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Rektor IPB Optimis Entrepreneur dari Kalangan Milenial
Akan Semakin Banyak

D

r. Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)
berikan pesan kepada generasi milenial yang
berminat menjadi entrepreneur. Hal ini Dr. Arif
sampaikan dalam acara Aktivis Milenial bertajuk “Inisiatif
Milenial di Sektor Agribisnis” di Taman Koleksi Greenery
Resto, Kampus IPB Baranangsiang (4/8). Acara ini dihadiri
oleh sekira 120 peserta dari kalangan mahasiswa,
komunitas, praktisi pertanian, dan pengusaha. Tujuannya
untuk berbagi informasi dan inspirasi bagi anak-anak muda
atau millenials untuk membuka ruang-ruang baru pada
sektor agribisnis.

“Saya optimis bahwa akan ada banyak pengusahapengusaha baru ke depan. Kondisi sekarang ini bahwa
bisnis itu bersifat eksibel, bisa untuk siapa saja. Dengan
orientasi pada entrepreneur, maka lapangan kerja yang
paling baik adalah bidang pertanian, karena sekupnya
sangat luas sekali. Setiap hari orang butuh pangan dan
yang dapat memenuhinya adalah bidang pertanian,”
tambahnya.
Menurut Dr. Arif, IPB sebagai instituti yang bergerak dalam
bidang mencetak sumberdaya manusia, harus kompatibel
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dengan hal tersebut. “Pola pendidikan itu baru akan terasa
hasilnya setelah 10 sampai 15 tahun ke depan. Sehingga
saat ini, kita harus mempunyai rencana pendidikan yang
kompatibel untuk berperan di tahun 2030 atau 2035
mendatang. Maka dari itu kami mencoba untuk
memproyeksikan dan berimajinasi situasi pada 10 sampai
15 tahun ke depan seperti apa,” ujarnya.
Menurutnya, IPB ingin menjadikan lulusannya sebagai
technopreneur maupun sociopreneur. Untuk itu, saat
seleksi mahasiswa baru, IPB memilih calon-calon
mahasiswa yang memiliki jiwa positif, yang punya gen
leadership dan entrepreneurship yang bagus. Serta sudah
terbiasa memecahkan masalah, bernegosiasi, dan
menggerakkan orang.

“Maka dari itu, saya mengambil kebijakan baru dengan
membuka jalur seleksi undangan Ketua OSIS. Sehingga
hampir empat persen mahasiswa IPB adalah para Ketua
OSIS dari SMA terbaik di Indonesia. Kalau ini terjadi, maka
proses pencetakan para entrepreneur, softskillnya sudah
terasah, kompetensinya sudah luar biasa,” katanya.
Dalam acara tersebut hadir pula dua alumni IPB yang fokus
dalam bidang entrepreneur yaitu Al Irfan (Owner dan CEO
AgriSocio) dan Tejo Pramono (Owner Rumah Kopi Ranin).
Dua pembicara lainnya dari kalangan entrepreneur adalah
Arif Zamani (CFO SayurBox) dan Michael J. Sugianto (CoFounder TaniHub). (NIRS/Zul)
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Belasan Mahasiswa Asing Ikuti Summer Course di IPB
peserta Summer Course dapat mempelajari secara
komprehensif rantai nilai agrifood yang terintegrasi dari
hulu ke hilir.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama
dan Pengembangan FEM IPB Dr. Mukhamad Najib
menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai
manajemen pangan dan pertanian secara berkelanjutan
kepada para mahasiswa internasional, khususnya dari
negara-negara berkembang.

S

ekira 14 mahasiswa asing dari kawasan Asia
mengikuti summer course bertajuk International
Summer Course on Sustainable Agrifood Management
in Indonesia di Institut Pertanian Bogor (IPB), (6-15/8).
Kegiatan yang digelar oleh Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB ini diikuti mahasiswa
dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Annamalai
University India, University of Hyderabad India, Indian
Institute of Technology Dhanbad India, HUE University
Vietnam, University Rajabaht Songkhla Thailand, Strategic
First Institute Myanmar, University Kebangsaan Malaysia,
University Utara Malaysia, dan Singapore University of Social
Sciences serta empat mahasiswa dari IPB dan satu
mahasiswa dari Universitas Brawijaya.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan
Sistem Informasi, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat,
M.Sc.F mengatakan kegiatan ini bisa menjadi ajang
menjalin jaringan komunikasi mahasiswa antar negaranegara Asia seperti India, Malaysia, Vietnam, Thailand,
Singapura dan lain-lain mengenai pengelolaan agribisnis
yang berkelanjutan di Indonesia.
“International Summer Course ini merupakan salah satu cara
untuk menarik minat mahasiswa asing belajar di IPB.
Mempromosikan IPB sebagai salah satu perguruan tinggi
kelas dunia dengan mengenalkan peran perguruan tinggi
dalam membangun sustainable agrifood management di
Indonesia, diantaranya melalui teaching farm di berbagai
unit terkait di IPB. Hal ini akan semakin mengokohkan
reputasi IPB dalam pengembangan pertanian tropika di
tingkat internasional,” katanya.

Ia menambahkan, Summer Course dapat memperkuat
kerjasama lintas disiplin keilmuan dalam suasana
multikultural bagi mahasiswa IPB dan sivitas akademika IPB
serta meningkatkan reputasi dan jaringan internasional
dalam bidang agrifood management untuk Departemen
Manajemen khususnya dan seluruh unit
pelaksana/pendukung pada umumnya.
“Selain itu, kegiatan ini juga bagian dari cara kami
mempromosikan program kelas internasional yang akan
diselenggarakan Departemen Manajemen pada tahun
2019. Selain itu, IPB dapat mempromosikan temuan dan
keilmuannya untuk masyarakat dunia melalui mahasiswa
asing yang belajar di IPB,” ujarnya.
Harapannya dengan Summer Course, peserta mampu
memahami dan menjelaskan konsep agrifood management
dan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan
permasalahan di agrifood management, serta mampu
bekerja sama dalam tim dan mengembangkan jaringan
internasional. Ke depan Summer Course akan terus
dikembangkan lagi karena selama ini mahasiswa yang
datang baru dari negara-negara Asia. “Tahun depan bisa
ditingkatkan lagi Summer Course dengan mendatangkan
dari negara Eropa dan Amerika,” ujarnya (Awl/Zul)

Ia menambahkan, Summer Course ini memiliki pendekatan
multidisiplin yang mengintegrasikan ilmu pertanian,
peternakan, perikanan, teknologi pangan dan menajemen
secara sistematis. Pendekatan ini memungkinkan para
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President NIES Jajaki Kerjasama Lagi dengan IPB
menangani bidang lingkungnan yang sudah kita lakukan.
“Lebih luas lagi kita juga kerja sama dengan pemerintah
Kota Bogor. Kunjungannya untuk mencoba melakukan
kajian terkait dengan penurunan emisi dalam rangka
mendukung pemerintah Kota Bogor dengan konsep green
city-nya," ujar Prof. Rizaldi”

P

resident National Institute for Environmental Studies
(NIES) Jepang, Prof. Watanabe Chiho kunjungi
Institut Pertanian Bogor (IPB). Prof. Watanabe
didampingi oleh Kepala Centre for Climate Risk and
Opportunity Management in Southeast Asia Pasi c (CCROM SEAP) atau Pusat Pengelolaan dan Peluang Risiko Iklim
Kawasan Asia Tenggara dan Pasi k, Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian
Bogor (LPPM IPB), Prof. Rizaldi Boer. Tim diterima Rektor
IPB, Dr. Arif Satria di ruang kerjanya di Gedung Rektorat
Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mendukung agar IPB menjadi
bagian dari kerjasama ini. “Kami juga memiliki komitmen
kuat untuk menuju IPB Green Campus.” Rektor IPB
menyampaikan IPB tengah mempersiapkan Green Campus
2020, termasuk berupa hardware technology smart
monitoring. Terkait perilaku, Rektor IPB menyampaikan
pentingnya kesadaran yang kuat dan dukungan mengingat
IPB memiliki akses terbuka perdagangan, juga transportasi.
Pola-pola kerjasama segera akan dikoordinasikan di bawah
Wakil Rektor bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi IPB.
Prof. Rizaldi Boer menambahkan CCROM-LPPM-IPB,
sebetulnya sudah bekerja sama dengan NIES Jepang
dengan IPB sudah lama. “Jadi sekarang ini mau berakhir.
Kebetulan ini Presiden NIES sudah berganti. Jadi kita ingin
membicarakan kemungkinan kerjasama riset dengan IPB.
Sekarang ini kita baru berbicara perubahan iklim.
Sementara NIES memiliki banyak bidang studi sehingga
kemudian diharapkan bisa dikembangkan kerjasama tidak
hanya di bidang iklim tetapi juga bidang-bidang lainnya.”

Menurutnya, kota juga sebagai salah satu sumber udara
yang paling banyak di dunia, bagaimana mengembangkan
pola-pola pembangunan kota yang berkelanjutan. Lebih
lanjut, Prof. Rizaldi mengatakan, “Kerja sama yang sudah
terjalin yakni kita melakukan salah satu sistem monitoring
karbondioksida di Kampus Baranangsiang. Kita juga sudah
memasang alat monitoring untuk pembuangan energi di
beberapa titik sentral di Kota Bogor. Tujuannya untuk bisa
memahami sejauh mana sebenarnya e siensi penggunaan
energi. Lalu sebenarnya sumber utama pengemisi di rumah
tangga dan perkantoran. Dari kegiatan itu, kita bisa
menentukan langkah-langkah strategis selanjutnya. Upayaupaya penurunan emisi, penghematan energi dan
perubahan perilaku. Jika sudah berbicara perubahan
perilaku berarti kita berhubungan dengan aspek sosial.
Bagaimana kita mengembangkan sistem kampanye yang
menyentuh dengan menggunakan hasil-hasil pengamatan
yang kita lakukan.”
Hasil pengamatan yang kita lakukan sangat bermanfaat
juga untuk mengembangkan modelnya. “Jika Pemerintah
Daerah Kota Bogor mau menghasilkan Green City, perlu
dibuatkan konsep green city termasuk di dalamnya aspekaspek teknik modeling dan simulasi transportasinya.
Kebijakan yang harus dikembangkan ke depan bersifat
komersial, seperti perhotelan, sehingga bisa
mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Itu
bisa dilakukan uji coba dengan riset yang telah dilakukan
dengan CCROM LPPM IPB. Kita juga sudah membantu
penyusunan rencana pembangunan daerah Kota Bogor
untuk memasukkan elemen konsep green city ke
pemerintah Kota Bogor di Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)-nya. (dh/ris)

Prof. Rizaldi menambahkan harapannya, sehubungan Prof.
Watanabe dengan Rektor IPB sama-sama dari bidang
human ecology, sehingga ke depan kerja sama risetnya ke
arah bidang tersebut.
Direktur Center for Social and Environmental Systems
Research-NIES, Prof. Fujita Tsuyoshi yang turut hadir dalam
penjajakan kerja sama ini adalah sosok yang banyak
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Mahasiswa IPB Ciptakan Lampu Penerangan Jalan
dari Limbah Karet
saja penggunaannya untuk mengatasi permasalahan
limbah cair karet,” tutur salah satu anggota tim, Aﬀan Afrizal
Gani.
Karya ini dituangkan dalam Program Kreativitas Mahasiswa
bidang Karsa Cipta dengan judul “GLOWER : Waste PowerLamp dengan Sistem MFC Sebagai Solusi Pemanfaatan
Limbah Cair Industri Karet” di bawah bimbingan Lilis
Sucahyo, S.TP, M.Si.

L

imbah cair industri karet seringkali menjadi
permasalahan bagi masyarakat sekitar daerah
industri. Limbah cair industri karet yang merupakan
bekas cucian karet dibuang langsung ke lingkungan sekitar
dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau itu muncul
karena adanya proses penguraian bahan organik oleh
bakteri atau mikroba yang terdapat di dalam bahan olahan
karet (bokar). Hal tersebut juga menyebabkan pencemaran
udara yang sangat mengganggu warga sekitar untuk
mendapatkan kualitas udara bersih.
Solusi mengatasi hal ini ditawarkan sejumlah mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen Teknik
Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian (TMB
Fateta IPB) yang terdiri dari Heksa Julian Satria Darmawan,
Aﬀan Afrizal Gani, dan Hari Agung Pratama. Mereka
mengolah limbah tersebut menjadi energi pembangkit
listrik dengan teknologi Microbial Fuel Cell (MFC) yang
digunakan untuk menghidupkan lampu Light Emitting
Diode (LED) penerangan jalan sekitar daerah industri karet.
“Alat yang kami buat dinamai dengan GLOWER merupakan
kependekan dari Gurza Lump Power sesuai dengan
mekanisme kerja alat ini yang memanfaatkan limbah
Cucian Getah Karet (Lump) sebagai substrat organiknya.
Menggunakan sistem Mikrobial Fuel Cell (MFC) yang
mengubah limbah cair industri karet menjadi listrik.
Bahannya dari substrat limbah cair karet. Output-nya
berupa lampu penerangan jalan,” ujar Ketua Tim, Heksa
Julian Satria Darmawan.
“Teknologi ini sudah ada sejak lama dan masih terus
dikembangkan hingga saat ini. MFC memanfaatkan
metabolisme bakteri yang menghasilkan ion sebagai
sarana membangkitkan energi. Energi yang dibangkitkan
di sini adalah energi listrik. Kemudian, kami kembangkan

“Kami memanfaatkan dua bakteri dari limbah cair karet
yaitu Escherichia colli dan Shewanella sp dengan sistem
MFC. Ketika bakteri tersebut mendegradasikan substrat
organik, maka dapat menghasilkan elektron. Elektron inilah
yang kami panen menggunakan katoda karbon dan anoda
gra t. Kemudian, elektron dialirkan melalui rangkaian
regulator daya, kemudian menghidupkan lampu LED untuk
penerangan jalan daerah sekitar industri karet. Lampu LED
kami pilih karena lebih e sien dalam memancarkan cahaya
serta sesuai dengan tegangan yang dihasilkan oleh
GLOWER yang kami buat,” jelas Heksa.
“Pengembangan selanjutnya dilakukan dengan membuat
mekanisme penyimpanan energi menggunakan baterai
yang bersumber dari MFC. Sebenarnya masih banyak
pengembangan dari karya yang kami buat. Setelah
berdiskusi dengan dosen pembimbing ternyata ion yang
dihasilkan dari metabolisme bakteri ini dapat menghasil
gas metanogen yang dapat digunakan untuk pembuatan
biogas,” ungkap salah satu anggota tim, Aﬀan Afrizal Gani.
Penelitian tentang pengembangan energi terbarukan di
Indonesia masih perlu ditingkatkan. Banyak potensi yang
bisa dikembangkan berkaitan dengan renewable energy.
Contohnya substrat organik yang dimanfaatkan oleh tim ini
sebagai pembangkit listrik untuk pembuatan lampu
penerangan jalan.
Indonesia terkenal sebagai negara agraris dengan hasil
pertanian yang melimpah. Biomassa dari hasil pertanian
yang dipakai secara umum hanya sebagian untuk
kebutuhan primer. Contohnya hasil panen jagung yang
hanya dimanfaatkan jagungnya sedangkan bagian lainnya
dibuang begitu saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa
biomassa di Indonesia belum dimanfaatkan dengan
sepenuhnya. Sehingga, penelitian tim ini menunjukkan
eksistensi IPB sebagai perguruan tinggi yang terus
berinovasi untuk menghasilkan karya dari limbah yang
tidak terpakai menjadi suatu karya yang bermanfaat bagi
lingkungan dan masyarakat luas. (AD/ris)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Nanokolagen dari
Limbah Tulang Ayam untuk Anti Penuaan

T

im mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengembangkan inovasi nanokolagen dari limbah
tulang ayam sebagai sebagai anti penuaan (antiaging). Mereka adalah Eka Budiarti, Perlambang Budiarti
dan Manggar Arum Aristri dari Departemen Kimia, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Mereka
bergabung dalam satu tim Program Kreativitas Mahasiswa
(PKM) di bawah bimbingan Dr. Irmanida Batubara, M.Si.
Inovasi tersebut terpilih sebagai salah satu dari ribuan
proposal yang menerima hibah dana dari Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti
RI).
Ide awal inovasi tersebut muncul dari adanya informasi
tentang meningkatnya konsumsi ayam di Indonesia dari
tahun 2009-2016. Peningkatan tersebut sebanding dengan
peningkatan limbah yang dihasilkan terutama pada bagian
tulang ayam. Tulang ayam mengandung protein kolagen
yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kosmetik. Seperti
zat pencegah keriput, meningkatkan kelembaban kulit,
menjaga kulit dari radikal bebas, serta menjaga elastisitas
kulit. Kolagen pada kosmetik jika digunakan pada kulit
wajah akan mampu menahan air sehingga membuat kulit
wajah tetap dalam keadaan lembab.

Menurut Eka, saat ini bahan yang digunakan sebagai
produk kosmetik seperti anti-aging sebagian besar terbuat
dari kulit sapi dan kulit babi yang seringkali tidak sesuai
bagi kebanyakan agama serta etnis tertentu.
“Pemanfaatan limbah tulang ayam sebagai bahan baku
kolagen merupakan alternatif untuk mengatasi masalahmasalah tersebut. Teknologi nanopartikel digunakan dalam
penelitian ini untuk dapat memaksimalkan penyerapan
kolagen di dalam tubuh karena material berukuran nano
lebih mudah memasuki bagian dalam kulit dibandingkan
dengan material berukuran besar. Hal tersebut menjadi
dasar dikembangkannya nanokolagen yang diharapkan
mampu mempercepat waktu penyerapan dan proses antiaging,” ujarnya.
Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan
limbah tulang ayam di lingkungan masyarakat serta dapat
dimanfaatkan sebagai produk anti-aging oleh masyarakat
secara luas.
“Saat ini tim PKM kami sedang menunggu hasil analisis
untuk mengetahui pengaruh ukuran nanokolagen yang
efektif terhadap aktivitas anti-aging,” tandasnya. (ﬀ/ZulP)
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