 500
gram untuk sekali pengolahan. Durasi pengolahan yang
cukup lama tersebut bergantung pada ketebalan limbah
yang diolah dan proses inkubasi yang dilakukan.
“Setelah diperoleh lembaran nata yang tipis, selanjutnya
bisa diproses menjadi kerajinan diantaranya berupa
dompet. Ide kreatif ini telah mengubah limbah pisang yang
tidak berguna menjadi bernilai ekonomi,” lanjut Nalendra.
Dengan olah limbah pisang tersebut, Tim PKM ini berharap
dapat mengurangi jumlah sampah organik yang terbuang
menjadi barang bernilai ekonomi, terutama masyarakat
Indonesia yang mengonsumsi pisang dalam jumlah
banyak.
“Masyarakat awam juga bisa mengolah limbah pisang
menjadi kerajinan seperti dompet ini. Jika dalam penelitian
kami, limbah pisang dikompres menggunakan hyrdolic
press, maka para pengrajn bisa mengompres limbah
pisang menggunakan batu,” tambah Yohanes.
Ide unik dari Yohanes dan timnya tersebut dapat menjadi
referensi dan inovasi baru bagi para pengrajin di Indonesia
dan tidak bergantung lagi pada kulit hewan untuk
dijadikan kerajinan.
“Kalau biasanya membuat dompet menggunakan kulit
hewan, dengan inovasi limbah pisang ini masyarakat tidak
harus lagi mengambil kulit hewan. Tapi bisa memanfaatkan
limbah pisang yang terbuang untuk dijadikan barang yang
bernilai ekonomi,” tutup Yohanes. (NIN/Zul)
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