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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

IPB berhasil mendapat penghargaan peringkat pertama 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN‐BH) atas  
penggunaan produk dalam negeri. Penghargaan bergengsi 
yang dinamai Anugerah Cinta Karya Bangsa 2014 disampaikan 

IPB Peringkat I Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa, 2014

Kategori Peringkat Instansi 

Kementerian atau Lembaga I Kementerian Energi, Sumberdaya dan Mineral 

II Kementerian Pekerjaan umum 

III Mahkamah konstitusi 

BUMN I PT Bukit Asam 

II PT Hutama karya 

III PT. Pengembnagan Pariwisata Bali 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum I Institut Pertanian Bogor 

II Institut Teknologi Bandung  

III Universitas Gajahmada 

Pemerintah Provinsi I Jawa Timur 

II Sumatera Barat 

III Sumatera Selatan 

Pemerintah Kabupaten/Kota  I Sleman 

II Pekalongan 

III Lubuk Linggau 
 

oleh  Kementerian Perindustrian RI. Menteri Perindustrian RI, selaku Ketua 
Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam 
Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah memandang perlu untuk 
memberikan apresiasi  kepada kementerian atau lembaga, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Perguruan Tinggi Negeri‐Badan Hukum (PTN‐BH), 
pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota 
(pemkab/pemkot) yang telah memaksimalkan penggunaan produk dalam 
negeri dalam belanja, pengadaan barang atau jasa serta upaya lainnya dalam 
peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 

IPB sendiri telah menunjukkan keberpihakan itu tidak hanya dalam pengadaan 
barang dan jasa, namun juga dalam upaya riset dan aktivitas lainnya yang 
bermuara pada ajakan pada masyarakat luas untuk lebih cenderung 
memanfaatkan produk lokal, termasuk dalam sumberdaya pangan lokal, 
 biomedis dan energi alternatif.

Berikut adalah penerima penghargaan dimaksud:

Pemenang National Fellowship L’Oreal-UNESCO for Women in Science 2014:

Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPB

Selamat Atas Prestasi Membanggakan:

Dr. drh. Fitriya Nur Annisa Dewi

Dr. Nanik Purwanti, STP, Msc

Dr. Nanik Purwanti, STP, MSc 
Dosen Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fateta IPB 

sebagai Pemenang Bidang Material Science

Dr. drh. Fitriya Nur Annisa Dewi 
Staf Peneliti Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) LPPM-IPB

sebagai Pemenang Bidang Life Science



En e rg i  a l te r n at i f   ta k  h e nt i 
menyedot perhatian berbagai 
pihak. Sejumlah penelitian pun 

telah dilakukan untuk mencari sumber 
energi tersebut. Adalah Tim Peneliti IPB 
yang dipimpin oleh Dr. Mu'jizat Kawaroe, 
berhasil membuat biogas dari rumput 
laut. Bahkan aplikasi dari penelitian ini 
telah menerangi rumah petambak 
rumput laut di Serang, Banten. Tak 
sebatas itu, Dr. Mu'jizat pun menyatakan, 
“Dengan bioreaktor  berbahan dasar 
rumput laut yang berukuran 4 meter 
kubik, dapat dihasilkan biogas yang 
cukup untuk memasak pada dua rumah 
tangga petambak di Serang selama 30 
hari.”

D r.  M u ' j i z a t  y a n g  j u g a  K e p a l a 
Laboratorium Bioprospeksi Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) 
IPB, menjelaskan bahwa penelitian dilaksanakan di Serang, Banten, dan Takalar, 
Sulawesi Selatan. Penelitian berjudul Potensi Biodegradsi Anaerobik Rumput Laut 
sebagai Bahan Baku Biogas ini didanai oleh LPDP. “Kami menggunakan beberapa 
jenis rumput laut antara lain Gracillaria, Euchema cottonii dan Ulva,” ungkap Peneliti 
Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) ini. (*)

Peneliti IPB Nyalakan Lampu Listrik Dengan Rumput Laut 

Perkumpulan Mahasiswa Pecinta 
Alam Institut Pertanian Bogor 
(LAWALATA‐IPB) adalah organisasi 

mahasiswa yang bergerak di bidang 
lingkungan hidup dan kegiatan alam 
bebas .  D id i r ikan  pada tang gal  21 
S e p t e m b e r  1 9 7 4 ,  L a w a l a t a ‐ I P B 
m e r u p a k a n  s a l a h  s a t u  p e r i n t i s 
perkumpulan mahasiswa di bidang 

kepecintaalaman. Latar belakang pendirian Lawalata‐IPB adalah menggalang 
persatuan antar pecinta alam di IPB yang pada masa itu terpecah‐pecah dan untuk 
mewadahi bakat minat dan kreativitas kepecintaalaman mahasiswa IPB secara 
umum dari seluruh fakultas yang ada.

Menyambut Dies Natalisnya, Lawalata IPB menyelenggarakan suatu kegiatan 
khusus yaitu Ekspedisi Buran Ghati. Sebagai organisasi pecinta alam yang 
memfokuskan diri di kegiatan lingkungan hidup dan ranah scientific, Lawalata‐IPB 
ingin mencoba melakukan hal baru yaitu pendakian gunung es.  Buran Ghati adalah 
salah satu tanjakan dalam barisan Pegunungan Himalaya yang terdapat di wilayah 
negara India. Pendakian dilakukan selama 21 hari (13/9‐2/10) oleh Hardian Akbar 
(21) dan Anggi Sanjaya (22). Selain pendakian gunung es, ekspedisi ini juga bertujuan 
untuk mengamati budaya dan kehidupan sosial di wilayah sekitar lokasi pendakian 
tersebut.

Persiapan yang dilakukan oleh tim pendaki terdiri dari persiapan fisik dengan 
standar lari 5 km di bawah 30 menit. Selain fisik juga dilakukan persiapan peralatan, 
itinerary perjalanan, dan strategi pendanaan. Keseluruhan persiapan ini memakan 
waktu 8 bulan, sejak Februari 2014. Kegiatan ini didukung oleh Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi (Dikti) sebagai sponsor kegiatan, dan juga IPB sebagai institusi 
dimana Lawalata‐IPB bernaung. (*)

Ekspedisi Buran Ghati

Kencur merupakan rimpang asli Indonesia yang 
memiliki khasiat sebagai obat dan telah banyak 
digunakan oleh masyarakat. Kencur mengandung 
minyak atsiri yang bermanfaat dalam pengobatan, 
sehingga bagi masyarakat tradisional, kencur sering 
digunakan sebagai bahan baku jamu.  Seiring 
pertumbuhan era globalisasi yang semakin pesat, 
maka perlu dilakukan pengembangan terhadap 
diversifikasi penggunaan kencur dalam pengobatan. 
Oleh karena itu, tim mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) berinisiatif memadukan senyawa yang 
terdapat dalam kencur dengan lilin. Inovasi ini telah 
mendapatkan medali emas dalam ajang Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (P IMNAS) di Semarang 
beberapa waktu lalu.

Dewi Fitrotun Nikmah, Nurul Chotimah, Siti Rosidah, 
Nurdin Kurniawan S, dan Kurnia Wachidah,  
mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB membuat lilin 
aromaterapi dari kencur. Minyak kencur dipilih 
karena di dalam kencur terdapat senyawa aktif sineol 
yang dapat memberikan efek tenang, rileks, dan 
nyaman.  “Produk lilin yang dihasilkan akan 
mengeluarkan wangi aromaterapi dari kencur yang 
berfungsi sebagai farmakoterapi. Apabila lilin dibakar 
maka akan mengeluarkan wangi aromaterapi yang 
memiliki efek menenangkan sehingga dapat 
menjadikan orang yang menghirup senyawa tersebut 
merasa rileks dan nyaman. Selain itu, senyawa 
minyak atsiri yang keluar saat dibakar juga memiliki 
khasiat lain yakni sebagai anti serangga,” ujar Dewi.

Selama ini, produk lilin aromaterapi yang telah 
beredar di pasaran hanya terbatas pada bentuk yang 
sama yakni tabung. Inovasi dilakukan terhadap 
bentuk dan warna lilin kencur ini agar lebih menarik. 
Lilin kencur dicetak dengan berbagai bentuk cetakan 
seperti bentuk aneka buah, binatang, dan bunga. Lilin 
ini dikemas dalam box plastik transparan, dimana 
dalam 1 box terdiri dari 4 buah lilin. Untuk warna lilin 
mereka menggunakan bubuk pewarna waxoline.  
“Lilin berbahan dasar kencur ini kami jual dengan 
harga Rp 25.000 per box. Harga yang cukup 
terjangkau dengan variasi produk yang menarik 
adalah strategi kami untuk menarik pelanggan,” 
ujarnya.  (zul)

Lilin Aroma Kencur 
Bikin Rileks dan Nyaman
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