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IPB Lakukan Pemilihan Dosen dan
Tenaga Kependidikan Berprestasi

D

irektorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian
Bogor (IPB) menggelar Pemilihan Dosen dan
Tenaga Kependidikan Berprestasi tingkat IPB.
Acara digelar di IPB International Convention Center, Senin
(23/7).
Direktur Sumberdaya Manusia IPB, Dr.Ir. Titik Sumarti M.C,
M.S menyampaikan, “Dewan Juri untuk Pemilihan Dosen
dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat IPB, untuk
tenaga pendidik (dosen) umumnya sudah guru besar dan
juri tenaga kependidikan merupakan ahli di bidang

masing-masing kategori,” ucapnya. Peserta ada 39 tenaga
kependidikan dan tujuh tenaga pendidik. Pemilihan Tenaga
Kependidikan Berprestasi Tahun 2018 untuk kategori
Administrasi Umum, Administrasi Akademik, Pengelola
Keuangan, Administrasi Akademik, Pengelolaan Keuangan,
Pranata Laboratorium, Arsiparis, Pustakawan dan Tenaga
Keamanan.
Dalam sambutannya Tim Juri Pemilihan Dosen dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi, Prof. Prof.Dr.Ir. Ronny Rachman
Noor, M.Rur.Sc menyampaikan Pemilihan Dosen dan
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Tenaga Kependidikan Berprestasi ini penting bagi IPB, tidak
hanya memilih, tapi nantinya peserta yang terpilih akan
melanjutkan kompetisi ke tingkat nasional. “IPB punya
reputasi sangat baik di tingkat nasional, sehingga kepada
siapapun yang terpilih untuk menjaga reputasi IPB untuk
menjadi selalu yang terbaik. Tahun ini ada sesuatu yang
berbeda. Ada kategori baru yang dikompetisikan yaitu
bidang sosial budaya dan humaniora. Tahun ini juga ada
skema baru yaitu terkait academic leader yang belum ada
sebelumnya. "Pemilihan dosen atau pun tenaga
kependidikan berprestasi tidak dimaksudkan untuk
menguji melainkan mengkon rmasi ide-idenya. Bukan
hanya berprestasi, tapi bisa berbuat banyak di tingkat
nasional. Mudah-mudahan wakil kita di tingkat nasional
akan jauh lebih baik.”

berkompetisi di level nasional. “Semoga sukses hingga
tingkat nasional. Saya yakin dengan kompetensi para juri
akan bisa terpilih orang-orang terbaik yang akan
membawa IPB ke kancah nasional. Dosen prestasi berkaitan
karya monumental, berbasis kretivitas akan disandingkan
dengan karya-karya orang lain,” kata Rektor.
Turut hadir dalam acara Pemilihan Dosen dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi adalah Wakil Rektor bidang
Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Drajat Martianto,
M.Sc, Wakil Rektor bidang Sumberdaya, Perencanaan dan
Keuangan, Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr, Wakil Rektor
bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Ir. Dodik
Ridho Nurrochmat, M.Sc.F., Wakil Rektor bidang Inovasi,
Bisnis dan Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi,
MS. (dh/ris)

Rektor IPB, Dr. Arif Satria ketika membuka acara
menyampaikan ucapan selamat kepada para dosen dan
tenaga kependidikan untuk menjadi wakil IPB
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Rektor IPB Lepas 262 Mahasiswa Ikuti IPB Goes To Field
dan ASEAN SLP 2018

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) Goes to Field (IGTF) tahun
2018 melahirkan program baru yang disebut ASEAN
Service Learning Program (ASEAN SLP). Yakni program
sejenis yang bekerjasama dengan universitas di negaranegara ASEAN. IGTF tahun 2018 ini merupakan
pelaksanaan IGTF kesebelas, sementara program baru
ASEAN SLP merupakan pelaksanaan yang kedua. Acara
pelepasan mahasiwa IGTF IPB dan ASEAN SLP 2018 ini
diadakan Senin (23/7) bertempat di Auditorium Andi
Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan
bahwa mahasiswa IPB peserta IGTF dan ASEAN SLP 2018
harus mau belajar, mengasah soft skill dan menikmati
proses di lapangan. “Kalian akan mendapatkan
pengalaman yang berharga di lapangan dan harus banyak
belajar di masyarakat. Dalam kegiatan ini kemampuan
kalian dalam mengatasi permasalahan pembangunan di
masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

Rektor menegaskan, kemampuan memahami kebutuhan
masyarakat itu penting. Kebutuhan masyarakat inilah dasar
kita untuk membuat riset atau menciptakan inovasi yang
bermanfaat bagi masyarakat.
“Tugas kalian adalah bagaimana membangun, memotivasi
dan memberikan inspirasi kepada anak-anak di daerah agar
punya “mimpi”, mau maju dan terus berkembang
pemikirannya untuk mau belajar dan berprestasi,” tandas
Rektor.
Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM), Dr. Ir. Aji Hermawan, MM
menjelaskan bahwa IPB Goes to Field dan ASEAN SLP
adalah kegiatan pendidikan dalam bentuk pembelajaran
mahasiswa bersama masyarakat dengan cara tinggal,
beradaptasi, dan bekerja bersama-sama masyarakat. Status
kegiatan ini adalah non-kurikuler yang dilakukan secara
sukarela oleh mahasiswa yang berminat dan diseleksi
secara bertahap. Tujuan IPB Goes to Field dan ASEAN SLP
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adalah memfasilitasi mitra kerja IPB dan meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam mengatasi permasalahan
pembangunan di masyarakat.
Peminat kegiatan ini sangat banyak dari tahun ke tahun,
baik jumlah mahasiswa IPB maupun jumlah perguruan
tinggi lain yang bergabung. Pada tahun 2018 ini IGTF
diikuti oleh IPB dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).
ASEAN SLP diikuti oleh IPB dan Universiti Putra Malaysia
(UPM). Peserta IPB Goes to Field dan ASEAN SLP Tahun 2018
adalah 223 mahasiswa IPB dengan kuali kasi telah
menyelesaikan semester empat. Peserta berasal dari
berbagai program studi yang ada di IPB. Namun
diutamakan mahasiswa yang memiliki keahlian yang sesuai
dengan program masing-masing.
Dalam IGTF tahun 2018 ini bergabung pula peserta dari
universitas mitra yaitu UPI sebanyak 30 orang dan dalam
ASEAN SLP bergabung peserta UPM sebanyak 9 orang.
Dengan demikian jumlah keseluruhan mahasiswa peserta
IGTF dan ASEAN SLP tahun 2018 adalah 262 orang.
“Harapannya kegiatan IGTF IPB dan ASEAN SLP 2018 ini
dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
mengatasi permasalahan yang dihadapi, meningkatkan
kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan yang
berkembang di masyarakat, meningkatkan kemampuan
mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat dan
membantu mengatasi permasalahan yang ada di

masyarakat, meluasnya jaringan kemitraan yang dimiliki
IPB dan terjaringnya umpan balik bagi IPB guna
mengembangkan kegiatan tri dharma perguruan tinggi,”
tuturnya.
Kegiatan ini mendapatkan sambutan baik dari Kepala LPPM
UPI, Dr. Yadi Ruyadi dan perwakilaan dari UPM, Prof.
Norsida. Keduanya sepakat ingin belajar ke IPB bagaimana
dapat menerjunkan mahasiswa dalam membantu
mengatasi persoalan pertanian di masyarakat secara
sukarela.
Kegiatan IPB Goes to Field Tahun 2018 dilaksanakan selama
tiga minggu yaitu pada 25 Juli–12 Agustus 2018 dan
ASEAN SLP dilaksanakan selama dua minggu, yaitu pada 25
Juli–03 Agustus 2018.
IGTF tahun ini berisi program pengembangan budidaya
padi di Kabupaten Tanah Bumbu, Klinik Tanaman di
Kabupaten Pekalongan, Kesehatan Hewan di Provinsi
Sulawesi Selatan, Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di
Kabupaten Kediri dan Subang, Pengembangan Hulu-hilir
bidang Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Sukabumi
dan DAS Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Program
ASEAN SLP yaitu Peningkatan Keamanan dan Kualitas
Produk Olahan Pangan UMKM di Kecamatan Kare
Kabupaten Madiun, dan Pra Master Plan Desa Wisata
Karangmulya di Kabupaten Tegal. (Awl/Zul)
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IPB Terima Kunjungan 155 Peserta Diklat CPNS
akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu,
anti korupsi, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),
whole government dan pelayanan publik di delapan unit
kerja di IPB yaitu Direktorat Keuangan dan Akuntansi, Unit
Transportasi Kampus, Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir (DitmawaPK), Perpustakaan, KMMAI,
Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM), Direktorat Sistem
Informasi dan Transformasi Digital (DSITD), dan Biro
Komunikasi. Setelah itu hasil kunjungan akan disusun
sebagai laporan dan didiskusikan di kelas diklat. (FI/Zul)

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menerima kunjungan
peserta Diklat Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
Golongan III di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus
IPB Dramaga Bogor, Senin (23/7). Kegiatan yang diorganisir
Pusat Pengembangan Badan Kepegawaian Negara (BKN)
ini dihadiri oleh 155 orang CPNS yang berasal dari BKN,
Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Informasi Geospasial
serta 8 orang pendamping.
“Dalam kunjungan ini peserta sebanyak 155 orang sedang
menjalani pelatihan CPNS atau pra-jabatan. Selama kurang
lebih 40 hari peserta belajar in campus (oﬀ the job training)
dan dilanjutkan habituasi yaitu mengaplikasikan materimateri yang telah didapat di dalam kelas,” ujar perwakilan
BKN, Agung Purmindarto.
Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal
(KMMAI) IPB selaku nara sumber, Dr. Ibnul Qayim
menyampaikan bahwa butuh cara untuk menyampaikan
informasi-informasi ke publik. “Semua aktivitas penelitian
yang dilakukan oleh IPB dibiayai oleh negara. Teman-teman
duduk di sini dibiayai negara. Oleh karena itu, mengabdi
dan bekerja itulah bentuk pertanggungjawaban kita. Kita
tidak boleh korupsi, setiap rupiah yang kita dapatkan akan
diminta pertanggungjawaban,” sebutnya.
Dr. Qayim memaparkan perkembangan IPB dari mulai awal
didirikan, kiprah IPB di berbagai bidang keilmuan hingga
inovasi-inovasi yang dihasilkan. Dr. Qayim berharap
pemuda-pemudi yang lolos CPNS inilah muncul jiwa-jiwa
kepemimpinan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang
baik kepada negara. “Tugas anda adalah menyampaikan
virus bahwa anak bangsa adalah generasi yang hebat.
Seluruh peserta mendapatkan sharing pengalaman,
berdiskusi dan melihat langsung penerapan implementasi
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Unit Arsip IPB Gelar Workshop Kearsipan

U

nit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar
kegiatan Workshop Pengisian Daftar Usul Nilai
Kinerja (DUPNK), Surat Pernyataan Melakukan
Kegiatan (SPMK) dan Penetapan Angka Kredit Berbasis
Sasaran Kerja Pegawai Program Layanan Kearsipan Unit
Arsip IPB. Acara workshop ini dilaksanakan pada tanggal
20-21 Juli di Jambuluwuk, Ciawi, Bogor.
“Acara dilaksanakan selama dua hari, agar arsiparis terampil
mengisi form isian standar terkait kenaikan jabatan
fungsional kearsipan berbasis Sasaran Kerja Pegawai (SKP),”
ucap Ketua Unit Arsip IPB, Drs. Mustafa, M.Lib. Selain itu,
untuk menunjang kenaikan jabatan fungsional arsiparis
IPB agar menjadi lancar tanpa kendala. Kegiatan ini dihadiri
30 arsiparis IPB yang meliputi Arsiparis Tingkat Terampil
dan Arsiparis Tingkat Ahli.

Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan
Kearsipan, Unit Arsip IPB, Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I, M.Pd.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan serah terima
jabatan (Sertijab) Kepala Bidang Akuisisi dan Pengolahan
Arsip, Unit Arsip IPB dari pejabat lama, Dra. Sri Nooryani,
MM kepada Ir. Hirra Nurlaeni, M.M sebagai pejabat baru.
Pada hari kedua, workshop ini diisi oleh narasumber dari
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Widya Wahyuni
Setianingrum, ST. (dh/ris)

Acara dibuka resmi oleh Kepala Unit Arsip IPB, Drs. B.
Mustafa, M.Lib sekaligus overview kegiatan, dilanjut
penjelasan teknis pengisian DUPNK.
Acara workshop ini diisi dengan melakukan kegiatan dan
penetapan angka kredit berbasis SKP dengan instruktur
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IPB Berangkatkan Ratusan Mahasiswa untuk
Mengabdi ke Sulawesi Selatan
(LPPM) IPB bersinergi bahu membahu untuk mengabdi
pada negeri, ujar Prof. Dr.drh. Agik Suprayogi, Wakil Kepala
Bidang Penelitian LPPM IPB.
Kegiatan pengabdian yang dilakukan antara lain sosialisasi
cuci tangan dengan baik dan benar pada anak, sosialisasi
tentang penyakit hewan (foodborne disease) atau penyakit
yang timbul akibat daging, susu, dan telur yang tidak benar
pengolahannya pada masyarakat setempat khususnya ibu
rumah tangga. Selain itu juga akan ada sosialisasi pada
peternak tentang pemeriksaan kesehatan hewan
ternaknya.

S

ebanyak 125 mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(IPB) melakukan pengabdian kepada masyarakat di
Sulawesi Selatan. Pelepasan ratusan mahasiswa
tersebut dilakukan di Gedung Kelas A Fakultas Kedokteran
Hewan (20/07). Pengabdian ini merupakan kegiatan
gabungan dari program Abdi Nusantara XII (117 mahasiswa
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) ) dan IPB Goes to Field
2018 (8 mahasiswa dari Jurusan Ilmu Produksi dan
Teknologi Peternakan, Teknologi Industri Pertanian,
Biokimia dan Agribisnis IPB). Kegiatan pengabdian ini
dilakukan pada 23 Juli-7 Agustus 2018.
“Abdi Nusantara merupakan agenda pengabdian yang
dilakukan oleh FKH IPB khususnya program sarjana. Suatu
kebanggaan karena masih mahasiswa tapi sudah mencoba
untuk berkiprah ke lapangan. Sesuai dengan tagline
‘Mengabdi dengan Hati, Berbakti untuk Negeri’, saya harap
mahasiswa di sana dapat menempa diri di masyarakat,
tidak gegabah dalam mengambil keputusan dan banyak
belajar di lapangan. Mengabdilah dengan hati,” ujar Wakil
Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan FKH IPB, Prof.
Drh. Agus Setiyono, Ph.D, APVet.
Menurutnya, program Abdi Nusantara ini menjadi pioner
dan contoh yang baik untuk kegiatan fakultas yang
berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Untuk tahun ini, mahasiswa
akan melakukan pengabdian ke 13 kabupaten di Sulawesi
Selatan. Yakni Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai,
Kabupaten Pinrang, Kabupaten Takalar, Kabupaten
Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone,
Kabupaten Enrekang, Kabupaten Marros, Kabupaten
Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Palopo dan
Kabupaten Luwu Utara.

Pada kegiatan tahun ini, “Abdi Nusantara XII merupakan
program pengabdian masyarakat yang dilakukan ke-12
kalinya oleh mahasiswa FKH IPB. Kali ini, program ini
memilih Sulawesi Selatan sebagai tempat pengabdian. Hal
tersebut dikarenakan Sulawesi Selatan merupakan salah
satu produsen ternak dengan komoditas unggulan berupa
sapi potong, kambing, dan kerbau. Peternak harus tahu
tentang zoonosis. Yakni penyakit yang ditularkan melalui
hewan. Penyakit tersebut dapat mengganggu kesehatan
masyarakat, penurunan produktivitas ternak, dan
mempengaruhi perekonomian masyarakat setempat,” ujar
Ketua Pelaksana Abdi Nusantara XII, Tau qurrahman.
Abdi Nusantara XII bersama dengan IGTF mengangkat
tema “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan
AntiMikrobial Resistance serta Zoonosis, Pencegahan
Foodborne Disease dan Penanganan Gangguan
Reproduksi.” Menurutnya, isu global yang sedang hangat
diperbincangkan akhir-akhir ini adalah antimikrobial
resistance tentang obat antibiotik.
“Oleh karena itu mahasiswa IPB akan melakukan sosialisasi
mengenai produktivitas ternak terkait antimikrobial
resistance dan penyakit pada manusia yang menular lewat
makanan dan minuman tercemar,” tandasnya. (AD/Zul)

“Abdi Nusantara senantiasa bersama dengan Program IGTF
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
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Dua Mahasiswa IPB Sabet Dua Penghargaan
Lomba Debat Berbahasa Inggris

D

ua mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
berhasil mendapat penghargaan Top 5 Best
Speaker in Novice Category pada ajang Java
Overland Varsity English Debate (JOVED) 2018, Yogyakarta
(13-17/7). Kedua mahasiswa tersebut adalah Ardella
Maharani dan Farhan Hanif Putra. Selain menjadi TOP 5 Best
Speaker, kedua mahasiswa IPB tersebut juga berhasil
menggondol piala Runner-Up Novice Category bersama
Ilhamda El Zuhri.
“Alhamdulillah bisa mendapat best speaker dan runner-up.
Awalnya kami tidak menyangka akan mendapat
penghargaan,” ujar Ardella Maharani, mahasiswa Program
Studi Aktuaria Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA).
Event JOVED merupakan event debat bahasa Inggris yang
digelar setiap tahun dan mengundang debaters dari
seluruh Indonesia. Biasanya isu-isu yang diangkat dalam
JOVED adalah isu-isu internasional yang sedang memanas.
Seperti isu politik, hak asasi manusia, ekonomi, kesehatan
dan hubungan internasional.
“Debat bahasa Inggris itu lebih berat dari debat bahasa
Indonesia, karena debaters harus menguasai semua isu
yang ada di dunia. Tidak hanya isu yang sedang memanas,
tetapi juga isu-isu sebelumnya yang juga menjadi trending
topic,” tambah Ardella.

membaca berita internasional. Terdapat beberapa laman
berita internasional yang bisa dilanggan seperti The
Guardians, BBC, dan Economics.
“Banyak membaca berita internasional itu penting bagi
debaters bahasa Inggris. Selain untuk menambah wawasan
terhadap isu internasional, dengan membaca berita dapat
membuka pikiran kita sehingga mudah untuk
menyampaikan selama debat nanti,” pungkas Ardella.
Selain isu-isu internasional yang diangkat, hal yang paling
dinilai dalam debat bahasa Inggris adalah isi pemikiran
yang disampaikan oleh debaters. Berbeda dengan debat
bahasa Indonesia, dalam debat bahasa Inggris kaidah
bahasa kurang diperdulikan sehingga meskipun kaidah
bahasa Inggrisnya jelek, tetapi isi pemikirannya sesuai
dengan isu yang diangkat, masih ada kesempatan untuk
menang dan menjuarai debat tersebut.
Sebagai debaters sejak SMP, Ardella berpesan kepada
debaters lainnya supaya jangan pernah putus asa dalam
berproses mengasah kemampuan debatnya. Karena debat
itu tak mudah terutama debat bahasa Inggris. “Kalah
menang itu sudah biasa dalam lomba debat, jadi ya dibawa
senang saja sekalipun kalah dalam lomba debat,” pungkas
Ardella. (Rosyid/Zul)

Ardella mengatakan untuk mengetahui isu-isu
internasional yang sedang memanas, harus banyak
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Air Kelapa sebagai
Probiotik Alami Ayam Broiler
limbah ingesta rumen yang berasal dari Rumah Potong
Hewan (RPH) untuk digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan probiotik. “Air kelapa masih mengandung
glukosa dan mineral yang berpotensi sebagai bahan
probiotik, sedangkan sumber bakteri untuk sediaan
probiotik yang digunakan adalah dari ingesta rumen,” tutur
Samudera sebagai Ketua Tim.
Cukup dengan mencampur kedua bahan tersebut (air
kelapa dan ingesta rumen) dengan bubuk kunyit dalam
wadah besar, lalu didiamkan dalam jangka waktu tertentu,
probiotik temuan Samudera dan teman-temannya sudah
dapat dipanen.
“Probiotik ini diaplikasikan ke dalam campuran air minum
ayam broiler dengan konsentrasi tertentu per liter air
minum yang diberikan,” tutur Samudera.
Samudera berharap probiotik temuan mereka dapat
digunakan oleh peternak ayam broiler agar dapat
menghemat pengeluaran dengan memanfaatkan limbah
yang mudah diperoleh. Selain itu ini juga bisa menjadi
alternatif pengganti imbuhan pakan yang mengandung
antibiotik. (NA/Zul)

D

alam pembuatan pakan unggas, penambahan feed
additive bertujuan untuk meningkatkan fungsi
pencernaan, sehingga bahan pakan yang
dikonsumsi dapat meningkatkan performa dan kesehatan
ayam broiler.
Hanya saja feed additive yang selama ini paling sering
digunakan adalah antibiotik. Jika penggunaan antibiotik
tersebut berlebihan dan tidak bijak akan memicu masalah
resistensi dan bahaya residu antibiotik yang dapat
menganggu kesehatan bagi masyarakat yang
mengomsumsi daging ayam tersebut.
Permasalahan tersebut kemudian berusaha diselesaikan
oleh sekelompok mahasiswa dari Fakultas Kedokteran
Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Melalui Program
Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P) 2018, Samudera
Budi Kusuma, Nur Wicaksana Putra, dan Utami Idha
Pangesti memanfaatkan probiotik alami untuk
meningkatkan kesehatan dan memacu pertumbuhan ayam
broiler tanpa antibiotic growth promotor.
Samudera bersama teman-temannya memanfaatkan
limbah air kelapa yang berasal dari pasar tradisional dan
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Jeruk Nipis sebagai
Pengganti Antibiotik Unggas

A

yam broiler merupakan salah satu sumber potein
hewani bagi masyarakat Indonesia. Ayam broiler
memiliki masa pertumbuhan yang singkat karena
proses pemeliharaannya intensif agar terhindar dari
serangan penyakit.
Upaya perlindungan dari penyakit tersebut dilakukan
dengan pemberian antibiotik. Hanya saja kebanyakan
antibiotik yang beredar menyebabkan residu pada karkas
ayam. Akibatnya konsumen yang mengkonsumsi daging
tersebut bisa terdampak residu antibiotik. Oleh karena itu
sejak tahun 2017 penggunaan antibiotik sebagai growth
promotor pada ayam broiler telah dilarang. Tentunya,
pelarangan tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi
peternak ayam broiler.
Sekelompok mahasiswa yang berasal dari Fakultas
Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba
melakukan penanganan atas permasalahan tersebut
dengan memberikan acidi er pada ternak. Melalui Program

Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P) 2017, Khamdan
Hidayat, Slamet Wibowo, dan Laila Atika membuat acidi er
alami dari air perasan jeruk nipis sebagai antibiotik pada
ayam broiler.
Acidi er merupakan asam organik yang berfungsi
meningkatkan kecernaan dengan cara peningkatan kinerja
enzim pencernaan, menurunkan pH dalam usus serta
menjaga keseimbangan mikroba dalam saluran
pencernaan. Mereka menemukan bahwa air perasan jeruk
nipis mengandung asam laktat dan asam sitrat yang dapat
digunakan sebagai acidi er.
“Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh penggunaan acidi er dari perasan
air jeruk nipis terhadap penurunan bakteri E.coli pada
saluran pencernaan serta pertambahan bobot badan ayam
broiler,” tutur Khamdan, Ketua Tim. (NA/Zul)
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Mahasiswa IPB Buat Aplikasi Wadah Mengasah
Minat dan Bakat
pembelajaran, tur mencari event, tur komunitas, dan
Homepage. Homepage berfungsi untuk meng-upload
karya-karya yang dibuat oleh para pengguna agar bisa
dilihat dan dinilai oleh semua pengguna aplikasi. Fitur
mencari pelatih berguna bagi pengguna untuk mencari
pelatih dalam mengembangkan bakat pengguna. Seluruh
konsep yang digunakan khususnya dalam pembelajaran
didapat melalui online yang masuk ke dalam tur
pembelajaran.

K

emajuan teknologi kian pesat, bahkan hampir
seluruh manusia memiliki smartphone untuk
berkomunikasi dengan cara yang lebih mudah.
Selain itu, dengan teknologi yang semakin memadai,
banyak pula aplikasi canggih yang membantu kehidupan
manusia sehari-hari. Namun kebanyakan tujuan dari
aplikasi tersebut masih terfokus di dunia akademik saja,
belum menjadi wadah mengasah bakat dan minat yang
bisa dikembangkan oleh masyarakat luas melalui sebuah
aplikasi.
Berawal dari latar belakang tersebut, tiga mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) mencetuskan ide yang
digagaskan melalui Program Kreativitas Mahasiswa Karya
Cipta (PKM-KC) 2018. Mereka terdiri dari Azman Fatahillah,
Velia Deby, dan Ha dzudin Kautsar dengan judul PKM nya
yakni “Bakat In, Aplikasi Berbasis Mobile Apps Guna
Membantu Mengasah dan Menyatukan Bakat dan Minat
Masyarakat. Tim tersebut dibimbing oleh salah satu dosen
Ilmu Komputer IPB yakni Auzi Asfarian, S.Komp., M.Komp.
“Aplikasi yang kami buat berfokus di bakat dan minatnya
saja. Agar orang-orang yang sudah memiliki bakat dan
minat tapi kesulitan untuk mencari event perlombaan
sesuai bakat dan minatnya dapat mencari melalui aplikasi
ini. Aplikasi ini bisa diakses kapan dan dimana saja,” tutur
Azman selaku Ketua Tim PKM Bakat In.
Dalam aplikasi tersebut, terdapat beberapa tur yang bisa
digunakan oleh pengguna. Yakni tur mencari pelatih, tur

Sistem pembelajaran yang dilakukan oleh pelatih berupa
video untuk diakses oleh pengguna dan selanjutnya akan
mendapatkan tugas secara online yang akan diberikan
oleh pelatih. Usai mengerjakan tugas, pengguna juga akan
mendapatkan penilaian berupa saran dan komentar dari
pelatihnya. Fitur mencari event berguna untuk membantu
para pengguna dalam mencari informasi tentang
perlombaan sesuai dengan bakat dan minatnya. Lalu yang
terakhir, tur komunitas berfungsi untuk berkolaborasi
dengan pengguna yang memiliki bakat dan minat yang
sama.
“Orang yang ingin mendaftarkan diri sebagai pelatih
dalam aplikasi tersebut bisa mendaftar secara oﬄine
dengan membawa persyaratan seperti serti kat hingga
portofolio atau karya yang mereka buat kepada admin
agar bisa disaring sebaik-baiknya,” tambah Azman.
Para pengguna yang ingin bergabung dalam aplikasi
tersebut harus memiliki akun dengan mengisi tur sign up
menggunakan e-mail. Selain itu, para pengguna yang
ingin mendapatkan pelatih dalam pembelajaran, harus
membayar pelatih yang telah dipilihnya.
“Harapan kami dengan adanya aplikasi ini semoga bisa
bemanfaat untuk banyak orang dan bisa lebih inovatif lagi
khususnya untuk penambahan tur yang membantu
orang-orang dalam mengasah minat dan bakatnya
masing-masing,” tutup Azman. (NIN/Zul)

“

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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