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Mahasiswa IPB Kembangkan Mesin Canggih Penyemai Benih

P

enyemaian adalah proses yang sangat menentukan
kualitas dan hasil panen dari tanaman yang
dibudidayakan. Penyemaian benih sayuran di
perusahaan-perusahaan agribisnis masih dilakukan secara
manual dengan meletakkan benih satu per satu ke lubang
tray semai. Hal ini berisiko benih mudah tercecer dan
dapat mengakibatkan kerugian.
Lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengembangkan teknologi guna mendukung
terwujudnya peningkatan produktivitas sayuran. Mereka

adalah Nur Khasan Fatoni, Yudha Putra Arisandy, Al
Hadiitya Armi, Matan Azzami, dan Hari Wisesa.
“Kami melihat kinerja perusahaan agribisnis khususnya
budidaya sayuran hidroponik dan aeroponik belum diiringi
dengan penerapan teknologi yang mumpuni di bidang
pengadaan bibit. Maka kami mencoba membuat mesin
penjatah benih sayuran pada tray semai dengan
mekanisme vakum, yang kami namakan Smart Seeder,”
ujar Nur Khasan, selaku Ketua Tim.
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Smart Seeder merupakan mesin penyemai sayuran tipe
vakum yang terdiri dari tiga sistem, yaitu sistem
penjatahan benih, sistem pergerakan penjatahan benih,
dan sistem kontrol.
“Cara kerja mesin ini yaitu Arduino akan memberikan
sinyal digital pada motor driver untuk memberikan daya
pada motor steper. Motor steper akan bergerak maju atau
mundur pada rel dan berhenti tepat di atas lubang semai.
Selanjutnya Arduino akan mengendalikan servo untuk
menggeser pneumatic pump agar mekanisme penjatuhan
benih tepat jatuh di lubang tray semai,” kata Nur Khasan.
Smart Seeder menjadi salah satu Program Kreativitas
Mahasiswa Bidang Penerapan Teknologi (PKMT). Dengan
bimbingan Dr. Ir. I Dewa Made Subrata, M.Agr, Staf
Pengajar Departemen Teknik Mesin dan Biosistem,
Fakultas Teknologi Pertanian IPB, kelima mahasiswa
tersebut berhasil menerapkan Smart Seeder di PT
Momenta Agrikultura (Amazing Farm).

Deddy, selaku Manager PT Moment Agrikultura
menyatakan Smart Seeder adalah alat yang sangat bagus
untuk diterapkan, karena pertanian di luar negeri sudah
canggih dan sangat maju. “Mau tidak mau kita harus
mengikuti perkembangan teknologi yang ada agar bisa
berdaya saing,” katanya.
Nur Khasan dan kawan-kawan berharap agar Smart Seeder
dapat meningkatkan produktivitas dan e siensi dalam
pengadaan bibit untuk memenuhi permintaan pasar yang
tinggi. Mereka juga berharap bisa mempublikasikan Smart
Seeder pada artikel ilmiah dan memasarkan mesin ini ke
berbagai badan usaha yang bergerak di bidang
pengadaan bibit.
“Dan yang tak kalah penting harapan kami adalah kami
bisa mendapatkan medali emas untuk IPB di PIMNAS 2018
dan bisa memajukan pertanian Indonesia,” tambahnya.
(NIRS/Zul)
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Mahasiswa IPB Temukan Inovasi Pengukuran Fisik Pengairan
dengan Metode OTG
kapal dapat bergerak sendiri dengan mengikuti koordinat
GPS yang telah ditentukan sebelumnya.
“Sepanjang kapal berjalan, kapal ini akan mengukur kedua
parameter tersebut yaitu suhu dan kekeruhan. Tidak
seperti teknologi yang telah ada, yaitu hanya mengukur
contoh-contoh perairan tertentu, tetapi kami mengukur
setiap jalur yang dilewati oleh kapal. Sebenarnya suhu dan
kekeruhan ini hanya parameter saja, kami di sini
menawarkan metodenya yang menggunakan sistem
autonomous. Autonomous adalah sebuah jaringan yang
secara bebas dan mempunyai manajemen sistem sendiri,”
ujar Sefto.

I

ndonesia merupakan negara maritim yang kaya
sumber daya kelautan. Namun pada kenyataannya,
potensi kelautan Indonesia belum secara optimal dapat
dieksplorasi. Berdalih alasan teknologi, pengembangan
sektor kelautan tak pernah dilakukan. Inovasi teknologi
selalu dibutuhkan di berbagai sektor, salah satunya
kelautan. Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
membuat Inovasi Pengukuran Parameter Fisik Perairan
Menggunakan Metode OTG (Auto Tracking GPS) untuk
menjawab kebutuhan teknologi sektor maritim.
Sefto, Yoan Andriansyah, dan Naufal Hamdani Yuza dari
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) IPB melalui
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Eksakta
(PKM-PE) di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc
membuat suatu inovasi teknologi menggunakan
parameter sik air sebagai upaya menggali potensi
kelautan Indonesia.
“Kita menawarkan inovasi baru, suatu pengukuran
parameter perairan dengan menggunakan sistem
autonomous. Nah, parameter yang kita ukur di sini adalah
suhu dan kekeruhan. Sebenarnya alat untuk mengukur
kedua parameter ini sudah ada, namun kekurangannya
hanya mengukur di titik-titik tertentu,” kata Sefto.
Melihat kekurangan dari teknologi yang telah ada, tiga
mahasiswa IPB ini menawarkan inovasi yang bisa
menutupi kekurangan tersebut menggunakan metode
tracking kapal. Metode tracking kapal yaitu kapal yang
dilengkapi dengan sensor suhu dan kekeruhan
menggunakan sistem autonomous yang menyebabkan

Sistem penggunaan kapal ini bisa menggunakan dua
mode yaitu remote dan autonomous. Perbedaannya
adalah kalau remote menggunakan pengendali,
sedangkan autonomous menggunakan sistem sendiri.
Jarak yang bisa ditempuh oleh kapal ini adalah 100 meter.
“Dalam kapal ini bisa menggunakan dua sistem yaitu
remote dan autonomous. Untuk remote-nya sendiri
mengunakan pengendali untuk mengendalikan kecepatan
dan yang lain, sedangkan yang autonomous, di dalamnya
ditanamkan micro computer yang kami beri program.
Jarak yang dapat di tempuh kapal ini yaitu sejauh 100
meter, ” tambahnya.
Kelebihan dari inovasi teknologi ini adalah bisa digunakan
di perairan yang sulit dijangkau manusia, seperti topogra
yang dangkal sehingga menyebabkan kapal survey tidak
dapat melakukan survey di area tersebut. Selain itu juga
bisa melakukan survey di area yang berbahaya, seperti
daerah yang terdapat hewan berbahaya atau udara yang
beracun.
Harapan ke depan, kapal ini dapat membantu sektor
kelautan terutama para nelayan dan juga dapat
membantu instansi kemaritiman untuk dapat memetakan
wilayah dengan tingkat kekeruhan dan suhu tertentu.
“Harapan terbesarnya dapat membantu nelayan, jadi kita
bisa tahu daerah dengan suhu tertentu dan kekeruhan
tertentu dimana terdapat banyak ikan. Selain itu juga bisa
membantu instansi bidang maritim untuk membuat peta
kekeruhan dan variasi suhu di perairan Indonesia,” kata
Sefto. (Ath/ris)
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Mahasiswa IPB Rancang Tele-Fishing, Inovasi Baru untuk
Nelayan dalam Menangkap Ikan

P

engaruh globalisasi, nampaknya tak membuat para
nelayan Indonesia tersentuh teknologi masa kini.
Hasil tangkapan yang diperoleh pun sangat minim.
Melihat kondisi tersebut, lima mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) berusaha mencari solusi penangkapan ikan
berbasis teknologi dan internet.
Pradana Bayu, Insan Maulana Yusup, Bryan, Maychel
Erryansyah, dan Nadya Kusuma Wardani, lima mahasiswa
dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) IPB di
bawah bimbingan Prof. Dr Ir. Indra Jaya, M.Sc dalam
Program Kreativitas Mahasiswa Teknologi (PKM-T)
membuat Tele-Fishing, sebuah solusi untuk memudahkan
nelayan dalam menangkap ikan.
Tele-Fishing adalah suatu teknologi untuk memanen
(menangkap) dan mengamati ikan di bagan perahu yang
mempunyai tujuan untuk membantu nelayan mengurangi
biaya produksi dan mengatasi masalah hasil tangkapan
yang tidak menentu.
“Tele-Fishing ini adalah teknologi untuk memanen dan
mengamati ikan di bagan perahu berbasis internet of
things dengan fasilitas lampu dan kamera yang bertujuan
untuk membantu nelayan mengurangi biaya produksi dan
mengatasi hasil tangkapan yang tidak menentu,” kata
Pradana Bayu.
Lampu dan kamera yang terdapat dalam Tele-Fishing ini
dapat dikontrol dengan mudah dari jarak jauh seperti dari
rumah. Fungsi dari lampunya sendiri adalah untuk menarik
perhatian ikan, sedangkan fungsi kamera adalah untuk
memonitoring ikan yang menanggapi cahaya lampu.
“Tele-Fishing ini menggunakan lampu dan kamera yang
bisa dikontrol dari rumah nelayan itu sendiri tanpa harus
repot-repot nelayan di bagan perahu. Lampu ini nantinya
akan menarik perhatian ikan-ikan sehingga dapat

berkumpul di jaring yang telah dipasang, nah dari situ kita
monitoring menggunakan kamera dengan jaringan
internet. Setelah ikan kumpul, barulah nelayan pergi ke
bagan,” ujarnya.
Menurut penelitian yang dilakukan Pradana Bayu dan
nelayan, cahaya yang berasal dari lampu ini akan menarik
perhatian ikan-ikan yang mempunyai sifat suka terhadap
cahaya seperti ikan teri dan ikan layur.
Keunggulan yang ditawarkan Tele-Fishing adalah
keefektifan waktu yang diperoleh oleh nelayan,
kemudahan dan hemat bahan bakar.
“ Keunggulan yang kami tawarkan di sini, selain inovasi ini
sudah memakai koneksi internet dan sistem remote control
dari rumah yang bisa mengatur lampu dan kamera, alat ini
adalah solusi untuk mengurangi bahan bakar yang dipakai
nelayan. Keunggulan yang terpenting di sini adalah
efektivitas waktu nelayan dalam menangkap ikan,” tutur
Pradana Bayu.
Lebih lanjut, Pradana Bayu mengatakan bahwa Tele-Fishing
ini tidak hanya bisa digunakan secara individu, melainkan
dapat digunakan secara kolektif.
“Tidak perlu khawatir masalah biaya yang mahal, karena
alat inipun sebenarnya sasarannya juga kolektif,” ujarnya.
Ke depannya, Pradana Bayu berharap Tele-Fishing ini dapat
mensejahterakan nelayan agar tangkapan ikan yang
didapat bisa memenuhi target yang diharapkan.
“Kami berharap, dengan adanya inovasi baru dari kami
yaitu Tele-Fishing, hidup nelayan dapat lebih sejahtera dan
pasokan ikan di nusantara dapat terpenuhi salah satunya
melalui perikanan tangkap,” tambah Pradana Bayu.
(Ath/Zul)

4

Mahasiswa IPB Ciptakan “ID-Map” Website untuk
Ketahanan Kesehatan Nasional
ID-Map menggunakan expert system (sistem pakar)
sebagai dasar pertanyaan gejala penyakit agar diagnosa
awal yang dihasilkan tepat berdasarkan literatur kesehatan.
Expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi
pengetahuan manusia ke komputer. Dengan sistem ini
komputer dapat menyelesaikan masalah seperti layaknya
para pakar. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat
menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan
meniru kerja para ahli, sehingga orang yang bukan ahli
dapat mengambil alih peran tersebut.

T

erletak di wilayah tropis dengan banyak penduduk
dan wilayah yang luas, membuat Indonesia rentan
penyakit menular yang mudah datang dari banyak
arah dan menyebar lebih cepat. Dengan risiko tersebut,
selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat dalam
mencegah dan memberantas penyakit menular agar
Ketahanan Kesehatan Nasional lebih mudah tercapai.
Untuk itu, tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
yaitu Ani Sa tri, Pradia Charismaharani dan Abdullah
Ghifari membuat sebuah aplikasi berbasis web yang
disebut dengan ID-Map (Infectious Disease Mapping).
“ID-Map adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan
pemetaan dan tren penyakit menular dapat diinformasikan
secara real time karena melibatkan peran masyarakat.
Informasi tersebut diperoleh dari diagnosis awal penyakit
setelah masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan
mengenai gejala penyakit,” ungkapnya.

Masyarakat yang sedang sakit dan ingin mengetahui
diagnosa awal penyakit dapat mengkases ID-Map dengan
membuat akun pasien. Masyarakat sehat yang ingin
mengetahui diagnosa awal penyakit juga dapat
menggunakan tur uji coba di akun pasien.
“Melalui ID-Map masyarakat secara tidak langsung
mengetahui gejala, cara pencegahan dan penanganan, dan
perkembangan penyakit menular sedini mungkin melalui
tampilan dan tur yang disajikan ID-Map. Masyarakat pun
menjadi mandiri dan cerdas di bidang kesehatan” tuturnya.
Dengan ide ini Ani beserta timnya di bawah bimbingan Dr.
Bagus Sartono S.Si, M.Si berhasil lolos dalam Program
Kreativitas Mahasiswa bidang Karya Cipta (PKM-KC) yang
diselenggarakan oleh Kemenristekdikti dengan judul IDMap (Infectious Disease Mapping) sebagai Decision
Support bagi Puskesmas dan Emergency Warning bagi
Masyarakat. Mereka berharap aplikasi website ini dapat
bermanfaat dalam mendukung ketahanan kesehatan
nasional dan menjadi rekomendasi bagi pemerintah.
(IR/Zul)

Ani menjelaskan bahwa dari berbagai pertanyaan tersebut
akan menghasilkan diagnosis awal penyakit. Dari Informasi
diagnosa awal tersebut akan diketahui berapa banyak
kasusdalam satu wilayah X. Banyaknya penderita penyakit
dari diagnosis awal tersebut dijadikan sebagai dasar
pewarnaan peta. Pewarnaan tersebut memudahkan
puskesmas dan masyarakat menentukan wilayah yang
penderita penyakitnya paling banyak sehingga dapat
dijadikan sebagai peringatan dini.
“Pewarnaan pada peta penyakit juga dapat dijadikan
sebagai tingkat darurat penyakit di setiap wilayah. Terdapat
warna tertentu yang mengindikasikan wilayah X
berpotensi mengalami kejadian luar biasa penyakit.
Dengan demikian warna-warna tersebut dapat digunakan
oleh pemerintah (puskesmas) sebagai decision support
penerapan kebijakan kesehatan di setiap wilayah,” tuturnya.
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Akua ok, Teknologi Pemanfaatan Limbah Ikan Nila
Karya Mahasiswa IPB
Nuralim menyampaikan, "Teknologi bio ok yang kami
terapkan memiliki keunikan tersendiri karena dapat
menurunkan biaya pakan untuk ikan, dapat dibudidayakan
di area sempit, hemat air karena wadahnya yang terkontrol,
hingga pemanenan ikan dapat lebih cepat dari biasanya
yakni sekitar tiga bulan, " terangnya. Nuralim juga
menerangkan bahwa manfaat lain dari pengggunaan
akua ok ini yaitu dapat memperoleh hasil tanaman berupa
sayur-sayuran akuaponik.

"Kami ingin agar biaya pakan ikan dapat ditekan. Pakan
dari limbah feses ikan diubah menjadi ok dengan bantuan
bakteri yang kemudian dimakan lagi oleh ikan. Nantinya,
kandungan nitrogen pada kolam perairan dapat digunakan
oleh tanamam akuaponik," terang Nuralim, Ketua PKM
Penelitian Akua ok.

Melalui inovasi akua ok ini, Nuralim dan dua rekannya
mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti untuk
melaksanakan penelitian tersebut. "Alhamdulillah senang
tentunya, Insya Allah kami bertekad untuk menjalankan
amanah ini dengan baik. Ke depannya kami berharap agar
inovasi ini dapat diperkenalkan ke masyarakat dan diambil
ilmunya untuk disebarluaskan Insya Allah," tutup Nuralim.
(SMH/ris)

Berawal dari keprihatinan terhadap tidak
termanfaatkannya komponen tidak terlarut pada budidaya
ikan nila, tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
yang tergabung dalam salah satu Program Kreativitas
Mahasiswa bidang Penelitian (PKM-Penelitian)
menawarkan inovasi solutif untuk dapat memanfaatkan
limbah ikan nila dalam mewujudkan "zero waste" melalui
Akua ok (Akuaponik Bio ok).
Akua ok adalah adalah teknologi inovatif yang
menggabungkan kultur organisme akuatik dan tanaman
hasil produksi hidroponik yang dipadukan dengan
teknologi bio ok sebagai usaha untuk mengurangi limbah
Nitrogen (N) dalam wadah budidaya.
Mereka adalah Nuralim Paturakhman, Justi Herdy, Ayu
Khairani, mahasiswa Departemen Budidaya Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) yang berada di
bawah bimbingan Dr. Julie Ekasari, SPi, Msi.
Nuralim, Ketua PKM Bio ok mengungkapkan bahwa
inovasi pemanfaatan limbah ternak nila terinspirasi karena
mereka melihat pemanfaatan bio ok untuk ikan nila masih
jarang. "Dari sanalah menurut kami perlu adanya
penanganan limbah budidaya yang baik serta kami ingin
meningkatkan hasil panen, agar tidak hanya ikan konsumsi
tapi dapat menghasilkan tanaman sayuran dari hasil
akuaponiknya," tambahnya.
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