
IPB	Today
Volume 21 Tahun 2018

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas Ramdhani Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB 

Dramaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Bogor Agricultural University@official_ipb @ipbofficial @ipb.ac.id www.ipb.ac.id

Jaga Silaturahmi, BEM Fateta IPB Gelar Dialog 
dan Buka Bersama Dekan

adan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi BPertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
sukses menggelar Dialog dan Buka Bersama Dekan 

di Koridor Fateta Kampus IPB Dramaga (24/5). Acara ini 
dihadiri oleh mahasiswa fakultas tersebut.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Dekan Fateta, Prof. Dr. Ir. 
Kudang Boro Seminar, Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Prof. Dr. Ono Suparno, dan Wakil Dekan 
Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, Prof. 
Dr. Ir. Slamet Budijanto. Acara Dialog Dekan merupakan 
salah satu program dari Departemen Kastrat BEM Fateta IPB 
yang ditujukan untuk menjaga silaturahim antara dekanat 
dan mahasiswa.

Dekan dan mahasiswa yang hadir berdialog tentang 
perkembangan lingkungan Fateta. Prof. Kudang 

menyampaikan bahwa semua fasilitas yang ada di fakultas 
merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga 
dan dirawat bersama-sama.

Sementara itu, Prof. Slamet juga menyatakan bahwa 
keamanan, kenyamanan, dan kebersihan adalah tanggung 
jawab bersama. Para peserta yang hadir dihimbau untuk 
sama-sama menjaga lingkungan fakultas untuk Fateta yang 
lebih baik.

Menjelang adzan maghrib, Prof. Kudang menyampaikan 
tausyiah singkat, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa 
bersama. Setelah itu seluruh peserta melakukan sholat 
maghrib berjama'ah yang diimami langsung oleh Dekan 
Fateta tersebut. (NIRS/zul)
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Pakar IPB Ciptakan i-Regand, Software Ekonometrika 
Berbasis Android Pertama di Indonesia

Pengembangan Institut Pertanian Bogor (IPB) saat ini 
mengacu kepada visi IPB 2045. Yakni menjadi 
Techno-Socio Enterpreneurial University. Dengan 

demikian, IPB diharapkan mampu menghasilkan lulusan 
unggul yang adaptif terhadap perubahan dan mampu 
mendukung proses transformasi ekonomi yang lebih 
merata di era sharing economy. Di era sharing economy, 
yang tumbuh dan berkembang adalah technopreneur 
dengan start-up bisnis serta sociopreneur yang 
memanfaatkan hasil-hasil inovasi.

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. 
Pada era ini aktivitas kehidupan manusia telah 
memanfaatkan setiap perkembangan yang ada dari 
teknologi informasi. Sektor perdagangan, keuangan, 
transportasi, dan sektor lainnya telah memanfaatkan 
teknologi digital dalam meningkatkan kinerja mereka. 
Begitupun dengan industri pendidikan yang juga harus 
beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi 
digital salah satunya agar mampu meningkatkan daya 
saing bangsa dalam persaingan global. 

Dalam menjawab tantangan ekonomi digital di saat ini, 
salah satu dosen Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, Dr. Iman Sugema telah 
mengembangkan i-Regand sebagai software ekonometrika 
berbasis android pertama di Indonesia. Soft Launching i-
Regand ini telah dilakukan pada April lalu di Kampus IPB 
Dramaga (25/4).

Melalui aplikasi ini analisis data dapat dilakukan dengan 
mudah hanya dengan menggunakan smartphone. 
Berbagai alat analisis ekonometrika mulai dari regresi, 
kointegrasi, vector autoregression (VAR), vector error 

correction model (VECM), threshold model, hingga model 
pilihan kualitatif tersedia lengkap pada software ini. 
Aplikasi yang akan dirilis dengan versi 1.0 ini masih dapat 
dikembangkan di versi berikutnya dengan menambahkan 
�tur-�tur baru, model dan alat analisis lain yang 
bermanfaat untuk akademisi, peneliti, bahkan praktisi. 

Aplikasi i-Regand akan sangat berguna bukan hanya untuk 
mahasiswa, namun juga para dosen dan para peneliti yang 
mengandalkan pendekatan kuantitatif sebagai salah satu 
tools dari analisisnya.

“i-Regand membuat analisis ekonometrika menjadi lebih 
handy dan dapat dilakukan dimanapun hanya dengan 
menggunakan smartphone. Ke depannya diharapkan 
mahasiswa, peneliti, dan dosen di Indonesia tidak lagi 
hanya bergantung dengan produk atau software 
ekonometrika dari luar negeri, namun juga bisa 
memanfaatkan hasil karya anak bangsa yang tingkat 
ketepatan estimasinya tidak kalah dengan software-
software ekonometrika (computer based) yang telah ada 
saat ini,” ujar Dr. Iman. (**/Zul)
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Ahli Gizi IPB : Puasa Ramadhan, Efeknya pada 
Berat Badan dan Fungsi Hati

amadhan adalah bulan suci di mana umat Islam Rmenjalankan ibadah puasa. Berpuasa berarti 
menahan makan dan minum serta segala yang 

membatalkannya dari fajar hingga waktu berbuka. Puasa 
tentu memiliki dampak biologis bagi yang 
menjalankannya. Prof. Hardinsyah dari Departemen Gizi 
Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian 
Bogor (FEMA- IPB) menjelaskan bahwa lebih dari 60 persen 
berat tubuh manusia adalah air. Ada risiko kekurangan air 
tubuh atau dehidrasi bagi yang berpuasa karena 
pembatasan konsumsi semua jenis makanan dan minuman 
selama sekitar 13 jam.

Prof. Hardinsyah beserta peneliti lain yaitu Nur Susan 
Iriyanti Ibrahim beserta Dr. Budi Setiawan melakukan 
penelitian klinis tentang terkait berat badan, status hidrasi 
dan fungsi hati orang dewasa sebelum dan sesudah puasa 
Ramadhan. Subyek penelitiannya adalah 18 pria muda 
yang sehat berusia 19-30 tahun. Pengamatannya terbagi 
dalam 2 periode. Periode pertama yaitu satu minggu 
sebelum berpuasa dan periode ke-2 seminggu sebelum 
akhir puasa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
signi�kan dalam berat badan, indeks massa tubuh (IMT), 
asupan energi, status hidrasi (osmolalitas serum dan 

kepadatan urin), dan fungsi hati sebelum dan akhir puasa 
Ramadhan. Prof. Hardinsyah  yang kini juga sebagai Rektor 
Universitas Sahid Jakarta ini mengungkapkan,  "Puasa 
Ramadhan memiliki efek baik untuk mengontrol berat 
badan, membersihkan dan meningkatkan fungsi hati."

Penurunan berat badan dan IMT terjadi terutama melalui 
penurunan lemak tubuh, yang terjadi terutama karena 
asupan energi yang lebih rendah selama Ramadhan. 
Sebagian besar subyek memiliki status dehidrasi berat 
selama puasa karena kebiasaan minum yang buruk selama 
Ramadhan. 

Peningkatan fungsi hati selama puasa Ramadhan lebih baik 
pada subyek yang terhidrasi baik (cukup air tubuh) 
dibanding subyek yang dehidrasi, yang ditandai dengan 
penurunan kadar SGOT (serum glutamic oxaloacetic 
transaminase) dan SGPT (serum glutamate pyruvate 
transaminase) yang lebih signi�kan.

Oleh karena itu untuk mengoptimalkan hikmah puasa 
Ramadhan,  minumlah air yang cukup dikala sahur. 
Seringkali orang lebih banyak makan dikala sahur, seharus 
lebih banyak minum dikala sahur, yaitu 1,5 - 3 gelas 
tergantung usia, jenis kelamin dan ukuran tubuh. (IRM/zul) 



4

“Fish Colla” Bawa Mahasiswa IPB Juara 2 LKTI Nasional

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali Mmenunjukkan prestasinya di kancah nasional. 
Kali ini dua mahasiswanya berhasil menyabet 

Juara 2 pada Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Nasional di 
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Ajang bergengsi 
ini diadakan pada tanggal 14-15 April 2018.

Mereka adalah Indomora Naibaho dan Joko Ahadi Priyanto. 
Keduanya mahasiswa dari Departemen Teknologi Hasil 
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). 
Kedua mahasiswa ini menciptakan minuman berkolagen 
dari kulit ikan tenggiri yang mereka beri nama “Fish Colla”.

“Perlombaan ini sebenarnya diperuntukkan untuk 
mahasiswa-mahasiswa dari jurusan kesehatan. Di sana 
kami bertanding dengan mahasiswa dari jurusan farmasi, 
kedokteran, dan kedokteran hewan. Hanya kami berdua 
yang berasal dari jurusan perikanan,” ungkap Mora.

Menurut Mora, alasan mereka bisa meraih juara di 
perlombaan ini adalah karena mereka membawa produk 
yang berhasil mereka buat. “Rata-rata peserta lomba baru 
menampilkan ide yang belum direalisasikan. Produk kami 
pun mempunyai nilai tambah karena berasal dari limbah 
berupa hasil samping kulit ikan,” jelasnya.

Ide awal “Fish Colla” bermula dari ketertarikan Mora pada 
mata kuliah di departemennya. “Saya bahkan sudah 
mempunyai slide mata kuliah yang belum saya pelajari. 

Saya juga sering memperhatikan kakak kelas sedang 
penelitian sehingga muncul ide ini untuk membuat 
minuman berkolagen.”

Dibimbing. Prof. Nurjanah, Staf Pengajar Departemen 
Teknologi Hasil Perairan, FPIK IPB, kedua mahasiswa ini 
mengikutsertakan kembali gagasan mereka pada Lomba 
Essai Nasional UMRAH “LESIUM” 2018 di Universitas Maritim 
Raja Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau. “Sudah masuk 
15 besar dan akan presentasi di sana,” katanya.

Mereka berdua sangat bersyukur dan senang bisa 
memberikan yang terbaik untuk departemen. “Harapan 
kami semoga kami bisa terus mengharumkan nama 
departemen, fakultas, bahkan IPB.”

Indomora, salah satu peraih prestasi ini juga dikenal cukup 
aktif mengikuti perlombaan. Ia pun pernah meraih Juara 2 
Lomba Karya Olah Pangan Nasional di Universitas Tirtayasa, 
Banten dan Juara 2 Business Plan Tingkat IPB yang 
diadakan oleh Program Pendidikan Kompetensi Umum 
(PPKU) IPB. Mora juga merupakan Mahasiswa Berprestasi 
Bidikmisi Tahun 2017 dan peraih Beasiswa Sociopreneur 
dari Bank Syariah Mandiri.

Ditanya soal rahasia suksesnya, Mora berpendapat bahwa 
apapun yang ada di hadapan, lakukankah, jangan 
dihindari. “Prinsip saya, jangan kita mengharapkan sesuatu, 
bila kita tidak melakukan sesuatu,” tambahnya. (NIRS/ris) 
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Dosen IPB Ajak Mahasiswa Balas Penghentian 
Impor CPO Uni Eropa dengan Riset

Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis 
menggelar Rumah Diskusi Agribisnis dengan para 
peserta mahasiswa Departemen Agribisnis, 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor 
(IPB). Kegiatan yang mengangkat tema "Dampak 
Penghentian Impor Crude Palm Oil (CPO) oleh Uni Eropa 
terhadap Perekonomian di Indonesia ini digelar di Kampus 
IPB Dramaga, Jum'at (25/5).

Sekretaris Departemen Agribisnis, FEM IPB, Dr. Amzul Ri�n 
ketika membuka acara menyampaikan apresiasi terhadap 
himpro yang telah  mengadakan Rumah Diskusi ini. Ia 
mengharapkan mahasiswa  lebih aktif menggelar diskusi- 
diskusi serupa dengan tema yang bermacam-macam. 
“Tidak hanya diskusi, saya berharap mahasiswa harus lebih 
peka terhadap masalah yang ada. Narasumber kompeten 
tidak harus dicari di luar IPB, tapi dalam kampus pun 
banyak  dosen berkuali�kasi nasional dan internasional,” 
ucapnya.

Perwakilan Mahasiswa Departemen Agribisnis IPB, Stiffen 
Firdaus di awal acara menyampaikan isu terkait dampak 
penghentian impor CPO oleh Uni Eropa bagi Indonesia. Ia 
menyampaikan isu terkait deforestasi, stigma negatif 
seperti  isu kerusakan lingkungan dilakukan untuk 
menghancurkan pasar minyak sawit Indonesia. Karena 
minyak sawit hanya mampu dibudidayakan di iklim tropis. 
Sementara minyak sawit berpengaruh besar terhadap 
pengembangan perekonomian indonesia. “Perkebunan 
kelapa sawit menyerap 4 juta tenaga kerja langsung dan 
menopang 12 juta tidak langsung,” kata Stiffen. Jumlah 
ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2017 sebanyak 31,05 
juta ton, naik 23 persen dibanding 25,11 juta ton pada 
2016. Negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia 
diantaranya: ke India (22,5 persen dari total ekspor), China 
(12,93 persen), Pakistan (8,75 persen), Spanyol sebanyak 
1,37 juta ton. “Pelarangan impor CPO tahun 2021 

menimbulkan perdagangan tidak adil. Begitu besar 
dampak bagi Indonesia,” ucap Stiffen. Hal ini juga akan 
berpengaruh terhadap negara-negara lain yang melarang 
impor kelapa sawit yang dapat berakibat pada tutupnya 
industri.

Dr.Ir. Harianto, MS, narasumber utama Rumah Diskusi ini 
mengupas kebijakan yang dilakukan Uni Eropa. Dr. 
Harianto menyampaikan kebijakan yang muncul berasal 
dari keluhan masyarakatnya. “Kita harus lihat alasan 
kebijakan parlemen Eropa  2014 – 2019. Uni Eropa memiliki 
target SDGS, menurunkan emisi gas rumah kaca, kita juga 
sebagai masyarakat dunia punya tugas  sama. Dari 
beberapa penelitian mereka menemukan deforestasi dan 
degradasi hutan berdampak besar pada perubahan iklim. 
Semoga penelitian mahasiswa khususnya S2 dan S3 IPB  
bisa menjawab hal tersebut,” jelas kata Dr. Harianto. Dr. 
Harianto juga menyoroti data yang  tidak jelas. Begitu 
lemahnya data yang dimiliki Indonesia. “Banyak sekali 
topik-topik riset yang dikeluhkan Eropa. Kita harus bisa 
menjawab dengan riset,” lanjutnya. (dh/ris)
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