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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Orasi Ilmiah, ISabtu (31/1), di Auditorium Andi Hakim Nasoetion 
Kampus IPB Dramaga Bogor. Kegiatan yang difasilitasi 

oleh Direktorat Administrasi Pendidikan IPB ini 
menampilkan tiga orang Guru Besar, yakni Prof. Dr. Ir. 
Fauzi Febrianto, MS (Guru Besar Tetap Fakultas 
Kehutanan), Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng (Guru 
Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian), dan Prof. Dr. 
Dra. Dyah Iswantini, M.Sc. Agr (Guru Besar Tetap Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam).

Orasi yang dibuka oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry 
Suhardiyanto, M.Sc ini dihadiri oleh Dewan Guru Besar, 
Majelis Wali Amanah, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua 
Departemen, dan undangan yang berjumlah sekitar 300 
orang. 

O ra s i  i l m i a h  P ro f .  Fa u z i  Fe b r i a n t o  b e r j u d u l 
"Pengembangan Komposit Kayu Plastik dan Perekat Kayu 
Tahan Air dari Bahan Terbarukan Getah Perca dan Karet 
Trans‐1,4‐Isoprena Termodifikasi". Selanjutnya, Prof. 
Anas Miftah Fauzi memaparkan orasi ilmiah dengan judul 
"Teknologi Mikrobial untuk Pengendalian Lingkungan 
dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan". Sedangkan 
Prof. Dyah Iswantini memaparkan orasi dengan judul 
"Pemanfaatan B iodivers i tas  Indones ia  Da lam 
Pengembangan Herbal Melalui Pendekatan Asal In Vitro, 
Kinetika Kimia dan Teknologi Biosensor sebagai Kontribusi 
dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat." (FY)

Orasi Ilmiah Guru Besar IPB

Setiap Selasa, Pukul : 19.30 - 20.00 WIB
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‐ Pertemuan Ilmiah Tahunan XX & Kongres MAPIN VI
‐ Seminar Prospek Bisnis Minyak Atsiri Indonesia
‐ Kunjungan SMA Kusuma Bangsa Palembang dan 
  Liwaul Furqon
 



Limbah cair dari kegiatan agroindustri, pertanian dan 
aktivitas rumah tangga mengandung bahan organik 
serta nitrogen dan fosfat terlarut yang berpotensi 
menimbulkan pencemaran lingkungan. Akibatnya 
kelarutan oksigen menurun, menghasilkan gas beracun, 
merusak estetika dan tidak jarang mengakibatkan 
matinya ikan dalam jumlah besar secara serentak.

“Riset yang saya geluti bersama tim adalah teknologi 
mikrobial untuk pengendalian pencemaran baik melalui 
pendekatan end of pipe, pengolahan limbah industri dan 
bioremediasi secara biologis, maupun pendekatan 
cleaner production  (produksi  bersih)  dengan 
meminimalkan limbah industri. Ada lima B yang kita 
kembangkan, yakni Bio‐P, Biofilm, Bioremediasi, 
Bioplastik dan Bioethanol,” ujarnya.

Bio‐P memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya 
eutrofikasi pada perairan dengan menurunkan 
kandungan fosfat terlarut. Mikroba yang terlibat adalah 
mikroba nitrifier dan denitrifier. Keduanya mereduksi 
kandungan amonia dan nitrat pada limbah cair. Biofilm 
merupakan komunitas mikroba yang menempel pada 
permukaan suatu benda padat. Teknologi Biofilm ini 
dapat diterapkan untuk menurunkan kandungan fosfat 
dan nitrogen dalam aliran air buangan irigasi sawah, 
seperti yang sudah diterapkan di Fukui Jepang. Dalam 
instalasi ini, Biofilm terbentuk pada permukaan batu di 
saluran air dan di kain penyaring. Instalasi ini mampu 
mencegah terjadinya eutrofikasi di danau yang 
merupakan muara aliran air di persawahan.

Bioethanol dan Bioplastik merupakan dua contoh 
produk ramah lingkungan karena diproduksi dari bahan 
terbarukan dan menghasilkan emisi CO2 yang relatif 
lebih rendah dibandingkan produk berbasis petrokimia. 
Dalam proses Bioremediasi, teknologi mikrobial 
berperan penting untuk melakukan biotransformasi 
senyawa toksik menjadi kurang atau tidak toksik atau 
sampai terjadi mineralisasi menjadi H2O dan Co2.  
Perilaku mikroba memberi kita pelajaran tentang 
konservasi terhadap sumberdaya (pada proses Bio‐P), 
menjaga harmoni dan komunikasi antar mikroba 
(Biofilm), mampu memanfaatkan sumberdaya yang 
terbatas dan menghasilkan produk yang ramah 
lingkungan. (Zul)

Saintif ikasi jamu yang dicanangkan 

pemerintah fokus pada empat ramuan 

formula untuk gejala hiperglikemia, 

hipertensi, hiperkolesterolemia dan 

hiperurisemia/gout.  “Riset kami di 

Biofarmaka konsen kepada anti gout (asam 

urat), anti obesitas dan anti hipertensi. 

Serangkaian penelitian panjang yang 

melibatkan keahlian dari hulu ke hilir telah 

menemukan herbal anti gout, anti obesitas 

dan anti hipertensi yang berkhasiat tinggi 

melebihi obat lain pada umumnya,” 

ujarnya.

Produk  herba l  ant i  gout  in i  te lah 

dikonsumsi masyarakat dan telah dijadikan 

dasar kerjasama dengan industri farmasi. 

Produk anti obesitas dan anti hipertensi 

mempunyai permintaan tinggi untuk 

diproduksi secara komersial dan sudah 

dikerjasamakan dengan industri farmasi. 

Rencananya, akhir tahun ini akan di‐

launching.

H e r b a l  a n t i  o b e s i t a s  i n i  m a m p u 

menurunkan berat badan hingga 11,22 

persen selama 12 hari (kondisi pola makan 

n o r m a l ) .  C a r a  k e r j a n y a  d e n g a n 

menghambat absorbsi lemak di dalam 

usus. Herbal anti hipertensi racikannya pun 

t i d a k  k a l a h  k h a s i a t n y a ,  d i m a n a 

kemampuannya yang cepat  da lam 

menurunkan tekanan darah. Produk ini 

akan segera diproduksi kerjasama dengan 

PT. Indofarma dan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT). (Zul)

Getah perca yang dimodifikasi sangat 

baik digunakan sebagai matrik dan agen 

pengkopel untuk menghasilkan produk 

Komposit kayu plastik (wood  plastic 

composite/WPC).

Bahan baku perekat pada umumnya 

bukan berasal dari sumber daya alam 

yang terbarukan, melainkan hasil 

pengolahan minyak bumi. Selain itu, 

perekat berbasis formaldehida dapat 

menimbulkan emisi formaldehida dan 

dapat berdampak buruk terhadap 

kesehatan (karsinogenik).

Getah perca produksi Cipetir Sukabumi 

yang dimodifikasi dengan penambahan 

anhidrida maleat menghasilkan sifat 

mekanis dan kestabilan dimensi yang 

sangat baik. Keunggulan lainnya, dapat 

digunakan sebagai perekat kayu super 

tahan air panas yang ramah lingkungan. 

Teknologi modifikasi TIR/getah perca 

dengan anhidrida maleat secara teknis 

siap untuk diaplikasikan baik sebagai 

matrik resin, agen pengkopel maupun 

perekat kayu super dalam rangka 

diversifikasi pemanfaatan TIR/getah 

perca untuk mendukung pengembangan 

industri perkayuan  di Indonesia.  

Hasil penelitian ini telah mendapat paten 

( I D P 0 0 0 0 3 5 5 8 7 )  p a d a  t a n g g a l 

27/02/2014 dengan judul “Perekat Kayu 

Tahan Air Mengandung Karet trans‐1.4‐

Isoprena Termodifikasi” dengan  inventor 

Fauzi Febrianto, Tati Karliati dan Wasrin 

Syafii.(Zul)

Pada 31 Januari 2015, IPB menggelar Orasi Ilmiah tiga Guru Besar. Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat 
Administrasi Pendidikan ini bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion. Berikut Ringkasan orasi ilmiah tersebut :

Prof. Dr. Ir. Anas Miftah Fauzi, M.Eng 
Guru Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian

“Teknologi Mikrobial untuk Pengendalian Lingkungan 

dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan”

Prof. Dr. Dra. Dyah Iswantini, M.Sc. Agr., 
Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)

Prof. Dr. Ir. Fauzi Febrianto, MS 
Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan 

“Pengembangan Komposit Kayu Plastik dan 
Perekat Kayu Tahan Air dari Bahan Terbarukan 
Getah Perca dan Karet trans‐1,4‐Isoprena 
Termodifikasi”. 

“Pemanfaatan Biodiversitas Indonesia dalam 
Pengembangan Herbal Melalui Pendekatan 
Asai In Vitro, Kinetika Kimia dan Teknologi 
Biosensor sebagai Kontribusi dalam 
Peningkatan Kesehatan Masyarakat”

ORASI ILMIAH GURU BESAR
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