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Kontribusi TropBRC IPB dalam Budidaya
Temulawak Organik

P

usat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diwakili
oleh Dr. Waras Nurcholis, SSi, MSi dan Kepala LPPM IPB Dr.
Ir. Aji Hermawan hadir dalam acara Panen Raya Temulawak
Organik (27/7) di SOHO Center of Excellence in Herbal
Research (SCEHR), Nagrak, Sukabumi.
Kegiatan ini merupakan kerjasama PT. SOHO dengan IPB
(dalam hal ini TropBRC), Pemerintah Kabupaten Sukabumi
dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kemuning Jaya

Nagrak yang mengacu pada konsep ABGC (Academician,
Business, Goverment, Community).
SCEHR selain berfokus pada pengembangan temulawak
juga bekerjasama dengan IPB memberikan pelatihan
kepada petani mengenai cara bercocok tanam temulawak
dengan baik sehingga hasilnya berkualitas dan memenuhi
standar mutu PT. SOHO. Harapannya produk berbasis
temulawak PT. SOHO dari budidaya organik dapat
memberikan khasiat dan aman untuk meningkatkan
kesehatan masyarakat Indonesia. (**/Zul)
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Pusat Studi Bencana IPB dan Kemenko Kemaritiman akan
Rehabilitasi 1,82 Juta Hektar Lahan Mangrove

M

angrove adalah habitat pesisir yang berfungsi
sebagai habitat bagi berbagai biota dan
sumberdaya pesisir serta sebagai ekosistem yang
berfungsi sebagai mitigasi risiko dan bencana dari laut.
Mengingat pentingnya keberadaan mangrove tersebut,
maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
melalui Asisten Deputi bidang Lingkungan dan
Kebencanaan Maritim bersama Pusat Studi Bencana
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan diskusi
bersama membahas rencana rehabilitasi 1,82 juta hektar
lahan mangrove yang telah kritis.
Untuk mencari model rencana rahabilitasi atau restorasi
tersebut, diskusi diawali dengan presentasi dari beberapa
pihak yang diundang. Diantaranya Ir. Joko Pramono dari
Sub Direktorat Reboisasi Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Ir. Syaifuddin dari Toyota, dan Dr. Yonvitner
dari Pusat Studi Bencana LPPM IPB. Pertemuan dan digelar
di Kampus IPB Baranang Siang Bogor (25/7) ini dihadiri oleh
perwakilan dari Center for International Forestry Research
(CIFOR), World Wildlife Fund (WWF), WETLAND,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dalam
kesempatan ini Ir. Joko Pramono menyampaikan
keprihatinan tentang kondisi mangrove saat ini yang cukup
memprihatikan dengan penurunan yang luar biasa
cepatnya. Tahun 2015 luas mangrove kita tercatat 3,49 juta
ha dimana 1,67 juta ha kondisinya baik dan 1,82 juta ha
kondisinya dinyatakan kritis. Seluas 1,82 juta ha tersebut
adalah kawasan prioritas yang perlu segera direhabilitasi.
Daerah ini tersebar dalam 257 Kabupaten dengan
perincian data menurut desa.

tantangan yang bagus untuk mempercepat rehabilitasi dan
resiliensi ekosistem pesisir. Sekretaris Pusat Studi Bencana
Dr. Perdinan juga menambah bahwa dalam mendorong
swasta untuk berkontribusi lebih banyak, perlu berbagai
program yang atraktif.
“Dalam tingkat nasional, kita bisa mengembangkan prinsip
tanggung jawab bersama. Sedangkan dalam kontek
kemitraan dengan swasta, kita bisa mendorong ini sebagai
upaya percepatan rehabilitasi untuk menyelesaikan tugas
Indonesia dalam komitmen pengurangan emisi karbon,”
ujarnya.
Seperti halnya konsep Toyota melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR)nya. Toyota memiliki motto satu
mobil satu pohon. Artinya dengan 2 juta lebih mobil
Toyota yang diproduksi di Indonesia, Toyota memiliki
kewajiban menanam 2 juta pohon mangrove. Dengan
beberapa pengalaman pendampingan di lapangan,
program ini berjalan cukup baik.
Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Dr.
Sahat Manaor Pangabean menilai gagasan dan pemikiran
yang berkembang dalam diskusi ini cukup menarik dan
perlu dikembangkan sebagai langkah antisipasi dalam
program rehabilitasi, restorasi untuk mitigasi di pesisir.
Kemenko Maritim akan segera berkoordinasi dengan unit
terkait untuk menyiapkan langkah-langkah dalam rencana
aksi yang akan dilakukan selanjutnya.
“Sehingga program rehabilitasi lahan mangrove yang kritis
mencapai 1,82 juta ha tidak perlu menunggu 2045, tapi
dalam 2025 sudah dapat diselesaikan,” ujarnya (red/Zul)

Sementara itu Dr. Yonvitner dari Pusat Studi Bencana LPPM
IPB menyampaikan bahwa program ini merupakan sebuah
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IPB Berikan Santunan kepada Dua Korban
Laka Laut KM Orange
pada anak Sekolah Dasar (SD) dan rencananya ditingkatkan
sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Keluarga korban kecelakaan kapal laut sangat
berterimakasih kepada IPB yang telah memberikan
sejumlah bantuan kepada keluarganya. (dh/Zul)

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
didampingi Kepala Pusat Studi Satwa Primata (PSSP),
Dr. Huda Darusman menyerahkan bantuan uang
tunai senilai 20 juta rupiah kepada tim IPB yang bertolak ke
Muara Binuangeun (MB). Tim IPB ini akan berkunjung ke
rumah dua orang korban musibah kecelakan laut yang
dialami oleh penumpang KM Orange pekan lalu.
“PSSP telah mengumpulkan dana santunan untuk dua
keluarga korban kecelakaan kapal peserta Field Course
2018. Semoga stasiun lapang MB IPB ini menjadi sarana
syiar ilmu yang lebih baik,” ujar Dr. Huda.
Tim IPB dipimpin Dr. Irma H. Soeparto selaku Kepala
Program Sumberdaya Hewan PSSP IPB. Tim berangkat
Kamis, 26 Juli 2018 dini hari. Dana santunan telah
diserahkan kepada keluarga korban pada Kamis malam
(26/7) bertepatan dengan malam ketujuh meninggalnya
kedua korban.
“Kami sebagai pusat studi akan melanjutkan dan
meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sekitar
dengan upaya penyadartahuan mengenai konservasi dan
rencana meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk
community service yang sudah direncanakan dan kegiatan
akan terjadwal,” ujar Dr. Irma.
Ke depannya PSSP IPB merencanakan beberapa paket
sumbangan untuk komunitas masyarakat setempat seperti
masjid, yatim, dhuafa dan sebagainya sebagai wujud
bersyukur dan terimakasih atas bantuan sukarela warga
saat menolong korban. Dari sudut keilmuan, PSSP akan
memberikan kontribusi berupa pendidikan konservasi
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Kain Perca untuk
Bangun Karakter Anak Usia Dini
Kreativitas Mahasiswa Kewiraushaan (PKM-K) 2018, Mira
Rahmawati, DwiIzhaty Afriandani, Naila Aliya Marhama,
Silvi Kurnia Septiani, keempatnya dari Fakultas Ekologi
Manusia (FEMA) dan Alwi Hadad (Fakultas Kedokteran
Hewan) membangun usaha kreatif dengan membuat
“Lingkaran Karakter (LIKER)”, sebagai upaya menstimulasi
moral anak sejak usia dini dari kain perca.
“Kami sangat prihatin dengan karakter moral anak saat ini
yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Oleh karena itu
kami memilih pendidikan karakter sebagai salah satu
alternatif yang perlu dikembangkan”, tutur Mira,Ketua Tim.

D

unia anak selalu lekat dengan permainan. Saat ini
anak-anak lebih gemar bermain game di komputer
dan gadget. Lebih senang menonton video dan
televisi seharian. Dampak dari semua permainan tersebut,
anak-anak kurang bersosialisasi dengan lingkungannya
dan kurang mengeksplor alam.
Jika orang tua tidak pandai dan bijak mengatur
penggunaan permainan tersebut, maka pertumbuhan
anak bisa terganggu. Bahkan penyimpangan moral anak
yang marak terjadi saat ini akibat kurangnya pengawasan
terhadap penggunaan gadget. Penggantian alat
permainan sebagai salah satu solusi untuk mengalihkan
penggunaan gadget tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan
dengan memberikan alat bermain yang mampu
mengembangkan kognitif serta pendidikan kepada
mereka.
Saat ini mainan anak kebanyakan diimpor dari Cina hingga
mencapai 95% dari total mainan impor. Akan tetapi mainan
tersebut masih kurang terjamin keamanannya. Kebanyakan
produk impor mainan tersebut tidak memenuhi Standar
Nasional Indoneseia (SNI), selain itu banyak produk mainan
yang masih kurang mendidik dan hanya untuk hiburan
semata.

Hanya saja, pendidikan karakter saat ini masih terfokus
pada sekolah-sekolah dan belum sampai menjangkau
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu Mira dan
timnya membuat media pendampingan orang tua atau
APE berbasis pendidikan karakter untuk anak. Terutama
untuk anak prasekolah dan sekolah dasar. Untuk menekan
biaya produksi alat permainan edukatif ini, mereka
menggunakan bahan reuse, yaitu dengan memanfaatkan
kain perca sebagai salah satu bahan baku.
APE yang dibuat oleh Mira dan timnya berbentuk lingkaran
dengan dilengkapi alat penunjang lain yaitu kartu-kartu,
puzzle dan papan emoticon yang dikemas dalam satu
kantong yang praktis dan e sein.
“Didalamnya teridiri dari satu paket alat permainan LIKER.
Ada papan lingkaran karakter, kartu start, kartu challenge,
kartu reward, kartu bentuk bintang dan dan puzzle”, jelas
Mira.
APE LIKER buatan mahasiswa IPB tersebut dirancang untuk
menstimulasi moral anak yang mencakup tiga aspek moral,
yaitu moral knowing (pengetahuan moral), moral feeling
(perasaan moral), dan moral acting (tindakan moral). (NA)

Padahal banyak aspek pertumbuhan anak yang dapat
dikembangkan dan distimulasi melalui permainan.
Permainan anak yang mampu memberikan pendidikan
kepada anak sering diistilahkan sebagai Alat Permainan
Edukatif (APE). Permainan ini masih jarang ditemui dan
harganya relative mahal.
Berangkat dari persoalan tersebut, sekelompok mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat alat permainan
edukatif berbasis pendidikan karakter. Melalui Program
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Mahasiswa IPB Menyulap Genjer Menjadi Camilan Enak
penggorengan kerupuk dapat mengembang dengan baik.
Kerupuk pun siap disantap dan dikemas.
Rasanya? Jangan salah kerupuk ini mendapat respon baik
oleh setiap pembelinya. Buktinya dari testimoni para
mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
IPB, Kerupuk ini sangat disukai, "Kerupuk Kandas-nya
endess banget," demikian pengakuan salah satu
konsumen.“Testimony lainnya, “Enak banget nih makan
bareng nasi hanget”. Bahkan istri wakil Dekan FPIK IPB
mengatakan buka puasa makin mantap dengan Kerupuk
Kandas Peran dan Presenter ternama di Indonesia, Najwa
Shihab juga memberikan komentarnya, “Terus semangat
untuk Kerupuk Kandas Peran”, tutur Syafeera.

S

iapa diantara kita yang tidak mengenal kerupuk.
Panganan khas Indonesia yang satu ini banyak
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Dengan
harga cukup terjangkau, kerupuk dijadikan sebagai
pelengkap makan dan camilan sehari-hari. Bahkan ada
orang yang menganggap makan kurang lengkap tanpa
adanya kerupuk. Oleh karena itu tak heran jika di Indonesia
kita banyak menemukan beragam jenis kerupuk.
Salah satu jenis kerupuk yang kini mulai digemari di
Indonesia adalah Kerupuk Kandas Peran, singkatan dari
Kerupuk Kencur Genjer Pedas Pengirim Pesan merupakan
inovasi dari lima Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Melalui Program
Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) 2018,
Syafeera Permata Devi, Dhea Rizky, Sahrin Nugroho, Gilar
Budi Pratama, dan Aam Amelia membuat kerupuk kencur
yang dipadukan dengan genjer lalu dikemas dengan
kemasan yang dilengkapi dengan kolom kosong untuk
menulis pesan sehingga dapat dijadikan media berkirim
pesan.

Kerupuk Kandas Peran dalam 3 bulan (April-Juni) telah
terjual hingga 700 bungkus, bahkan bulan Juli sudah ada
pesanan 300 bungkus untuk acara reuni. Kini pasar
Kerupuk Kandas Peran telah merambah ke Lampung,
Belitung, Bangka, Lombok, Madiun, Klaten, dan Padang.
Tanaman yang dulu dianggap sebagai makanan orang
miskin kini bisa dinikmati sebagai camilan sehat karena
kandungan zat besi, karbohidrat, kalsium, energi dan
lainnya dalam kemasan 80 gram dengan Rp
8.000/bungkus. (NA)

Genjer dipilih sebagai bahan utama dalam pembuatan
kerupuk, karena belum dimanfaatkan secara optimal. Hal
tersebut karena seratnya sulit untuk dicerna oleh usus.
Selain itu, gulma, pengganggu tanaman petani.
Dibawah bimbingan Dr. Roza Yus andayani, kelima
mahasiswa IPB tersebut membuat Kerupuk Kandas Peran
dengan bahan dasar tepung tapioka yang dicampur
dengan kencur, rempah-rempah dan potongan genjer. Lalu
semua bahan dicampur hinggan adonannya kalis. Adonan
kemudian dicetak lalu dikukus hingga matang. Kemudian
dijemur hingga benar-benar kering, agar saat
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Hebat, Mahasiswa IPB Ciptakan Alat Penjaga
Perbatasan Wilayah Indonesia
“Buoy merupakan alat pengukur parameter oseanogra
dan meteorologi yang dipasang untuk mengukur dan
memantau keadaan laut dan atmosfer”, tutur Fariz, Ketua
Tim.
BOPL-1 merupakan singkatan dari Buoy Penjaga Laut. BOP1 ini dilengkapi dengan hydrophone untuk merekam suara
kapal yang merambat di perairan kemudian dianalisis
sehingga dapat dibedakan antara kapal ikan dengan kapal
lainnya yang masuk wilayah perairan Indonesia. (NA)

T

ak terhitung lagi jumlah kerugian atas perompakan,
pembajakan, illegal shing, illegal toging, illegal
migrant, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal,
penyelundupan, dan perusakan ekosistem laut yang
dialami Indonesia.
Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan
perang terhadap IUU Fishing (Illegal, Unreported,
Unregulated Fishing). Menurut Menteri Susi, pencurian ikan
di Indonesia telah merugikan Indonesia lebih dari Rp 2.000
Trilyun.
Upaya yang dilakukan pemerintah atas tindakan
kriminalitas terhadap lautan Indonesia adalah patroli
sepanjang perbatasan Indonesia, pemantauan dengan
satelit yang memerlukan waktu untuk berotasi dan
mengambil gambar di wilayah Indonesia. Oleh karena itu
diperlukan inovasi yang dapat melakukan pemantauan di
batas wilayah laut Indonesia secara real time dan otomatis.
Tiga mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB)
membuat suatu instrumen yang memiliki kemampuan
untuk membedakan suara kapal ikan dengan kapal lainnya
yang masuk perbatasan laut Indonesia. Melalui Program
Kreativitas Mahasiswa Karya Cipta (PKM-KC) 2018, Fariz
Mustafa Kamal (Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan),
Bung Daka Putera (Departemen Teknik Mesin dan
Biosistem), dan Muhammad Ro q Gempur Tirani
(Departemen Ilmu Komputer), merancang Buoy, yakni
BOPL-1, Penjaga Batas Maritim Nusantara Berbasis
Automatically Real Time System untuk mewujudkan
Indonesia Berdaulat. Riset ini dibawah bimbingan Prof.
Dr.Ir.Indra Jaya,MSc
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THE PEEX Ciptaan Mahasiswa IPB Jadi Solusi Petani Indonesia
“Pertama sekali yang dibuat adalah generator listrik
berbentuk kubus untuk membakar briket dan konversi
panas. Selain dengan briket kita juga menyediakan sistem
charger dengan baterai. Arus listrik yang dihasilkan
nantinya akan dipakai untuk menyalakan lampu LED 13
watt yang sangat terang. Di bawah lampu ini kita beri
perangkap berisi air, serangga akan menuju arah lampu
dan jatuh ke dalam air. Biaya pembuatan alat cukup
terjangkau yaitu 2,5 juta rupiah untuk diterapkan pada
lahan mitra seluas 2 hektar,” terang Tegar.

P

esatnya kemajuan teknologi saat ini harus mampu
memberikan solusi bagi setiap kebutuhan para
petani Indonesia. Salah satu alat ciptaan mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB), yaitu “THE PEEX” (the pest
exterminator) menjadi solusi permasalahan petani di
Gapoktan Mandiri Jaya, Kecamatan Dramaga, Bogor.
Alat tersebut digunakan untuk membasmi hama serangga
nokturnal tanaman padi berbasis termoelektrik dan
biobriket yang efektif serta ramah lingkungan. Kelima
mahasiswa yang menciptakan alat tersebut adalah Tegar
Nur Hidayat, Maulana Sya q Karuniawan, Aufa Nisrina
Fadhila, Dikki Hendra Pratama dan Qumar Trio Jaksono. Alat
yang diciptakan masuk ke dalam salah satu nalis Program
Kreativitas Mahasiswa bidang Penerapan Teknologi (PKM T)
2018 di bawah bimbingan Dr. Ir. I Made Dewa Subrata,
M.Agr.

Sejauh ini, Tegar dan tim sedang melakukan pengamatan
produktivitas lahan yang dipasang THE PEEX. Harapannya
dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan ramah
lingkungan kepada mitra. “THE PEEX ini cukup efektif untuk
menangkap hama wereng dan penggerek batang yang
menjadi masalah utama produktivitas lahan di sini. Respon
dari para petani juga sangat mendukung adanya sosialisasi
dan penerapan alat ini di lahan mereka. Harapannya kita
dapat masukan mengenai kinerja alat untuk terus
dilakukan pengembangan,” harap Tegar. (UAM/ris)

Tegar menjelaskan latar belakang terciptanya THE PEEX
adalah adanya keluhan petani Gapoktan Mandiri Jaya yang
dirugikan akibat serangan serangga. “Kita mencoba untuk
mencari permasalahan mitra yaitu Gapoktan Mandiri Jaya.
Ternyata lahan pertanian mereka mengalami serangan
hama wereng dan penggerek batang, sehingga
menurunkan produktivitas sebesar 20-30 persen. Sejauh ini
petani hanya menggunakan insektisida dan perangkap
terasi, tetapi masih kurang efektif dan tidak ramah
lingkungan,” jelas Tegar. Alat THE PEEX tersebut
memanfaatkan kebiasan hidup serangga yang keluar pada
malam hari (nokturnal). Rancangan yang akan diterapkan
berupa sistem perangkap lampu hasil dari sumber panas
dengan memanfaatkan termoelektrik sebagai pembangkit
listrik di tengah sawah. Dengan komponen utama
pembangkit listrik adalah peltier (pengkonversi panas) dan
biobriket (terbuat dari tempurung kelapa). Tegar
menceritakan bahwa pembuatan alat THE PEEX cukup
memakan waktu lama, tetapi biaya yang dibutuhkan
lumayan terjangkau.
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