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Diskusi Para Pakar Rumput Laut di IPB
Internasional dengan tema “Biodiversity and Metabolomics
of Tropical Seaweeds”. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa
dan peneliti yang berasal dari berbagai institusi dan
perguruan tinggi.
Workshop tentang keragaman dan metabolomik rumput
laut tropis ini diselenggarakan pada tanggal 21 Agustus
2018. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan FPIK IPB yang juga
merupakan salah satu pakar rumput laut dari IPB, Prof. Joko
Santoso.

I

ndonesia merupakan salah satu negara yang menjadi
hotspot bagi keragaman hayati laut dunia, diantaranya
rumput laut atau alga. Bahkan Indonesia merupakan
salah satu produsen terbesar rumput laut di dunia. Diantara
rumput laut yang banyak dibudidayakan di perairan laut
Indonesia adalah Gracilaria sp dan Kappaphycus cottonii
(Eucheuma cottonii), masing-masing merupakan sumber
agar-agar dan karaginan. Polisakarida hidrokoloid yang
banyak dimanfaatkan dalam industri makanan, farmasi dan
industri lainnya, diantaranya sebagai gelling agent dan
emulsi er.
Selain kedua jenis alga diatas, masih banyak jenis rumput
laut yang dapat ditemukan di perairan laut kita. Selain
sebagai sumber hidrokoloid, alga juga merupakan sumber
komponen aktif dengan berbagai aktivitas biologis,
diantaranya sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan dan
lain sebagainya. Masih banyak potensi rumput laut yang
belum banyak dieksplorasi. Oleh karenanya, Departemen
Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB) bekerjasama
dengan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
(PKSPL), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB menyelenggarakan Workshop

Pembicara pada workshop ini adalah Prof. Georg Pohnert
dari Jena University Jerman, Prof. Yumiko Yoshie-Stark dari
Tokyo University Jepang, serta dosen-dosen dari FPIK IPB
yaitu Prof. Joko Santoso, dari Departemen Teknologi Hasil
Perairan IPB, Dr. Irzal Eﬀendi peneliti dari Departemen
Budidaya Perairan IPB dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir
dan Lautan (PKSPL) IPB, serta Dr. Hawis Madduppa peneliti
dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB dan
PKSPL LPPM IPB.
Dr. Irzal Eﬀendi menyampaikan perkembangan tentang
budidaya rumput laut di Indonesia. Dr. Hawis Madduppa
menjelaskan keragaman genetik rumput laut tropis,
khususnya dari Indonesia. Prof. Yumiko Yoshie-Stark dan
Prof. Joko Santoso menyampaikan potensi komponen aktif
dalam rumput laut dan aplikasinya untuk makanan dan
kesehatan. Prof. Georg Pohnert, salah satu ahli rumput laut
dunia menyampaikan studi metabolomik alga laut yang
telah dilakukannya lebih dari 30 tahun.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih
luas mengenai keragaman dan potensi pemanfaatan alga
laut kepada para mahasiswa dan juga peneliti khususnya
yang menjadi pemerhati rumput laut di Indonesia. Ke
depannya agar kita dapat memanfaatkan potensi rumput
laut yang luar biasa secara berkelanjutan. (*)
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Ini Dia Mahasiswa IPB Jalur Ketua OSIS yang
Ha dz Quran 30 Juz
perayaan hari besar dan nasional, pelaksanaan bisnis
kreatif, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
Tidak hanya program internal, Nasya juga menginisiasi
program eksternal seperti bakti sosial, teaching day, lomba
futsal, dan lomba keagamaan.

P

enerimaan mahasiswa baru jalur Ketua Organisasi
Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan jalur
pendaftaran terbaru bagi calon mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB). Meskipun jalur ini merupakan jalur
baru seleksi masuk perguruan tinggi, ternyata jalur Ketua
OSIS banyak diminati oleh siswa-siswi Sekolah Menengah
Atas (SMA) di tanah air. Sebanyak 1.288 ketua OSIS dari
berbagai SMA mendaftarkan dirinya ke IPB melalui jalur ini.
Dari 1.288 pendaftar, hanya 134 ketua OSIS yang diterima
di bangku kuliah di IPB.

Di sela-sela kesibukannya menjadi Ketua OSIS, mahasiswi
kelahiran Bogor ini ternyata juga memiliki segudang
prestasi. Selama tiga tahun sekolah di SMAIT Adzkia
Sukabumi, Nasya berhasil menorehkan beragam prestasi
diantaranya Juara 2 Musabaqoh Hifdzil Quran (MHQ) 2 Juz
di tingkat kabupaten Sukabumi 2016, Juara 2 MHQ 3 juz di
tingkat kota/kabupaten 2017, Finalis Olimpiade
Matematika tingkat Kabupaten 2016, Finalis OSN Biologi
Tingkat Kabupaten 2017, dan Finalis LCC Kimia tingkat
Kabupaten 2017. Tidak hanya itu, Nasya juga pernah
menjadi Duta Bahasa Sekolah, English Ambassador, dan
mendapat Peringkat Satu Paralel di sekolahnya.
Nasya juga telah berhasil menyelesaikan hafalan qurannya
selama di SMA. Nasya mengatakan, selama sekolah di
SMAIT Adzkia, ia mengikuti program di Rumah Quran
Adzkia sehingga terbantu untuk menyelesaikan hafalan
Quran 30 juz.
“Selain memanfaatkan fasilitas di Rumah Quran Adzkia
selama satu bulan, saya juga memanfaatkan liburan
semester untuk mengikuti dauroh-dauroh hafalan alquran,
dari dauroh tersebut saya bisa menambah hafalan dan bisa
menyelesaikan hafalan saya,” kata Nasya.

Adalah Hanifah Zahra Nasya ra, salah satu Ketua OSIS yang
berhasil masuk IPB melalui jalur seleksi yang kata banyak
orang sangat spektakuler ini. Ia diterima di Departemen
Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPB. Gadis asal Sukabumi ini merupakan alumni dari SMA
Islam Terpadu (SMAIT) Adzkia dan merupakan alumni yang
menjadi pembuka gerbang masuk IPB. “Awalnya saya
diberitahu oleh seorang guru untuk memanfaatkan
peluang pendaftaran jalur seleksi ketua OSIS di IPB, dan
alhamdulillah saya diterima,” ujar Nasya.

Selaras dengan latar belakangnya, Nasya masuk
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB karena bercita-cita
ingin memperbaiki perekonomian bangsa dan
mewujudkan perekonomian yang berbasis pada syariah
Islam. Di sela-sela kesibukannya menuntut ilmu, Nasya saat
ini mendedikasikan diri menjadi Lurah Asrama Putri PPKU
IPB dan sedang menyiapkan diri untuk menjadi mahasiswa
berprestasi.

Di sekolahnya, gadis asal Sukabumi ini lebih akrab disapa
dengan nama Nasya. Selama menjadi ketua OSIS, Nasya
menginisiasi berbagai macam program seperti leadership
school, pelatihan kewirausahaan, debate time, talkshow
kenegaraan, membantu penegakan disiplin sekolah,

Sebagai mahasiswi yang pernah menjadi ketua OSIS, Nasya
mengajak Ketua OSIS SMA yang saat ini menjabat di SMA
masing-masing supaya memanfaatkan waktu dengan
sabaik-baiknya, memperbanyak prestasi akademik dan
non-akademik, dan bagi yang muslim jangan pernah
meninggalkan Al Quran sedikit pun. (RA/ris)
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Mahasiswa dan Peneliti Asing Antusias Ikuti
Tropical Seaweed Summer Course di IPB
Terkait dengan bencana gempa bumi yang melanda
Lombok dan sebagian wilayah Sumbawa Barat, yaitu
Perairan Kertasari yang merupakan salah satu sentra
budidaya rumput laut di Sumbawa maka kegiatan eld
session summer course dialihkan dengan mengunjungi
produsen kosmetik berbasis rumput laut CV. Ocean Fresh di
Bandung, produsen re ne carrageenan PT. Kappa
Carrageenan Nusantara (PT. KCP) di Pasuruan Jawa Timur
dan sentra budidaya rumput laut di Sumenep, Madura.

D

epartemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian
Bogor (FPIK-IPB) telah sukses menyelenggarakan
Tropical Seaweed Summer Course dengan tema Diversity dan
Clean Processing Technology. Kegiatan ini diikuti oleh 17
mahasiswa pascasarjana dan peneliti berasal dari 13
negara. Peserta mahasiswa S2 dan S3 berasal dari Victoria
University of Wellington Selandia Baru, American University of
Cairo Mesir, Universiti Putra Malaysia, National University of
Singapore dan Kasetsart University Thailand. Peneliti atau
postdoc yang berpartisipasi aktif dalam summer course ini
berasal dari Climate Foundation Amerika Serikat, Perancis,
Norwegia, University of Tasmania Australia, praktisi rumput
laut dari Filipina, praktisi rumput laut dan kamar dagang
dan industri dari Tanzania. Selain itu kegiatan ini juga
diikuti oleh pengambil kebijakan terkait rumput laut dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, RI dan pengajar
Politeknik Negeri Perikanan Jakarta.

Dosen summer course ini berasal dari berbagai negara,
yaitu Prof. Georg Pohnert dari Jena University Jerman, Prof.
Yumiko Yoshie-Stark dari Toyo University Jepang, Assoc.
Prof. Dr. Anong Chirapart dari Kasetsart University Thailand,
serta dosen-dosen dari FPIK IPB yaitu Prof. Linawati
Hardjito, Prof. Joko Santoso, Dr. Eng. Uju, Dr. Wini Trilaksani,
Dr. Kustiariyah Tarman dari Departemen Teknologi Hasil
Perairan, Dr. Hawis Madduppa dari Departemen Ilmu dan
Teknologi Kelautan. Selain itu, peserta mendapatkan materi
tentang kultur jaringan bibit rumput laut dari Dr. Erina
Sulistiani, peneliti SEAMEO BIOTROP. Peserta juga
mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi fasilitas
kultur jaringan bibit rumput laut di SEAMEO BIOTROP.
Di akhir kegiatan, peserta summer course berharap dapat
mengikuti kegiatan summer course berikutnya yang akan
diselenggarakan oleh Departemen THP FPIK IPB, terutama
terkait pengembangan rumput laut. Peserta yang berasal
dari berbagai negara juga berharap ke depannya dapat
memperkuat kerjasama lintas disiplin dan lintas negara.
(*/ris)

Summer course dilaksanakan selama sepuluh hari pada
tanggal 18-28 Agustus 2018. Kegiatan ini dibuka oleh
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Dr. Luky
Adrianto.
Dalam sambutannya Dr. Luky menegaskan bahwa platform
kerjasama dalam pengembangan keilmuan di lingkungan
FPIK-IPB terdiri dari tiga tipe yaitu yaitu science to science
yang menghasilkan publikasi ilmiah, science to policy yang
menghasilkan kebijakan yang diterapkan di masyarakat
dan science to business yang menghasilkan teknologi yang
dimanfaatkan oleh industri.” FPIK telah berhasil
melaksanakan ketiganya. Terkait dengan rumput laut FPIK
dan penelitinya telah bekerjasama dengan industri
pengolahan berbasis rumput laut.”
Kegiatan ini awalnya direncanakan diselenggarakan di
Bogor untuk kegiatan di kelas (teori), sedangkan eld
session di perairan Kertasari, Sumbawa Barat dan Lombok.
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Mahasiswa IPB Ikuti Summer Session di Korea

I

lmu pengetahuan tidak hanya diperoleh dari kegiatan
perkuliahan di dalam kampus saja. Mahasiswa juga
dapat mengikuti kegiatan di luar kampus seperti
program pertukaran mahasiswa student exchange) ke luar
negeri. Seperti yang dilakukan oleh seorang mahasiswa
Departemen Agronomi dan Hortikultura (Dept. AGH),
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB),
Rifa Fadhilah Munifah Hasibuan yang mengikuti program
exchange ke Korea Selatan.

eldtrip beserta peserta program lainnya seperti
mengunjungi tempat-tempat budaya di Korea Selatan.
“Manfaat yang saya dapatkan dari program ini adalah
networking dengan teman dari negara lain bertambah,
bahkan bukan dari Korea saja tapi juga dari Australia
hingga Amerika pun ada. Selain itu, lebih tahu lagi tentang
orang-orang Korea seperti apa, sejarah Korea terdahulu,
hingga bagaimana kita menghadapi shock culture selama
program di sana,” tambah Rifa.

Selama 26 hari dari tanggal 26 Juni hingga 24 Juli 2018, Rifa
mengikuti program exchange bernama Chonnam National
University International Summer Session bersama 176 siswa
lainnya dari 27 negara. Program tersebut bisa disebut juga
sebagai semester pendek untuk mengisi libur musim panas
di Korea.“Dalam program ini, setiap siswa diperbolehkan
memilih satu hingga dua mata kuliah. Tapi kalau saya
pribadi memilih satu mata kuliah saja yaitu speaking in
english korean agar lebih tahu lagi tentang Hangul atau
alfabet Korea,” tutur Rifa.

Dengan program exchange tersebut, Rifa merasa semakin
bertambah pengalaman dan belajar banyak hal khususnya
tentang kebiasaan orang Korea. Mulai dari jadwal bus yang
tidak pernah terlambat, lingkungannya yang rapi, tertib,
dan bersih, hingga fasilitas di Korea yang tersedia dengan
baik. “Momen tak terlupakan selama exchange kemarin
adalah bisa berteman baik dengan orang yang berbeda
kultur, dan juga home visit ke salah satu keluarga di Korea
sehingga saya makin tahu juga bagaimana kehidupan
orang Korea sehari-hari,” lanjutnya.

Agar bisa mengikuti program exchange ini, Rifa
mendapatkan informasi dari Direktorat Program
Internasional IPB serta mengikuti beberapa tahap seleksi.

Melalui pengalaman tersebut, Rifa berbagi tips bagi
mahasiswa lain tentang cara mendapatkan program
exchange seperti yang dia dapatkan.“Yang pasti seringsering update informasi tentang exchange yang bisa
didapatkan di media sosial Direktorat Program
Internasional IPB seperti facebook dan instagramnya
(@ico_ipb), karena banyak sekali informasi terkait exchange,
summer course hingga conference lainnya. Selain itu, harus
mempersiapkan juga TOEFL, CV yang rapi, dan juga paspor
untuk pergi ke luar negeri,” tutup Rifa soal tips
mendapatkan program exchange. (NK/ris)

Tahap seleksi dimulai dengan pengiriman berkas seperti
curriculum vitae (CV), transkrip nilai, serti kat TOEFL, dan
motivation letter dan interview. Selanjutnya, dilakukan pula
interview.
Kegiatan yang dilakukan Rifa selama program exchange
tersebut adalah belajar di kelas sebanyak 14 kali pertemuan
dalam satu bulan hingga kegiatan di luar kelas atau
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Summer Course ke Universitas Hokkaido, Membantu
Pembelajaran Mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB

H

okkaido University merupakan salah satu
universitas di Jepang yang menyediakan course
bagi mahasiswa Sekolah Pascasarjana Institut
Pertanian Bogor (IPB) sebagai bentuk kerjasama di bidang
pendidikan. Chuldyah Jengkarili Harsindhi, mahasiswi
Sekolah Pascasarjana IPB Program Studi Ilmu Kelautan
berkesempatan mengikuti program tersebut. “Awalnya saya
tidak tertarik mengikuti program ini karena informasi dari
website yang ditawarkan bukanlah bidang saya, namun
ternyata course yang ditawarkan banyak dan informasi dari
salah satu dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
IPB ada program yang sesuai dengan bidang yang saya
tekuni sehingga saya tertarik untuk mendaftar," ujar
Chuldyah.
Summer Course yang diikuti Chuldyah berlangsung selama
2-3 minggu sehingga tidak mengganggu aktivitas
perkuliahannya di IPB. Waktunya pun merupakan waktu
summer yang berada pada bulan Juni hingga September.
Bertempat di Akkeshi Marine Station, Hokkaido, Japan,

kursus ini mengajarkan banyak hal mengenai kelautan di
Jepang sehingga sangat membantu Chuldyah dalam
pembelajaran di bidang kelautan. “Banyak ilmu dan
experience baru yang bisa dipelajari dalam kegiatan ini.
Berbeda negara maka berbeda pula sistem di lapangannya
sehingga bisa kita pelajari dan terapkan nantinya," jelas
Chuldyah.
Program course ini merupakan bentuk kerjasama IPB dan
Hokkaido University sehingga peserta program tidak
dikenai pembayaran alias gratis. Sementara untuk
pembiayaan hidup sehari-hari, Chuldyah mendapat
bantuan dana dari Japan Student Services Organization
(JASSO) sebesar 80.000 JYP. Biaya tersebut sudah termasuk
biaya perjalanan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya
tambahan lagi. Kesempatan ini merupakan sebuah
pengalaman berharga bagi mahasiswa pascasarjana dalam
menuntut ilmu. Dengan mengikutti course ini harapannya
mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB dapat meningkatkan
wawasan dan jaringan peneliti di Indonesia nantinya. (*)
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Hebat! Mahasiswa IPB Ciptakan Aplikasi
untuk Pengguna Tunanetra Berbelanja Online

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) tidak
hentinya berkreasi dan berprestasi. Kali ini dua
mahasiswanya berhasil menyabet Juara 1
Hackathon pada Ajang Tokopedia DevCamp 2018. Ajang
bergengsi ini diadakan pada tanggal 27-31 Agustus 2018,
di Tokopedia Tower, Jakarta.

akan bertanya kepada pengguna berapa jumlah
nominalnya, apa kartunya, dan metode pembayarannya
menggunakan voice recognition. Setelah proses Q&A
selesai, maka sistem akan melakukan otomasi ke proses
pengisian data hingga transaksi selesai di website
tokopedia.

Mereka adalah Saeful Ramadhan dan Jodhi Lesmana Putra
yang berhasil membawa pulang piala kemenangan.
Keduanya merupakan mahasiswa dari Departemen Ilmu
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) IPB Angkatan 52.

Menurut Saeful, awal mula mendapatkan ide ini adalah
karena ide-ide mereka sebelumnya ditolak oleh mentor.
“Kami cukup frustasi untuk mencari ide apa yang benarbenar fresh. Satu hari sebelum Hackathon dimulai, tiba-tiba
salah seorang teman kami memberikan saran untuk
membuat sistem belanja online yang bisa membantu
orang-orang difabel. Kemudian muncullah ide untuk
membuat sistem yang memanfaatkan voice recognition
untuk belanja di tokopedia,” katanya.

“Sebenarnya kami mendaftar perlombaan ini secara
individu, kemudian pihak Tokopedia membuatkan tim
yang terdiri dari saya dan Jodhi, yang kebetulan dari IPB,
dan Frieda Uswatun Hasanah dari ITS,” ujar Saeful.
Dalam perlombaan ini peserta ditantang untuk melakukan
Hackathon, yaitu membuat aplikasi dalam waktu yang
sangat singkat selama 24 jam. Saeful dan tim berhasil
menciptakan aplikasi voice recognition. Aplikasi ini
dikhususkan untuk para pengguna tunanetra yang ingin
berbelanja online di Tokopedia. Aplikasi ini pun sudah
berhasil disimulasikan di website Tokopedia.
Cara kerja aplikasi ini adalah sistem (website) melakukan
“question & answer” (Q&A) kepada pengguna untuk
mengumpulkan data transaksi yang diinginkan. Sebagai
contoh, ketika pengguna ingin membeli pulsa, maka sistem

Keduanya mengaku sangat senang dan tidak menyangka
bisa menjadi juara pertama dalam perlombaan ini. “Ini di
luar ekspektasi kami. Kami tidak menyangka ide kami
berhasil disimulasikan langsung di website tokopedia,
meskipun hanya beberapa fungsi,” kata Jodhi.
Keduanya berharap aplikasi ciptaan mereka tersebut bisa
dikembangkan lebih lanjut dan bisa diimplementasikan ke
dalam sistem yang lebih besar. "Semoga ketika berhasil
diimplementasikan, aplikasi ini bisa sangat membantu
pengguna tunanetra yang kesulitan untuk berbelanja
online,” tambah Jodhi. (NIRS/ris)
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