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LPPM IPB Serahkan 50 Akun Turnitin ke Departemen

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
melalui Wakil Kepala Bidang Kajian Strategis dan
Publikasi Ilmiah, Dr. Eva Anggraini, S.Pi, M.Si menyerahkan
50 akun Turnitin kepada perwakilan departemen di
lingkungan IPB. Sebelumnya LPPM IPB sudah menyerahkan
30 akun Turnitin untuk pengelola jurnal.
Penyerahan akun ini dilakukan saat acara Coaching Turnitin
di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga
Bogor (23/7). Coaching Turnitin ini dilakukan untuk
membantu proses registrasi dan cara mengunggah artikel.
Penyebarluasan akses Turnitin diharapkan dapat lebih
membantu kualitas publikasi dari semua sivitas akademika
IPB mulai dari dosen, peneliti dan mahasiswa.

“Publikasi merupakan tonggak utama menuju world class
university. Perlu didukung mulai dari persiapan manuskrip,
salah satunya fasilitasi cek plagiarisme dan similaritas,”
ungkap Dr. Eva Anggraini.
Dr. Hawis Madduppa, Kepala Bidang Publikasi Ilmiah LPPM
IPB mengungkapkan layanan ini untuk memberikan akses
lebih luas kepada dosen, peneliti dan mahasiswa untuk
pengecekan manuskrip, skripsi, tesis dan disertasi, serta
untuk mendukung pengecekan pada proses pemeriksaan
di Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit dan Karya Ilmiah
(Sipakaril).
Menurutnya, layanan cek plagiarisme ini juga bisa
didapatkan setiap hari melalui kunjungan ke kantor atau
website Klinik Publikasi. (**/Zul)
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IPB Tuan Rumah Simposium Internasional Simuliidae Asia
dan Parasitologi Veteriner Nasional
Veteriner Nasional agar jumlah peserta menjadi banyak
dan ruang lingkup menjadi luas,” tegas Ketua Pelaksana
Simposium Internasional, Prof. Dr. drh. Upik Kesumawati
Hadi.
Sementara itu Prof. Drh. Srihadi Agungpriyono, Ph.D,
PAVet.K selaku Dekan FKH IPB menyambut baik kegiatan ini
dan berharap semua peserta mendapatkan ilmu yang
berharga dari kegiatan ini.

F

akultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian
Bogor (IPB) untuk pertama kalinya menjadi tuan
rumah Simposium Internasional Simuliidae Asia dan
Parasitologi Nasional yang dilaksanakan setiap dua tahun
sekali. Simposium pertama diadakan di Thailand pada
tahun 2016 dengan peserta berasal dari Indonesia,
Malaysia dan Thailand.

Simposium ini mengangkat tema “Biodiversitas dari Vektor
dan Penyakit Parasitologi Hewan”, dengan menghadirkan
enam pembicara. Hari pertama kegiatan terdapat tiga
pembicara yang menyampaikan materi diantaranya Prof.
Peter H. Adler dari Clemson University yang merupakan
salah satu Ahli Simuliidae dunia, Prof. Dr. drh. Lucia Tri
Suwanti dari Departemen Parasitologi Veteriner, Universitas
Airlangga dan Drh. Fadjar Satrija, MSc, PhD. dari
Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner, Insititut Pertanian Bogor. (DFS/Zul)

Untuk simposium kali ini, sebanyak 55 peserta dari
kalangan dosen dan peneliti hadir dalam simposium yang
diadakan di Ruang Seminar Rumah Sakit Hewan
Pendidikan Kampus IPB Dramaga, Bogor pada tanggal 2324 Juli 2018. Ada 13 peserta dari Indonesia, 8 orang dari
Malaysia dan 34orang berasal dari Thailand.
Kegiatan ini bertujuan untuk bertukar informasi mengenai
permasalahan parasit dan simullidae pada hewan yang
terdapat di negara asal dan menyampaikan sejumlah
penelitian yang telah dikembangkan. Output yang
diharapkan adalah peserta mengetahui perkembangan
ilmu parasitologi pada hewan dan dapat mengembangkan
penelitian lainnya untuk mengatasi permasalahan yang
ada pada hewan. Selain itu, dengan diselenggarakannya
acara ini dapat menjaring kolaborasi antar peserta dari
beberapa negara.
“Awalnya acara ini terpisah menjadi dua kategori yaitu
Simuliidae Asia dan Parasitologi Veteriner Nasional.
Simuliidae merupakan nama famili serangga yang
berperan sebagai vektor penyakit. Topik Simullidae Asia
hanya terdiri dari tiga belas orang peserta dari Indonesia
dan Simuliidae merupakan ilmu spesi k, ahli di bidang ini
tidak banyak jumlahnya. Maka dari itu, simposium ini
digabung menjadi Simuliidae Asia dan Parasitologi
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Tingkatkan Softskill Lulusan, IPB Gelar
Studium Generale Prawisuda
Manager DAI Global LLC sekaligus President and CoFounder Hope 4 Our Children, Arwa Inayati Nasution dan
pengusaha sukses Mitra Tani Farm, Budi Susilo Setiawan.
Sementara itu, hadirnya narasumber dengan background
pengusaha dan wirausahawan muda yang berhasil
diharapkan akan terbuka wawasan calon wisudawan
menghadapi tantangan besar pasca kampus. Kedua
narasumber memberikan motivasi dan semangat dalam
mencari kerja. Menjadi pengusaha dan wirausaha muda
yang sukses tidak mudah, harus pandai memulai usaha,
mengelola, dan mengembangkan menjadi sebuah bisnis
yang produktif. Sebaiknya pilih satu bidang usaha saja,
yang benar-benar diminati dan dikuasai,” ungkap Inayati.

D

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan
Karir, Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali
menggelar Studium Generale Prawisuda, Selasa
(24/7) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor. Acara ini bertujuan untuk memberikan
gambaran kepada para wisudawan yang akan segera
memasuki dunia kerja.
Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Dr.
Alim Setiawan Slamet menyampaikan lulus kuliah bukan
akhir segalanya, tetapi menjadi awal dimulainya tantangan
hidup. “Tantangan terberat bagaimana mendapatkan
pekerjaan yang diinginkan dengan jumlah pencari kerja
yang begitu ketat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan
mengelola diri. Siapkan softskill dengan baik. Para lulusan
harus menguasai berbagai ketrampilan seperti, bidang
teknologi informasi, bidang komunikasi dengan menguasai
bahasa Inggris, manajemen waktu, disiplin, sinergitas dan
kolaborasi.”

“Bangunlah usaha dengan pengetahuan dan bakat yang
dimiliki, terus maju berkembang untuk sukses. Kemudian
kuasai konsep usaha dengan sempurna dan kenali
kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Akhirnya dimana
ada kemauan di situ ada jalan untuk berhasil meraih citacita dan sukses mengembangkan usaha kunci keberhasilan
seorang pengusaha atau wirausaha,” ujar Budi Susilo
Setiawan. (Awl/ris)

“Mahasiswa IPB agar lebih siap menghadapi era disruption
dan revolusi industri 4.0 harus terus mengasah
kemampuan dan meningkatkan digital skill. Para lulusan
harus lebih mengembangkan diri dengan meningkatkan
kecerdasan emosional, dan kemampuan di luar
kemampuan teknis serta akademis, dengan lebih
mengutamakan kemampuan interpersonal,” tuturnya.
Harapannya para wisudawan agar terus meningkatkan
kapasitasnya untuk dapat bersaing di dunia kerja. Tidak
harus bergantung pada lapangan pekerjaan, tetapi mulai
berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.
Tunjukkan kontribusi dan peran aktif dalam pembangunan
bangsa.
Studium Generale Prawisuda kali ini menghadirkan dua
narasumber alumni IPB sukses, masing-masing dari Pricing
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Seafast Center IPB Gelar Workshop
Systematic Literature Review and Meta-Analysis
tepat agar dapat menuliskan tinjauan pustaka yang
sistematik dan meta-analisis yang tidak menimbulkan bias,”
ujarnya.

P

usat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Pertanian
(Seafast Center) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar Workshop “How to do a Systematic
Literature Review and Meta-Analysis?” di Ruang Salak,
Seafast Center, Kampus IPB Dramaga, Bogor (23/07).
Workshop ini dilakukan selama tiga hari 23-25 Juli 2018.
Peserta dilatih tata cara menulis tinjauan pustaka secara
sistematis dan mempelajari meta-analisis mulai dari prinsip
hingga praktiknya. Peserta yang mengikuti workshop
berasal dari mahasiswa pascasarjana dan para peneliti IPB.
Banyak kesulitan yang dialami peneliti dalam menulis
tinjauan pustaka yang sistematis dan meta-analisis.
Misalnya adanya kebijakan yang baik membutuhkan basis
bukti, banyaknya informasi pada pokok bahasan yang luas,
dan aksesibilitas informasi yang mungkin sulit untuk
ditemukan.
Peneliti asal Warsaw University of Life Sciences, Polandia,
Dr. Dominika Srednicka-Tober saat menjadi narasumber
memberikan tips yang memudahkan peneliti dalam
menuliskan systematic literature review and meta-analysis.
Dr. Dominika membandingkan traditional dengan
systematic review. Hal tersebut menunjukkan bahwa
systematic review atau tinjauan sistematik mampu
menghasilkan basis bukti yang lebih akurat daripada
traditional review.

Sementara itu, menurut pembicara lainnya, Dr. Nancy D.
Yuliana, dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP)
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB kegiatan ini tidak
hanya penting untuk mahasiswa pascasarjana saja. Bagi
dosen juga penting mempelajari systematic literature
review and meta-analysis. Untuk membuat paper yang
berkualitas dan sering dimanfaatkan akademisi sebagai
sitasi diperlukan ilmu ini. Berbeda dengan traditional
review yang hanya meninjau beberapa literatur saja untuk
melihat potensi topik yang masih bisa diteliti dan belum
diteliti.
Terdapat perbedaan yang mendasar antara systematic
literature review dan meta-analysis. Perbedaan tersebut
dapat dilihat dari data yang ditinjau. Systematic literature
review hanya menggunakan analisis kualitatif saja
sedangkan meta-analysis menggunakan analisis kuantitatif
juga. Guna memastikan efek dari perbedaan hasil
percobaan yang telah tertulis di paper, systematic literature
review and meta-analysis perlu dilakukan.
Meta-analisis adalah suatu analisis kuantitatif yang
menggunakan metode statistika dan banyak data untuk
menemukan beberapa informasi dari suatu topik bahasan
yang luas serta menemukan maksud-maksud lain di
dalamnya. Pelatihan penulisan systematic literature review
and meta-analysis belum banyak dilakukan di Indonesia.
Hal tersebut membuktikan bahwa IPB merupakan institut
yang terus berupaya untuk mengembangkan ilmu
mahasiswa dan tenaga didiknya agar mampu menulis
paper dengan tinjauan pustaka yang terpercaya dan
bermanfaat untuk akademisi secara luas (AD/Zul)

Selain itu, Dr. Dominika juga memberikan beberapa
sumber yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka
yang terpercaya seperti Scopus. Tips dalam mendapatkan
tinjauan pustaka yang sesuai dengan keinginan peneliti
juga diberikan agar peneliti lebih cepat dalam menentukan
sumber tinjauan pustaka.
“Sebanyak 12.529 tulisan akademik (paper) muncul setiap
tahun sehingga perlu membaca 34 tulisan tiap harinya. Ini
sangat menyita waktu. Sehingga diperlukan cara yang
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Cerdas IPB Inisiasi Adaptasi Iklim di Danau Tempe
Kegiatan adaptasi ini dilakukan dengan dialog terfokus
(FGD) bersama masyarakat yang dibuka oleh Direktur
Adaptasi DIRJEN PI KLHK, Sri Tanri Arundati, MSc. Sri Tanri
menekankan perlunya perencanaan dan pengelolaan
danau Tempe yang adaptif terhadap potensi dampak
perubahan iklim di masa depan.

C

Peserta dialog yang berasal dari lintas dinas dan balai
dengan kewenangan terkait, memberikan berbagai
informasi terkait berbagai permasalahan yang ada,
khususnya sedimentasi, berkurangnya spesies ikan, dan
perlunya pertimbangan dalam melakukan aksi misalnya
sedimentasi agar tetap menyisakan gulma sekitar sepuluh
persen sebagai pakan ikan. Inisiatif pembentukan
kelompok kerja juga digagas dengan pertimbangan
kompleksitas permasalahan dan perlunya koordinasi
berbagai pihak agar kegiatan tepat sasaran.

Sekretaris Pusat Studi Bencana LPPM IPB, Perdinan, PhD,
MNRE melakukan inisiasi tersebut di danau Tempe. Danau
Tempe yang berlokasi di Sulawesi Selatan atau sekitar 3-4
jam dari kota Makassar merupakan salah satu danau tua
dan menjadi prioritas nasional. Persoalan di danau Tempe
tergolong kompleks. Diantaranya peningkatan
sedimentasi, menurunnya kuantitas dan kualitas air, dan
kejadian banjir di sekitar.

Adaptasi iklim dalam pengelolaan danau Tempe ini
bertujuan untuk mendorong pengarusutamaan isu
perubahan iklim dalam pengelolaan danau Tempe. Doktor
lulusan Michigan State University dan dosen di
Departemen Geo sika dan Meteorologi IPB ini
mengemukakan perlunya informasi proyeksi perubahan
iklim. Pemanfaatan informasi perubahan iklim dapat
memberikan gambaran mengenai kondisi iklim di masa
depan dan dapat dijadikan instrumen untuk memprediksi
perubahan areal banjir dan laju sedimentasi danau Tempe.

“Persoalan-persoalaan yang ditemukan tersebut, jika
ditelaah lebih dalam, kita menemukan korelasi yang kuat
antara karakter sosial masyarakat dan kondisi iklim. Alasan
ini kemudian menjadi dasar bagi Pusat Studi Bencana LPPM
IPB untuk turut mendorong tumbuhnya kesadaran dalam
mengelola kawasan dan kepahaman terhadap iklim.
Sebagai contoh, saat musim hujan danau Tempe dan
danau sekitarnya (yaitu: danau Sidenreng dan danau
Buaya) menjadi satu kesatuan wilayah air (wilayah
genangan banjir), sehingga menghambat berbagai
aktivitas masyarakat seperti kegiatan pertanian tidak dapat
dilakukan, dan menimbulkan kerugian,” ujarnya.

Estimasi potensi dampak perubahan iklim selanjutnya
dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana
pengelolaan danau Tempe dengan melibatkan berbagai
pihak. Dalam forum ini juga terungkap proses
pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) yang diarahkan
untuk menyusun peta jalan pengelolaan danau dengan
strategi aksi yang berdampak langsung terhadap
kehidupan masyarakat. Melalui proses adaptasi ini
diharapkan kesadaran akan risiko dan dampak bencana
dari iklim menjadi kesadaran komunal, sehingga bisa
meminimalkan berbagai kerugian dari bencana yang
mungkin saja dapat terjadi. (red/Zul)

enter for Disaster Studies (Cerdas) atau Pusat Studi
Bencara Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) terus mendorong dan berupaya untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat terhadap bencana baik di darat,
pesisir, laut maupun perairan tawar seperti danau.

Inisiasi adaptasi iklim ini dimulai dengan melakukan
identi kasi permasalahan yang ada di danau Tempe oleh
Pusat Studi Bencana LPPM IPB bersama dengan Direktorat
Adaptasi Direktorat Jenderal Perubahan Iklim Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DIRJEN PI KLHK).
Perubahan Iklim secara nyata berdampak terhadap
perubahan curah hujan wilayah danau Tempe yang
kemudian berdampak banjir.
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Mahasiswa IPB Sabet Juara di Ajang
Arsitektur Lansekap Dunia
Dalam kesempatan ini Muhammad Faisal Ramadhan
sempat berkunjung ke Punggol City yang merupakan salah
satu kota di Singapura. Kunjungan tersebut dimaksudkan
untuk melihat permasalahan yang dapat mengancam
keberadaan kota tersebut dalam beberapa tahun ke depan.
“Contoh bahasan resilience future itu diibaratkan ada suatu
kota yang pernah dilanda tsunami kemudian kami
menentukan tindakan yang perlu diambil agar tsunami ini
tidak kembali terjadi di daerah tersebut,” ujar Muhammad
Faisal Ramadhan.

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dari
Departemen Arsitektur Lanskap (ARL), Fakultas
Pertanian (Faperta), Muhammad Faisal
Ramadhan berhasil menyabet 1st Prize dalam Student
Design Charrette di International Federation Landscape
Architects (IFLA) World Conggress 2018 Singapore (18/7).
IFLA World Conggress 2018 merupakan suatu platform
utama yang menjadi pelopor arsitektur lanskap sebagai
penyumbang bagi pengembangan lingkungan masa
depan yang menarik, dapat ditinggali, adil, dan
berkelanjutan.
IFLA World Conggress 2018 diselenggarakan di Singapore
pada 14-21 Juli 2018 yang melibatkan banyak negara dari
Eropa, Amerika, Afrika, Timur-Tengah, dan Asia Pasi k.
Terdapat tiga tema yang diangkat yaitu Biophilic City,
Smart Nation, and Future Resilience.
Sebanyak 35 nalis yang mengikuti ajang ini dibagi
menjadi sembilan tim. Setiap tema dibahas oleh tiga tim.
Satu tim terdiri dari empat nalis dari berbagai negara di
dunia. Muhammad Faisal Ramadhan bersama tiga nalis
lainnya yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Perancis
berada dalam satu tim mendapatkan tema Future
Resilience.
Tema ini membahas ketahanan masa depan yang
memainkan peran arsitek dalam mengatasi sistem
infrastruktur penting yang dikompromikan di dalam kota.
Tantangan yang mengancam keanekaragaman hayati,
tsunami, banjir, dan lainnya perlu diatasi. Hal tersebut
dapat diatasi dengan mendisain kota tanpa
menghilangkan kekayaan sumberdaya di dalamnya.

Dalam kesempatan ini, Muhammad Faisal Ramadhan dan
tim mengusung konsep bahwa beberapa tahun ke depan
akan terjadi urbanisasi di Singapura. Hal tersebut
dikarenakan Singapura merupakan salah satu negara yang
terus melakukan pembangunan.
Terdapat satu pulau kecil di Punggol City yang memiliki
biodiversitas yang tinggi dan terancam dialihfungsikan
menjadi bangunan-bangunan pencakar langit. Solusi yang
ditawarkan adalah menyeimbangkan pembangunan
dengan tetap menjaga keberadaan alam asli dari pulau
tersebut. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya
konsep green building dan pembuatan taman kota untuk
menambah lahan terbuka hijau.
Dengan konsep tersebut, Muhammad Faisal Ramadhan
menjadi delegasi Indonesia yang berhasil menyabet 1st
Prize dalam Student Design Charrette di International
Federation Landscape Architects (IFLA) World Conggress
2018 Singapore. Selain dirinya, tiga mahasiswa ARL Faperta
IPB juga mengikuti ajang ini yaitu Tau k Septian Maulana,
Halimah Azzahra, dan Mardiana Pulungan.
“Pengalaman berharga yang saya dapatkan dalam ajang ini
adalah dapat berbagi ilmu arsitektur lanskap dengan
teman dari berbagai negara. Kami lebih mengenal budaya
mereka dan banyak ilmu baru yang didapatkan karena
perbedaan negara juga menyebabkan banyak perbedaan
ilmu lanskapnya. Selain itu, ajang seperti ini juga terus
melatih kemampuan berbicara bahasa Inggris. Kami sangat
berterimakasih kepada dosen yang telah mendorong kami
untuk mengikuti salah satu ajang arsitektur lanskap
terbesar untuk mahasiswa sedunia ini,” ungkap Muhammad
Faisal Ramadhan. (AD/Zul)
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Penelitian Mahasiswa IPB Simpulkan Meniran Bisa Serap
Unsur Logam pada Lahan Tambang
Gagasan ini berhasil mendapatkan pendanaan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2018 di bidang
penelitian.

I

ndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
potensi dan produksi nikel terbesar di dunia. Nikel
merupakan pertambangan mineral dengan prospek
cukup besar. Produksi nikel yang tinggi terkadang tidak
berimbang dengan kondisi kerusakan lingkungan yang
terjadi pada daerah pertambangan dan daerah-daerah
pasca tambang. Limbah dari produksi tambang nikel bisa
mencemari lingkungan yang bisa meluas hingga ke
pemukiman masyarakat dan makhluk biologis lainnya.
Pertambangan logam umumnya dilakukan pada tanah
dengan kandungan logam tinggi. Pemilihan teknologi
dalam proses pertambangan menjadi hal yang penting
supaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dapat
diminimalisir. Peduli akan kondisi saat ini dan masalah
serius yang ditimbulkan akibat pertambangan nikel, tiga
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menawarkan
solusi dengan konsep pertambangan ramah lingkungan
dan meminimalisir efek bahaya pada lingkungan. Mereka
menyebutnya phytomining. Phytomining merupakan
teknologi yang memanfaatkan tumbuhan sebagai agen
pengakumulasi logam berat penyebab pencemaran
lingkungan. Konsep phytomining sangat berpotensi untuk
diterapkan di Indonesia. Karena menggunakan agen
tumbuhan untuk mengakumulasi logam, tentu teknologi
ini lebih e sien dalam segi ekonomi.

“Kami meneliti dan melihat bagaimana potensi dari
tumbuhan meniran merah dan meniran hijau dalam
mengakumulasi nikel. Tujuannya untuk mengurangi logam
berbahaya yang ada pada tanah di area pertambangan.
Pemanfaatan tanaman meniran sangat cocok dan
potensial, karena saat ini meniran belum banyak dikenal
dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” papar Luth ani.
Meniran merupakan tanaman gulma yang dapat tumbuh
di dataran rendah maupun tinggi. Tanaman ini bukanlah
tanaman musiman, tumbuh luas di seluruh wilayah Asia.
Biasanya tanaman ini tumbuh di tempat lembab, sawah,
dan pekarangan rumah.
PKM di bidang penelitian ini menunjukkan bahwa tanaman
meniran memiliki potensi tinggi untuk dimanfaatkan dalam
teknologi tambang phytomining. Meniran tergolong
tanaman hiperakumulator yaitu tanaman yang mempunyai
kemampuan mengakumulasi logam dari tanah dan
menyalurkannya ke bagian khusus dari tumbuhan tersebut.
“Meniran cocok diaplikasikan untuk konsep phytomining
dalam teknologi tambang yang ramah lingkungan yang
bisa meminimalisir secara signi kan dampak pencemaran
lingkungan,” ujarnya. (HA/ZUL)

Inovasi yang ditawarkan yaitu menentukan tumbuhan
yang cocok untuk mengakumulasi nikel. Luth ani Maulidya
Rahmah, Robby Firdaus, dan Indah Prima Desi di bawah
bimbingan Dr. Hamim menganalisis bagaimana
kemampuan tumbuhan potensial untuk mengakumulasi
logam seperti nikel. Tumbuhan yang dapat tumbuh
dengan cepat dan menghasilkan biomassa tinggi untuk
mengurangi efek logam berat dari hasil pertambangan.
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Mahasiswa IPB Ciptakan Label Pangan Masa Depan
Berbasis DNA Barcodes

I

kan merupakan salah satu sumber protein hewani yang
mudah dan murah diperoleh di Indonesia. Tak heran jika
negeri ini dijuluki sebagai “surga ikan”. Ada ribuan jenis
ikan yang hidup di perairan Indonesia. Mulai dari jenis ikan
bernilai rendah hingga jenis ikan yang paling digemari,
sehingga menjadikan jenis ikan tersebut banyak diekspor
untuk memenuhi permintaan konsumen luar negeri.

pemalsuan produk ikan produk tersebut. Melalui Program
Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta (PKM-PE) 2018,
Kinanti Permata Sitaresmi, Anisa Nursista, dan Amelia
Gustiningtyas di bawah bimbingan Dr Asadatun Abdullah
melakukan identi kasi dan autentikasi dengan DNA minibarcodes untuk label pangan pada berbagai produk ikan
layur.

Tingginya permintaan konsumen terhadap produk ikan,
memunculkan kreativitas pengolahan ikan untuk memberi
nilai tambah dan daya tarik yang lebih bagi konsumen.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, kasus
mislabeling berbagai produk perikanan sering terjadi. Ratarata ada kecurangan 28 persen dari total sampel ikan, 24
persen seafood di Brazil, dan 22 persen seafood di India.
Proses pengolahan yang telah dilakukan pada produk ikan
menyulitkan identi kasi secara morfologi.

Tapi muncul kekhawatiran di konsumen terkait
kemungkinan adanya pemalsuan produk seperti
penggunaan ikan substitusi, yaitu ikan yang berbeda dari
jenis ikan yang ada pada label. Tentunya konsumen akan
mengalami kerugian karena membeli barang yang tidak
sesuai dengan keinginannya. Konsumen juga harus
membeli dengan harga yang lebih mahal untuk spesies
ikan substitusi yang lebih murah.
Berangkat dari persoalan tersebut, beberapa mahasiswa
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian
Bogor (IPB) mencoba melakukan upaya pencegahan

“Oleh karena itu kami mencoba melakukan autentikasi
produk olahan berbasis DNA. Karena metode tersebut lebih
akurat, stabil, dan spesi k,” ujar Kinanti, Ketua Tim.
Bersama timnya, Kinanti berharap hasil penelitian yang
mereka lakukan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan
pihak-pihak yang terkait untuk pemantapan program
traceability produk perikanan Indonesia. (NA/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Masker Rumput Laut
dan Ampas Teh, Solusi Atasi Jerawat

K

ulit wajah merupakan bagian tubuh yang paling
sensitif terhadap berbagai masalah kesehatan.
Berbagai masalah kulit wajah yang timbul seperti
jerawat, kulit kering, berminyak, ek hitam, dan kulit kusam
seringkali mengganggu penampilan wajah sehingga
membutuhkan perawatan kecantikan. Produk-produk
kecantikan sudah banyak tersebar di pasaran, dari harga
yang ekonomis hingga harga yang mahal. Namun
beberapa produk kosmetik kulit wajah ada yang
mengandung bahan kimia berbahaya seperti merkuri.
Sehingga solusi terbaik adalah memanfaatkan bahan alam
yang potensial untuk mengatasi permasalahan kulit wajah.
Berawal dari kondisi tersebut mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) berhasil membuat inovasi yang unik dan
menarik sebagai solusi herbal atasi masalah jerawat di
wajah.
Masker Rumput Laut dan Ampas Teh yang disingkat
Masrutam merupakan inovasi karya tiga orang mahasiswa
IPB yang berhasil mendapat pendanaan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam ajang Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) di bidang penelitian. Masker
herbal yang dibuat dari ekstrak rumput laut (Sargassum sp.)
dan ampas teh (Eucheuma cottonii) ini telah diteliti mampu
untuk mencegah dan menghilangkan pertumbuhan
bakteri penyebab utama jerawat yaitu Propionibacterium
acnes.

Inovasi Bintang Efrata Aprilia, Andika Fransiskayana dan
Mutiara Rahmawati dengan bimbingan oleh Prof. Nurjanah
berhasil memanfaatkan bahan alam yaitu rumput laut dan
limbah alami ampas teh untuk produk kecantikan.
Pada rumput laut terdapat komponen senyawa aktif
polifenol. Senyawa inilah yang menyebabkan rumput laut
mampu bertindak sebagai antioksidan. Antioksidan juga
ditemukan pada ampas teh. Kombinasi rumput laut dan
limbah ampas teh mampu menghasilkan masker wajah
yang tekstur dan pengemasannya tak kalah cantik dengan
masker wajah yang ada di pasaran.
“Kami telah menguji daya hambat Masrutam terhadap
aktivitas pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Selain itu
berbagai senyawa bioaktif alami yang terdapat di dalam
rumput laut dan ampas teh ini mampu menjadikan
Masrutam sebagai solusi masker alami yang bermanfaat
untuk melembutkan kulit wajah dan kandungan
antioksidan yang terdapat dalam Masrutam dipercaya
mampu melindungi dari bahaya paparan sinar matahari,”
ujarnya.
Masrutam adalah produk masker kecantikan berbahan
alami dengan harga yang ekonomis karena memanfaatkan
limbah sebagai paduan bahan utamanya. Harapan ke
depannya Masrutam dapat diproduksi dalam jumlah
banyak dan dapat diminati di pasaran. (UNA/Zul)
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