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Jajaran Pimpinan IPB Ikuti Workshop Rebranding

J

trust. Lebih jernih, otentik, lebih asli. Kita ingin publik
menilai sesuai dengan apa yang ada di IPB ini. Kita ingin
semua masyarakat mengenal IPB dengan satu kata yang
sama,” terangnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan
bahwa branding ini merupakan sesuatu hal yang sangat
penting dalam sebuah organisasi untuk membangun
persepsi yang sama, ke depan akan bagaimana IPB ini.
“Branding itu merupakan upaya bagaimana membangun

Workshop ini merupakan bagian dalam membangun dan
merumuskan langkah-langkah IPB ke depan. Bagaimana
IPB dipercaya oleh publik dan bagaimana membangun
trust. Branding menurut rektor tidak hanya memoles dari
luarnya, namun keropos di dalam. “Kita harus menjadi
cerminan yang bagus. Perlu reformasi bagaimana
masyarakat di luar dan di dalam menilai IPB dengan

ajaran pimpinan Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengikuti workshop IPB Rebranding di IPB
International Convention Center, Bogor, Jum’at (20/7).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretaris Institut ini
bertujuan untuk mengajak para pemangku kebijakan di IPB
untuk turut menjadi agen dalam IPB Rebranding.
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pemahaman yang sama. Kita ingin membuat publik lebih
percaya dengan IPB. Tidak hanya itu, dalam branding kita
butuh data. Apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan
resource yang ada,” ucap Rektor.
Pakar Rebranding dari Etnomark yang juga alumni IPB
Angkatan 17, Ir. Amalia E Maulana, PhD memaparkan
proses pertama dalam sebuah organisasi itu adalah
perlunya melakukan brand audit. Rebranding adalah
sesuatu yang sangat luas dan brand audit merupakan
bagian tersulit dalam proses rebranding.
Karena untuk melihat kesehatan suatu organisasi itu harus
dengan brand audit. Bisa sesuatu yang sangat sederhana

juga bisa sangat kompleks. We have to do something. Jika
sudah ada report dari brand audit, kita bisa mulai
mengerucutkannya pada permasalahan-permasalahan.
“Setelah brand audit dilaksanakan maka tahapan
selanjutnya adalah translating insight into brand dream
and strategy directions. Where are we going to? Kemudian
brand communication development, brand road map dan
strategy into action,” tambahnya.
Workshop ini diikuti oleh unsur Majelis Wali Amanat (MWA),
Senat Akademik (SA), Dewan Guru Besar (DGB), Wakil
Rektor, Sekretaris Institut, para Dean, para Ketua
Departemen. (dh/zul)
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Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
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Kronologi Tenggelamnya KM Orange Pembawa
Rombongan Field Course Pulau Tinjil 2018
Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Wakil Rektor bidang Kerjasama dan
Sistem Informasi Prof. Dr. Dodik R Nurrochmat, Kepala LPPM
Dr. Aji Hermawan, Kepala PSSP IPB, Dr. Huda S. Darusman
dan tim IPB pada hari Jumat 20 Juli 2018 telah sampai di
Binuangeun untuk mengunjungi peserta eld course. Rektor
berkesempatan memberikan support dan bercengkerama
hangat dengan para peserta, untuk pemulihan kondisi
peserta yang tentu saja shock atas musibah tersebut.

K

amis 19 Juli 2018, Institut Pertanian Bogor (IPB)
berduka karena musibah tenggelamnya kapal perahu
KM Oranye di area pintu masuk Muara Binuangeun
sekitar pukul 14.00 WIB. KM Orange yang membawa pulang
peserta Field Course Pulau Tinjil 2018 dinahkodai oleh Juber,
dengan jumlah penumpang 24 orang, termasuk nahkoda
dan Anak Buah Kapal (ABK), terhantam ombak di lambung
kanan kapal yang menyebabkan kapal terbalik.
Field Course Pulau Tinjil 2018 ini diselenggarakan oleh Pusat
Studi Satwa Primata (PSSP) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian
Bogor (IPB).
Berdasarkan pemaparan dari Dr. Entang Iskandar, Sekretaris
PSSP dan Koordinator Field Course yang ikut bersama
rombongan kapal yang terkena musibah, sesuai dengan
Standard Operating Procedure (SOP) Keselamatan, semua
penumpang di kapal menggunakan jaket pelampung (life
vest). Tapi setelah kapal terhantam ombak, sejumlah
penumpang kehilangan jaket pelampung yang terlepas
karena kerasnya hantaman ombak maupun tersangkut
material kapal.
“Dengan kerjasama yang baik dan saling menolong antar
rombongan eld course, serta bantuan masyarakat dan
aparat setempat, seluruh penumpang berhasil dievakuasi ke
pantai dan dilarikan ke Puskesmas Muara Binuangeun. Satu
mahasiswi dari University of Washington USA mendapat
perawatan satu malam di puskesmas dan kondisi saat ini
sudah pulih. Sedangkan dua tenaga bantuan memasak
selama eld course yang merupakan warga lokal
Binuangeun tidak dapat tertolong,” ujarnya.
Seluruh peserta rombongan lainnya yaitu mahasiswa
University of Washington USA, mahasiswa program studi
Primatologi Sekolah Pascasarjana IPB, mahasiswa
Universitas Sebelas Maret, staf PSSP IPB dan narasumber
dari Amerika, saat ini dalam kondisi yang baik.
“Hari Jumat 20 Juli 2018, rombongan bus IPB telah siap di
lokasi untuk menjemput peserta eld course dan hari ini,
Sabtu 21 Juli 2018 pukul 5 pagi, seluruh peserta telah
bergerak menempuh perjalanan pulang ke Bogor.
Seluruhnya dalam kondisi sik yang sehat dan semoga terus
diberikan kesehatan dan keselamatan sampai di Bogor dan
tujuan masing-masing,” terangnya.

Rektor juga berkesempatan mengunjungi keluarga korban
meninggal yaitu almarhumah ibu Atiah dan ibu Emah.
Rektor dan seluruh keluarga besar IPB mengucapkan rasa
belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban
disertai ucapan terimakasih atas bantuan kedua
almarhumah dalam mendukung kegiatan eld course di
Pulau Tinjil.
Field Course 2018 bertujuan untuk menyebarluaskan
pengetahuan tentang satwa primata, habitat dan upaya
konservasinya, metode penelitian di lapangan, masalah
human-primate con ict dan permasalahan lingkungan dan
kesehatan global.
Selain pengembangan ilmu pengetahuan, eld course ini
juga merupakan sarana interaksi efektif dan pertukaran
budaya antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing.
“Setiap akhir kegiatan eld course, dilakukan outreach
education program bagi anak-anak SD di sekitar base camp.
Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk pengabdian sosial
yang dilakukan PSSP,” ujar Dr. Huda.
Menurutnya, program Field Course in Conservation Biology
& Global Health adalah program rutin tahunan PSSP IPB
yang dimulai tahun 1991. Program ini merupakan kerjasama
dengan Center for Global Field Study, University of
Washington, USA.
Pada awal pelaksanaannya, eld course ini hanya diikuti
mahasiswa IPB, selanjutnya melibatkan mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi di Indonesia seperti UI, UGM,
Unpad, Udayana, Unsrat, dan UNS. Selain itu, tak jarang
diikuti staf dari instansi kehutanan, LIPI, Perhutani dan LSM.
Pada tahun 1995, mahasiswa dari University of Washington
mulai mengikuti program ini. Tahun-tahun berikutnya ada
juga mahasiswa dari Cambridge, Uppsala, Miyazaki,
Mahasarakam, Oregon Community College dan Trinity
University yang mengikuti kegiatan eld course ini.
“Staf pengajar/narasumber eld course berasal dari IPB,
University of Washington, UNS, UI, Central Oregon
Community College, Mahasarakam University dan Trinity
University. Program ini telah menghasilkan guru besar yakni
Prof. Matthew, alumnus eld course 1995, dari Oregon State
University yang juga membawa mahasiswa dari Oregon
untuk menjadi peserta pelatihan Field Course di Tinjil,”
terangnya. (**/Zul)
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“Aubade Saladin” Puisi Perdamaian Bawa Mahasiswa IPB
Juara Lomba Menulis

S

eruan perdamaian bisa dilakukan dengan berbagai
cara. Menulis adalah salah satunya. Mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) Departemen
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA), Indriani Juvita Khustantiliem berhasil
menyabet juara satu Lomba Cipta Puisi di Universitas
Negeri Surabaya pada tanggal 5 Mei – 11 Juni lalu.
Indriani mengangkat puisi berjudul “Aubade Saladin”
sebagai seruan perdamaian atas tragedi pengeboman
gereja di Surabaya. Puisi ini terinspirasi dari tokoh muslim
yang bernama Saladin dalam Perang Salib pada abad
kesebelas.
“Puisi ini pas banget dengan kejadian bom gereja yang
terjadi di Surabaya selama tiga kali. Tema yang diberikan itu
pas banget tentang perdamaian dan kebetulan, saya juga
ingin membuat puisi tentang perdamaian. Jadi saya
mencoba mengangkat cerita tentang Perang Salib yang
terjadi di abad kesebelas yaitu peperangan umat muslim
dan nasrani. Di situ ada tokoh muslim yang namanya
Saladin. Dia itu yang menyerukan tentang perdamaian
pada abad itu. Aubade itu artinya nyanyian. Di puisi itu
Saladin menyerukan juga tentang perdamaian di abad 21,”
kata Indri.

“Puisi ini juga terinspirasi dari lm Perang Salib Kingdom of
Heaven. Di puisi ini saya menceritakan detik-detik
pengeboman. Dalam waktu yang singkat, hilang
semuanya. Saya mendengar dari orang tuanya, anak-anak
kecil pergi ke gereja dan meninggal. Cerita itu saya
masukkan ke dalam puisi ini,” tambah Indri.
Berlatar belakang agama Kristen yang dianut Indriani, ia
menjelaskan alasan mengangkat tokoh Saladin yang
seorang muslim. Ia yakin bahwa orang-orang muslim tidak
mungkin melakukan pengeboman di gereja Surabaya itu.
“Walaupun saya Kristen. Saya tidak membedakan agama.
Saya tidak yakin umat muslim yang melakukan itu. Saya
ingin orang-orang itu sadar. Sebenarnya setiap agama itu
tidak ingin terjadi pembunuhan seperti itu,” kata Indri.
Indri mengungkapkan, Lomba Menulis Puisi ini merupakan
lomba pertamanya di bidang seni. Ia juga mengungkapkan
bahwa seni adalah bakatnya. “Ini lomba pertama saya di
bidang seni. Saya memang bakatnya di seni. Saya suka
menyanyi, menari, dan melukis.”
Indri menambahkan, selama ia di bangku Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas
(SMA), ia sering menjuarai lomba-lomba seni. (Ath/ris)
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Diary Mommycomb: Mahasiswa IPB Ajak Ibu Menulis
Kisah 1000 Hari Pertama Kehidupan Buah Hati
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.
Pembuatan diary ini menjadi bagian dari kegiatan Sekolah
Ibu Mommycomb. Program Sekolah Ibu Mommycomb ini
dilaksanakan di Posyandu Flamboyan, Babakan Doneng,
Dramaga Bogor. Sekolah ini terdiri dari empat kelas materi
yaitu Kelas Gizi dan Kesehatan, Kelas Pengasuhan, Kelas
Manajemen Keluarga, dan Kelas Kreasi.

H

asil riset Central Connecticut University untuk
“Most Littered Nation in the World” menempatkan
Indonesia sebagai negara dengan minat literasi
sangat rendah di peringkat 60 dari 61 negara yang
disurvey. Studi ini mencakup minat membaca, menulis,
maupun minat terhadap pengetahuan, begitu pula dengan
penyediaan sarana dan prasarana.
Rendahnya minat literasi bangsa ini menunjukkan
kurangnya internalisasi terhadap literasi itu sendiri. Padahal
membaca dan menulis adalah bekal untuk mendapat ilmu
pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan untuk
memperbaiki bangsa ini. Menanamkan kegemaran menulis
dan membaca idealnya dilakukan sedini mungkin.
Peran literasi dalam memajukan kualitas sumber daya
manusia dalam suatu negara bisa melalui seorang ibu. Ibu
merupakan pencetak generasi bangsa yang menentukan
kualitas dari anak-anaknya. Oleh karena itu, lima mahasiswa
dari Institut Pertanian Bogor (IPB) menciptakan solusi
sekaligus inovasi terkait permasalahan ini.

Luaran dari program ini adalah mempersiapkan ibu
menjadi ibu berkualitas terutama pada 1.000 hari pertama
kehidupan sang anak. “Seribu hari pertama kehidupan anak
merupakan golden age yang menentukan masa depan
anak. Ibu berperan penting pada periode ini. Kondisi ibu
tidak hanya harus baik secara sik, tapi juga psikisnya. Salah
satu kebiasaan baik yang dapat dibiasakan adalah menulis,”
tutur Aliya selaku Ketua Tim.
Menurut Aliya, ketika para ibu menuliskan pengalamannya
selama membesarkan anak, seorang ibu tidak hanya
mendapatkan self healing melalui tulisannya, tapi tulisan
tersebut juga dapat menjadi kenang-kenangan bagi
keluarga, terutama saat anaknya besar nanti. Melalui
program ini, Tim Mommycomb berupaya untuk
membiasakan para ibu agar meningkatkan literasi melalui
menulis diary, membaca buku-buku yang baik,
meningkatkan pengetahuan terutama dalam pengasuhan
anak dan manajemen keluarga, serta membiasakan hal-hal
baik bagi ibu dan anaknya.
Aliya berharap produk dan program dari PKM-M ini dapat
diadopsi dan diimplementasikan ke masyarakat umum,
sehingga menjadi solusi bagi permasalahan rendahnya
literasi negara ini sekaligus menjadi inovasi dalam
memantau tumbuh kembang anak. (**/Zul)

Mereka adalah Aliya Nurarifa Saadah (Departemen Gizi
Masyarakat), Sarah Vaisala Trimulyani (Departemen Ilmu
Ekonomi), Vidian Imam Nurfadilah (Departemen Gizi
Masyarakat), Hanin Khalisharani (Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen), juga Novan Aji Imron
(Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat).
Kelimanya membuat “Diary Mommycomb 1000 Hari
Anakku : Media Pantau Tumbuh Kembang Anak sebagai
Upaya Peningkatan Minat Literasi pada Ibu". Kegiatan
mereka menjadi salah satu Program Kreativitas Mahasiswa
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 2018 yang
mendapatkan pendanaan dari Kementerian Riset,
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TANKER, Inovasi Obat Anti Kanker Serviks
Karya Mahasiswa IPB
dipakai untuk wanita yang sedang haid (menstruasi) namun
ingin tetap bergerak bebas dan aktif.
Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang hidup
terendam di bawah permukaan air laut. Lamun sebagai
biota laut dapat tumbuh di perairan yang memiliki tingkat
salinitas yang tinggi, sehingga metabolit sekundernya
cukup unggul.

K

anker adalah menjadi salah satu permasalahan
kesehatan yang sangat besar di Indonesia. Kanker
serviks menjadi momok menakutkan yang
menduduki urutan paling atas sebagai pemicu terjadinya
kematian pada kaum wanita. Kanker serviks terjadi karena
ada sel-sel di sekitar serviks (leher rahim) tumbuh abnormal
dan berkembang biak tak terkendali. Sel-sel abnormal
berkembang dengan cepat menjadi tumor dan tumor yang
ganas akan berkembang menjadi kanker serviks.

Tanker karya mahasiswa IPB ini adalah tampon yang dilapisi
kapsul herbal dari ektrak tumbuhan lamun yang
berdasarkan hasil riset mampu menghambat sel kanker
serviks. Tanker dapat digunakan bagi penderita kanker
serviks sebagai pengganti pembalut ketika haid atau dapat
digunakan rutin untuk pengobatan kanker serviks.
Setelah melalui berbagai riset dan penelitian, zat sitotoksik
yang terkandung dalam tumbuhan lamun dapat bekerja
dan menekan intensitas sel kanker serviks. Daya hambat
tumbuhan lamun terhadap kanker serviks cukup besar yaitu
hingga 94-95%.

Kanker serviks merupakan jenis kanker yang paling sering
menyerang wanita. Menurut catatan Badan Kesehatan
Dunia atau WHO, kanker serviks menempati urutan
keempat yang paling sering diderita oleh wanita di dunia.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, kanker serviks
menempati urutan kedua kanker terbanyak setelah kanker
payudara.

“Penggunaan tampon masih jarang digunakan di Indonesia,
hal ini karena tampon belum begitu dikenal masyarakat.
Padahal tampon itu cukup nyaman dan aman dan biasa
digunakan oleh perempuan di berbagai negara. Sehingga
inovasi tampon khusus penderita kanker servisk (Tanker) ini
sangat prospektif sebagai pilihan untuk pengobatan bagi
penderita kanker serviks di Indonesia,” papar Hellen ketika
menjelaskan inovasi penelitiannya.

Pengobatan yang masih menimbulkan banyak risiko dan
tingginya penderita kanker serviks membuat tiga
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan inovasi
penelitian yang berjudul Tanker (Tampon Lamun Anti
Kanker) Potensi Ekstrak Lamun (Enhalus acoroides) sebagai
tampon antikanker serviks. Inovasi ini merupakan
pengobatan kanker serviks dengan menggunakan tampon
dan ekstrak tumbuhan lamun sebagai alat pengobatan
penderita kanker serviks di Indonesia.

Selama ini pengobatan kanker serviks di masyarakat yaitu
dengan operasi, radioterapi, dan kemoterapi. Pengobatan
ini menimbulkan beberapa risiko dan dampak bagi
penderita seperti kerusakan jaringan, luka dan infeksi pada
usus, dan kekebalan terhadap obat tertentu. Inovasi Tanker
mampu memudahkan penderita untuk menggunakannya
tanpa khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan.

Tanker ini karya tiga mahasiswa IPB yaitu Hellen Merlisa
Paula, Yoan Andriyansyah, dan Rizka Safriliani yang
dibimbing oleh dosen Biokimia IPB Dr Laksmi Ambarsari.
Riset ini berhasil mendapatkan pendanaan dari
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti RI) dalam Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) di Bidang Penelitian.
Fungsi dan bahan pembuatan tampon sama seperti
pembalut namun dimampatkan menjadi bentuk tabung
berukuran kecil, dipakai dengan cara dimasukan pada liang
vagina untuk menyerap darah menstruasi. Tampon biasa

Menurut Hellen penelitian ini memiliki keunggulan yaitu
menggunakan sampel tumbuhan lamun dari laut Pulau
Bintan, yang merupakan konservasi lamun di Indonesia.
Wilayah Pulau Bintan termasuk wilayah Indonesia dengan
jumlah penderita kanker serviks cukup banyak. Selain itu
pemanfaatan lamun sebagai obat anti kanker juga
bermanfaat untuk mengeskplorasi biota laut yang selama
ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Saat ini
Tanker telah tersedia dalam bentuk kemasan. Setiap
kemasan berisi 15 stik Tampon yang dilengkapi dengan
aplikator pemasang tampon. Hellen dan Tim berharap
produk ini dapat dilakukan uji in vivo dan uji klinis supaya
dapat diproduksi secara massal. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Kompresor yang Aman
untuk Kesehatan Nelayan

S

ebagai negeri maritim, Indonesia memiliki ribuan
hingga jutaan hasil laut. Hasil laut tersebut tersebar
mulai dari permukaan hingga dasar laut. Hasil laut
yang masih mendekati permukaan laut dapat diperoleh
dengan menggunakan alat tangkap. Akan tetapi hasil laut
yang berada pada perairan dalam, penangkapannya harus
dilakukan dengan “menjemput” mereka. Karena harga yang
begitu menggiurkan, banyak nelayan yang
mempertaruhkan nyawa untuk memperoleh hasil laut yang
berada pada perairan dalam tersebut dengan menyelam.
Hanya saja banyak nelayan yang tidak memperhatikan
kesehatan mereka ketika menyelam. Nelayan lebih memilih
menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan
dibanding oksigen isi ulang. Menurut survei yang telah
dilakukan di Kepulauan Seribu, faktor ekonomi menjadi
faktor utama terjadinya penyimpangan prosedur
penggunaan alat bantu pernapasan dalam air. Mahalnya
biaya isi ulang oksigen menyebabkan nelayan lebih
memilih menggunakan kompresor angin untuk bernafas di
dalam air.
Kompresor memang hanya membutuhkan sedikit biaya
dan dapat digunakan untuk bernafas di dalam air dalam
waktu yang lama. Namun, menurut pandangan medis,
penggunaan kompresor sebagai alat bantu penangkapan
ikan berdampak tidak baik untuk kesehatan penyelam.
Penggunaan kompresor dapat menimbulkan berbagai
macam penyakit seperti sesak napas, napas cepat, pusing,
halusinasi, tekanan darah turun, pingsan, depresi
pernapasan, depresi saraf pusat bahkan kematian.

Penyakit-penyakit tersebut dapat terjadi karena sistem
kerja kompresor yang tidak dapat mem lter udara yang
masuk ke kompresor dengan baik. Bukan hanya oksigen
yang masuk ke dalam kompresor akan tetapi (N) nitrogen,
C02 (Karbon dioksida), bahkan asap mesin kompresor pun
ikut masuk ke dalam tabung yang selanjutnya tersalurkan
oleh selang terhirup ke dalam hidung penyelam.
Berdasarkan permasalahan tersebut, sekelompok
mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB), melalui Program
Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) 2018,
Sejahtera, Annisa Rizki Khairani, dan Shintia, di bawah
bimbingan Dr. Akhiruddin Maddu mencoba membuat
inovasi Kompresor Oksigen Murni Berbasis Teknologi
Membran Oksigen untuk Menjamin Kesehatan Penyelam.
“Kompresor pada umumnya menggunakan lter biasa,
sehingga semua partikel atau gas yang ada di alam bebas
masuk ke dalam kompresor. Oleh karena itu, kami
mengaplikasikan membran oksigen sebagai alat lter
kompresor. Kompresor ini pada umumnya menyaring
segala jenis gas/partikel ke dalam tabung,” ujar Sejahtera,
Ketua Tim.
Menyelam dengan perolehan hasil tangkapan ratusan ribu
hingga jutaan rupiah memang sangat menggiurkan,
namun sangat penting memperhatikan kondisi tubuh dan
perlengkapan keselamatan ketika menyelam. Temuan
kompresor mahasiswa IPB tersebut dapat dijadikan sebagai
salah satu alternatif untuk keselamatan saat menyelam.
(**/Zul)
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