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IPB Raih Penghargaan Mitra Penelitian Asing Terbaik

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Arif Satria Rmenerima penghargaan dari Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 

RI sebagai Mitra Peneliti Asing Terbaik Kategori Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) di Pulau Jawa. Penghargaan ini 
disampaikan saat Rakornas Mitra Peneliti Asing 2018 di 
Hotel Sari Pan Paci�c Jakarta, Kamis (5/7). 

Trophi dan Piagam Penghargaan diserahkan oleh Direktur 
Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Dr. 
Muhammad Dimyati didampingi Direktur Jenderal 
Pengelolaan Kekayaan Intelektual kepada Rektor IPB, Dr. 
Arif Satria.

“Alhamdulillah, IPB kembali menorehkan prestasi dengan 
mendapatkan penghargaan sebagai mitra peneliti asing 
terbaik menurut Kemenritekdikti. Ini penghargaan yang 
perlu dipertahankan. Saya ucapkan terima kasih kepada 
peneliti IPB yang telah serius dan gigih dalam menjalankan 
penelitian kerjasama dengan pihak asing yang ternyata  
luar biasa hasilnya. Prestasi ini perlu kita tingkatkan dan 
mari kita terus perkuat kerjasama internasional, ” ujar Dr. 
Arif Satria. 

Dr. Arif Satria berharap, ke depannya riset internasional 
yang dilakukan oleh peneliti IPB dapat meningkat dan 
dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi 
bangsa.
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“Tentu tidak hanya sekedar kerjasama tetapi menghasilkan 
sesuatu yang lebih bermanfaat bagi bangsa ini,” imbuhnya. 

Penganugerahan penghargaan kekayaan intelektual 
diberikan kepada  perguruan tinggi, lembaga, litbang, dan 
para inovator peneliti. 

Adapun penghargaan sebagai Mitra Kerja Peneliti Asing 
Terbaik kategori PTN di luar pulau Jawa diberikan kepada 
Universitas Riau. Sedangkan kategori perguruan tinggi 
swasta diberikan kepada Universitas Nasional. 

Anugerah tersebut diberikan dalam rangka mengapresiasi 
perguruan tinggi yang telah melakukan kerjasama 
penelitian dengan peneliti asing dan sebagai mitra 
kerjasama peneliti asing. 

Rakornas Mitra Kerja Peneliti Asing kali ini mengangkat 
tema “Peluang dan Tantangan Kerjasama IPTEK 

Internasional: Isu-Isu Global, Kemitraan Strategis, dan 
Pembagian Manfaat.”

Dalam rangkaian Rakornas kali ini, juga dilakukan 
launching Sistem Aplikasi Virtual Meeting TKPIPA (SIVITA) 
oleh Dr. Muhammad Dimyati dan Deklarasi Forum 
Komunikasi Mitra Kerja Riset Internasional yang dipimpin 
oleh Prof. Dr. Jamaludin. 

Keberadaan SIVITA diharapkan mampu memperpendek 
layanan pemberian ijin dan regulasi pengurusan ijin 
kerjasama penelitian internasional serta meningkatkan 
kinerja penelitian nasional dan internasional. Melalui 
Rakornas ini dapat memunculkan semangat untuk 
melakukan kerjasama penelitian internasional. 
(Rosyid/Zul)
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Jurnal Ilmiah IPB Raih Hibah pada Ajang Sinta Award 2018

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti) Republik Indonesia mengadakan 
Sinta (Science and Technology Index) Award (4/7). 

Sinta merupakan wahana pendataan, pemetaan dan 
pengukuran kinerja publikasi, sitasi, kekayaan intelektual 
hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk 
diseminasi dan rekognisi kinerja penelitian Indonesia.

Tak dapat dipungkiri bahwa publikasi ilmiah mencakup 
jumlah dan sitasi menjadi salah satu indikator dalam 
pemeringkatan perguruan tinggi di seluruh dunia. Acara 
yang berlangsung di gedung Kemenristekdikti Jakarta ini 
sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya dalam 
mendorong peningkatan publikasi dan jurnal di Indonesia. 
Hadir dalam kesempatan ini jajaran pejabat 
Kemenristekdikti, rektor perguruan tinggi, peneliti dan 
berbagai instansi pemerintah lainnya.

Menristek Dikti, Mohamad Nasir dalam sambutan 
pembukaannya menyampaikan bahwa publikasi ilmiah 
saat ini memegang peranan penting sebagai bukti 
pertanggungjawaban ilmiah hasil penelitian sehingga 
dapat dikenal luas secara global.

Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal Penguatan Riset 
dan Pengembangan, Kemenristekdikti menjelaskan 
sampai tanggal 22 Juni 2018, publikasi ilmiah Indonesia di 
tingkat ASEAN berdasarkan data di Scopus sebanyak 
12.233. Jumlah ini menduduki posisi ke dua setelah 
Malaysia sebanyak 12.492 dan sudah melampaui 
Singapura sebanyak 9.543.

“Selisih capaian Indonesia dan Malaysia kini semakin 
menipis, hanya 259 publikasi, apabila dibandingkan empat 
tahun lalu, selisih dapat mencapai lebih dari 20.000 
publikasi. Hal ini berarti ada kemajuan luar biasa bagi 
publikasi Indonesia. Baik dari sisi jumlah dokumen 
maupun pertumbuhan dokumen. Namun peningkatan 

kualitas tulisan atau dokumen perlu terus menerus 
ditingkatkan,” ujarnya.

Pemberian Sinta Award diberikan untuk 3 kategori besar 
yaitu (1) award untuk Institusi Litbang/Perguruan Tinggi, 
(2) award untuk Individu Peneliti, dan (3) award untuk 
Pengelola Jurnal, yang mencakup 20 sub-kategori rinci 
yang dibuat berdasarkan pelaksanaan kebijakan yang 
dilakukan oleh stakeholders dari perguruan tinggi serta 
lembaga penelitian dan pengembangan.

Penghargaan tersebut diberikan kepada dosen, peneliti, 
institusi dan pengelola jurnal yang telah menunjukkan 
prestasi yang nyata dalam peningkatan publikasi dan 
jurnal ilmiah.

“Sampai 26 Juni 2018 telah terdaftar lebih dari 109. 000 
dosen, 4.530 lembaga, 2.066 jurnal, 9.905 buku dan 1.445 
kekayaan intelektual yang sudah masuk terindeks di Sinta 
berdasarkan hasil veri�kasi, akreditasi dan evaluasi,” ujar 
Dimyati.

Selain itu, wujud nyata Kemenristekdikti dalam 
mendorong peningkatan publikasi dan jurnal adalah 
dengan memberikan hibah dan intensif dengan jumlah Rp 
28.769.350.000 ke dalam 9 kategori. Yakni Bantuan Akses 
Database Jurnal Internasional, Bantuan Seminar Luar 
Negeri, Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional, Insentif 
Artikel Terbit pada Jurnal Internasional (IAJI), Hibah 
Penulisan Buku Ajar, Insentif Buku Ajar Terbit, Bantuan 
Pengelolaan Jurnal Elektronik, Insentif Jurnal Terakreditasi, 
dan Insentif Jurnal Terindeks Internasional Bereputasi. 

Bambang Purwoko Ketua Dewan Editor untuk Jurnal 
Hortikultura Indonesia mewakili 25 penerima hibah untuk 
pengelolaan jurnal terakreditasi, menerima langsung 
hibah dari Menristekdikti secara simbolis.

“Jurnal Hortikultura Indonesia diterbitkan oleh Himpunan 
Hortikultura Indonesia dan Departemen Agronomi dan 
Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Malam ini kami 
mewakili 25 penerima hibah untuk pengelolaan jurnal 
terakreditasi,” ujarnya.

Ia menambahkan pengelolaan jurnal itu merupakan 
program besar terutama terkait dengan penguatan riset. 
Ada berbagai kategori anugerah dalam Sinta Award ini. IPB 
mendapatkan rangking ke 4 untuk kategori produktivitas 
publikasi tertinggi Institusi PTN-BH (Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum) dan rangking 5 pada kategori 
Institusi dengan jurnal terbanyak terindeks di SINTA,” 
ungkapnya. (IR/Zul)
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Alumni IPB ini Ajak Seluruh Pegiat Kopi Nusantara Bersatu

Berawal dari hobi dan rasa senang terhadap dunia 
pertanian, Wildan Mustofa, alumni Institut 
Pertanian Bogor (IPB) sukses menjadi petani kopi. 

Latar belakang keluarga yang juga petani membuat 
Wildan semakin termotivasi untuk menggeluti bidang 
pertanian.

Wildan Mustofa memulai kuliah di IPB pada tahun 1987 
dan masuk jurusan Tanah (kini Departemen Ilmu Tanah 
dan Sumberdaya Lahan), Fakultas Pertanian, IPB. Wildan 
memilih masuk Fakultas Pertanian karena bercita-cita ingin 
menjadi petani meneruskan profesi kedua orangtuanya.

Setelah lulus dari IPB, Wildan mulai menggeluti bidang 
pertanian dengan bertanam tanaman hortikultura. 
Bertempat di Majalengka dan Pangalengan, Wildan 
memulai usahanya dengan menanam sayuran dataran 
tinggi.

Selama bertanam tanaman hortikultura terutama sayuran 
dataran tinggi, Wildan merasa telah terjadi kerusakan 
lahan di daerah pegunungan terutama di Pangalengan, 
Bandung. Menurutnya, kerusakan lahan ini terjadi karena 
proses budidaya pertanian yang kurang tepat dan kurang 
benar. Salah satunya adalah petani sayuran atau 
hortikultura yang mulai merambah hutan. Perilaku petani 
yang mulai menggunduli hutan ini membuat rasa khawatir 
muncul pada diri Wildan.

Rasa khawatir ini ia bayar dengan beralih profesi menjadi 
petani kopi. Wildan memulai budidaya kopi dari dasar. Ia 
menjelajahi beberapa daerah penghasil kopi Nusantara. 
Dari menjelajah tersebut, Wildan menemukan beberapa 
varietas yang cocok dan potensial dibudidayakan. Varietas 
tersebut diantaranya adalah Sigararutang, Gayo 1, Gayo 2, 
Kopyol, USDA , Andungsari 1, Komasti, Lini-S795 dan 
berbagai hibrida modern.

Ilmu baru itu langsung ia terapkan di tiga kebun miliknya 
di Pangalengan dan Sindangkerta,  Bandung Barat. 
Hasilnya memuaskan. Panen kopi miliknya mampu 
mendapatkan penghargaan juara 2 Cupping Contest-6 
oleh Association of Indonesian Coffe Exporters and 
Industries 2014, Runner Up Coffe Coffe Auction S.I.A.L. 
Interfood 2015, peringkat 3 festival kopi se-Jawa Barat 
2015, Runner Up Indonesian Potrait Country Selection 
SCAA, Atlanta 2016, juara 3 festival kopi di Bondowoso 
2016 dan Gold Medal  Australia 2017.

Tidak hanya di dalam negeri, pasar kopi milik Wildan sudah 
mencapai Eropa, Jepang, dan Australia. Ekspor ini sudah ia 
mulai sejak 2015, namun masih bekerjasama dengan 
eksportir. Tahun 2016 ia baru bisa melakukan ekspor 
secara mandiri.

Selama membudidayakan kopi, Wildan tidak sendirian. 
Masa-masa awal merintis usaha kopi, Wildan 
menggandeng Hikmah Farm sebagai partner 
marketingnya. Sedangkan untuk menambah jumlah 
produksi kopi, Wildan menggandeng petani setempat 
untuk bertani kopi.

“Kami mengajak petani itu supaya petani juga ikut andil 
melakukan konservasi lahan. Terutama yang awalnya 
bertanam sayuran, mereka kami ajak untuk beralih 
komoditas, yaitu kopi,” ujar Wildan.

Supaya kualitas kopi yang dihasilkan oleh petani tinggi, 
Wildan melakukan pembinaan kepada petani secara 
intensif. Pembinaan ini ia berikan dari hulu sampai hilir. 
Pembinaan yang ia berikan diantaranya adalah 
menyiapkan sarana seperti pembibitan, pupuk, dan lahan, 
teknik budidaya, dan pengolahan pascapanen.

Sebagai pengusaha kopi, Wildan mengajak seluruh pegiat 
usaha kopi di Nusantara supaya bersatu. Wildan berharap, 
dengan bersatunya pengusaha dan pegiat kopi ini bisa 
memajukan kopi Indonesia dan mengembalikan kejayaan 
kopi Nusantara.

“Mari kita bekerjasama memajukan kopi di Indonesia, kopi 
di Indonesia itu banyak sekali, tapi yang dikenal dunia 
hanya beberapa macam saja seperti kopi Gayo,” 
pangkasnya. (Rosyid/Zul)
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Wow! Mahasiswa IPB Angkat Cerita Rakyat ke Produk Kaos

"Terbatasnya pengenalan cerita rakyat dan cara 
penyampaian yang tidak menarik membuat banyak cerita 
rakyat tidak berkembang di kalangan generasi muda. Jika 
terus dibiarkan, beberapa cerita rakyat dapat hilang 
bahkan punah," terang Dianika Aditya Mustaqiem, Ketua 
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan 
(PKMK) Dirgantara.

Berangkat dari kurangnya pengetahuan masyarakat 
terhadap kebudayaan Indonesia, empat mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor  (IPB) yaitu Dianika Aditya Mustaqiem, 
Muhammad Alif Hanif A�f, Rizal Fikri Alamsyah, dan Irfan 
Nugraha, dari Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi 
Peternakan, Fakultas Peternakan di bawah bimbingan Iyep 
Komala, S.Pt, M.Si menggagas sebuah inovasi untuk dapat 
melestarikan kembali cerita rakyat yang merupakan salah 
satu bagian dari kebudayaan Indonesia. Inovasi ini diberi 
nama "Dirgantara".

Dirgantara adalah inovasi brand pakaian yang mengangkat 
cerita rakyat sebagai desain utama dari produknya. Dianika 
Aditya Mustaqiem menerangkan, “Produk desain 
Dirgantara akan kami kemas secara modern dan elegan 
yang akan menjadi salah satu ciri unik pada produk ini.” 
Selain dapat meningkatkan rasa percaya diri dengan model 
pakaian yang modern, pengetahuan dan wawasan tentang 
cerita rakyat orang yang menggunakan produk Dirgantara 
akan bertambah. "Keunikan lain dari produk kami yakni 
mencantumkan penjelasan terkait kebudayaan yang 
diangkat menjadi desain utama pada masing-masing 
produk. Harapannya produk ini dapat menjadi media 
pengenalan cerita rakyat Indonesia kepada masyarakat luas 
terutama generasi muda, termasuk turis turis manca 
negara," tambah Dianika.

Ide kreatif untuk mengangkat cerita rakyat Indonesia ini 
terinspirasi dari produk-produk industri kreatif yang juga 
mengangkat tema Cinta Indonesia seperti kebudayaannya 

ataupun tentang nasionalisme. "Menurut kami, kalau 
produk-produk yang ada saat ini baru menyampaikan 
kebudayaannya secara umum, dalam artian mereka baru 
menginfokan kebudayaan apa saja yang ada di produk-
produk mereka dan belum secara jelas menjelaskan 
tentang, kebudayaan tersebut. Dari situ kami terinsipirasi 
untuk membuat produk yang mengangkat tema 
kebudayaan Indonesia, khususnya cerita rakyat yang 
dituangkan dalam bentuk pakaian (kaos) dengan disertai 
penjelasan dari kebudayaan tersebut supaya informasi 
terkait kebudayaan itu bisa tersampaikan ke konsumen," 
tuturnya. Berkat inovasi kreatif Dianika dan timnya, mereka 
mendapatkan penghargaan dengan terpilih sebagai 
Program Kreativitas Mahasiswa dibidang Kewirausahaan 
(PKM-K) yang didanai oleh Kemenristekdikti RI.

Dianika menyampaikan bahwa ia merasa senang dan 
bersyukur karena diberikan kepercayaan untuk 
melaksanakan idenya tersebut. "Tapi di sisi lain, dengan 
didanainya PKM kami, itu juga merupakan suatu tanggung 
jawab yang besar untuk memanfaatkan dana yang telah 
diberikan sebaik mungkin dan melaksanakan PKM ini 
dengan giat," tambahnya. Ke depannya, produk kaos 
Dirgantara ini akan dipasarkan secara luas yaitu ke 
mahasiswa dan kalangan muda di seluruh daerah di 
Indonesia dan juga turis dari manca negara. Sampai saat 
ini, Dianika bersama dengan teman-temannya telah 
menjual hingga 31 produk yang terdiri 3 desain yang sudah 
diproduksi. Desain produk tersebut antara lain adalah 
Gatot Kaca, Lancang Kuning, dan Sangkuriang. Masyarakat 
dapat membeli produk kaos ini dengan harga 75 ribu 
rupiah per buah (ig: Pkm2018_dirgantara). (SMH/ris)
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Mahasiswa IPB Buat Sabun Kalsium 
Penurun Gas Metana Ternak

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) meneliti 
minyak asal larva Black Soldier Fly sebagai sabun 
kalsium yang digunakan sebagai campuran 

pakan ternak ruminansia. Larva Black Soldier Fly atau larva 
tentara hitam ini memiliki kandungan protein tinggi. Tiga 
mahasiswa Fakultas Peternakan IPB, Neng Sri Haryanti 
Lestari, Desi Maria Sinaga, dan Dwitami Anzhany di bawah 
bimbingan dosen, Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt, M.Sc 
mengadakan penelitian terhadap hewan uji (ruminasia 
besar seperti sapi) untuk menangani peningkatan gas 
metana yang dihasilkan oleh eruktasi (hembusan nafas 
hewan) dan feses melalui pembuatan sabun kalsium dari 
minyak asal larva Black Soldier Fly.

Penelitian tersebut dituangkan dalam proposal Program 
Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Eksakta (PKM-PE) 
yang berjudul “Mitigasi Gas Metana Ternak Ruminansia 
Melalui Inovasi Sabun Kalsium dari Minyak Asal Larva Black 
Soldier Fly”.

Salah satu isu lingkungan yang menjadi sorotan publik 
hingga saat ini adalah global warming. Fenomena efek 
rumah kaca merupakan salah satu bentuk nyata terjadinya 
global warming yang ditandai dengan meningkatnya 

polutan gas metana. Ternak ruminansia juga dipercaya 
sebagai penghasil gas metana terbesar di dunia, yaitu 90 
persen dihasilkan di dalam rumen. Gas ini dirotasikan 
melalui pembuluh darah dan paru-paru dan berakhir pada 
pelepasan metan melalui mulut dan hidung, yang disebut 
dengan eruktasi. Sisanya, 10 persen metan dibuang melalui 
anus. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi alternatif 
dalam upaya penurunan polutan gas metana tersebut.

Larva Black Soldier Fly ini sedang naik daun karena bisa 
dijadikan pakan ternak ruminansia. Penggunaannya oleh 
peternak sebagai pakan masih sering keliru. Biasanya, 
peternak memberikan Larva Black Soldier Fly ini secara 
langsung sebagai pakan ternak. Hal tersebut dikarenakan 
larva ini dipercaya memiliki kandungan protein tinggi dan 
harganya terjangkau. Pada kenyataannya, protein Larva 
Black Soldier Fly yang tinggi diikuti kandungan lemak yang 
tinggi juga.

“Kandungan proteinnya itu sekitar 50 persen sedangkan 
kandungan lemaknya berkisar antara 29-32 persen. 
Sebenarnya ternak ruminansia itu hanya boleh 
mengonsumsi lemak maksimal 5 persen. Apabila konsumsi 
lemaknya lebih dari 5 persen dapat mengakibatkan 
terganggunya sistem pencernaan ternak tersebut. Ternak 
ruminansia ini sebenarnya akan menghasilkan gas metan 
yang dihasilkan oleh bakteri metanogen dalam tubuh,” 
tutur Ketua Kelompok PKM-PE ini, Neng Sri Haryanti Lestari.

Pembuatan sabun ini dimaksudkan agar protein yang 
dimiliki Larva Black Soldier Fly tetap dapat dikonsumsi 
ternak. Sedangkan lemaknya diproteksi hingga melewati 
rumen dan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh usus. 
Sehingga, feses yang dihasilkan mengandung gas metana 
yang rendah. Selain itu, Apabila pakan yang dikonsumsi 
memiliki kualitas yang baik maka gas metana yang 
dikeluarkan dapat diminimalisir.

“PKM-PE ini bukan mengambil proteinnya saja. Tetapi lebih 
berfokus pada minyak yang dihasilkannya sebagai mitigasi 
dari gas metana produknya dalam bentuk sabun yang diuji 
secara invitro (skala laboratorium),” ujar anggota kelompok 
PKM-PE ini, Dwitami Anzhany.

“Sabun kalsium ini diproduksi melalui proses ekstraksi 
hingga membentuk sabun padatan. Pemberian pakan ke 
ternak dengan menggerus sabun dicampur ke pakan 
dengan dosis tertentu. Saat ini, proses penelitian kami 
masih pada tahap penentuan dosis yang efektif untuk 
pembuatan sabun kalsium ini,” jelas anggota kelompok 
PKM-PE ini, Desi Maria Sinaga. (DI/ris)



5

Mahasiswa IPB Bantu Single Mom di Kampung Janda 
Jadi Pionir Keluarga Sejahtera 

eluarga sejahtera yang utuh tentunya menjadi Kdambaan setiap keluarga. Namun, apa daya jika 
perceraian terjadi pada suatu rumah tangga karena 

disebabkan faktor yang beragam. Menurut data Badan 
Pusat Statistik (BPS) 2010 di Indonesia terdapat 5,8 persen 
penduduk berstatus janda dari keseluruhan penduduk 
Indonesia dan 1,4 persen penduduk berstatus duda. 
Berdasarkan hal tersebut, jumlah penduduk berstatus 
janda di Indonesia lebih banyak dibandingkan duda. Di 
Indonesia terdapat salah satu daerah dengan jumlah janda 
yang cukup tinggi, daerah ini dinamakan Kampung Janda. 
Kampung ini tepatnya berada di Desa Ciburayut, 
Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
Tingginya jumlah warga yang berstatus janda di kampung 
ini disebabkan tingkat pernikahan dini dan perceraian 
tinggi, tingkat pendidikan rendah, meninggal karena sakit 
dan menjadi korban longsor karena sebagian besar kepala 
rumah tangga di kampung ini bekerja sebagai penggali 
pasir ilegal.

“Kampung ini termasuk dalam kawasan RW 7 yang terdiri 
dari lima Rukun Tetangga (RT), dan terdapat kurang lebih 
30 warga yang berstatus janda. Di sini tingkat 

pendidikannya sangat rendah, rata-rata hanya tamat 
Sekolah Dasar (SD). Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
atau Sekolah Menengah Atas (SMA) lokasinya sangat jauh 
dari kampung ini, sehingga warga enggan untuk 
melanjutkan sekolah SMP maupun SMA. Dan setelah 
tamat SD, banyak anak-anak perempuan yang dinikahkan 
pada usia yang cukup muda oleh orang tuanya,” ujar pak 
Endang, Ketua Rukun Warga (RW) di Kampung Janda.

 Berdasarkan hal inilah sekelompok mahasiswa dari 
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas 
Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB) tergerak 
untuk memberikan program keluarga sejahtera kepada 
ibu-ibu yang berstatus janda yang memiliki beban ganda 
di kampung tersebut. Program ini diberi nama Ngoject 
atau Single Mom’s project. Sekelompok mahasiswi ini 
adalah Wulan Sari Putri Hidayat, Nabilah, Raihan ‘Ainun 
Hasanah, dan Marsha Listiyani dan didampingi oleh dosen 
pendamping Dr. Ir. Istiqlaliyah Mu�ikhati, M.Si. Program ini 
termasuk ke dalam salah satu Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-
M) 2018.
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“Keluarga sejahtera pastinya menjadi dambaan bagi setiap 
keluarga. Namun, bagaimana jika menjadi orang tua 
tunggal. Pastinya juga hal ini akan menambah kewajiban 
seorang ibu yang awalnya hanya mengurus kebutuhan 
rumah dan mendidik anak kemudian menjadi orang tua 
yang harus mencari nafkah juga. Hal ini tentunya harus 
menjadi perhatian kita juga sebagai masyarakat agar 
tercipta keluarga yang sejahtera dan bahagia,” ujar Wulan. 
Sebenarnya pemerintah telah mensosialisasikan tentang 
delapan fungsi keluarga. Fungsi keagamaan, sosial budaya, 
cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan 
pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. 
Namun, sosialisasi ini tampaknya belum menyentuh 
semua daerah, terutama di daerah yang agak terpencil. 
“Untuk itu kami merasa perlu untuk mengembangkan 
program kami  karena beban ganda yang dialami oleh 
orang tua tunggal ini nantinya akan mempengaruhi pola 
pengasuhan, sehingga akan menjadi masalah krusial, 
karena juga akan mempengaruhi pembangunan nasional, 
mengingat sosok seorang ibu adalah sosok yang sangat 
penting sebagai pendidik pertama di keluarga,” ujar Wulan.

Dalam program ini telah tergabung sebanyak 13 orang 
single mom, dan program ini kami laksanakan sebanyak 
dua kali dalam seminggu. Program ini berisi tentang 
pembekalan terkait delapan fungsi keluarga, pemaparan 
video dan games yang mengilustrasikan delapan fungsi 
keluarga tersebut. Selanjutnya akan dipilih duta 
berdasarkan tes yang diberikan dan keaktifan ibu-ibu 
tersebut. Duta ini yang nantinya akan membantu 
keberlanjutan dari program ini. Dari delapan fungsi 
keluarga, fungsi ekonomi akan lebih dikembangkan pada 
program ini guna memberdayakan ibu-ibu tersebut  untuk 
meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Selain itu, 
dalam program ini juga akan dibentuk Dasa Wisma yang 
akan membantu keberlanjutan program ini. Peserta 
Ngoject ini nantinya juga akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok per Rukun Tetangga (RT), dan mereka akan 
menjadi ketua kelompok Dasa Wisma tersebut dan 
bertanggung jawab dalam pembekalan delapan fungsi 
keluarga maupun aktivitas lainnya, dan nantinya juga akan 
dibekali buku saku tentang delapan fungsi keluarga.

“Program ini diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan tentang pentingnya delapan fungsi 
keluarga. Tumbuhnya kesadaran dalam menerapkan 
delapan fungsi ini dalam keluarga pada kehidupan sehari-
hari. Terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 
single parent family atau keluarga dengan orang tua 
tunggal sangat kami harapkan, dan yang paling penting 
adalah diharapkan single mom yang tergabung di 

program Ngoject ini dapat menjadi pionir atau 
percontohan bagi single mom lainnya yang ada di 
Indonesia,” ujar Wulan. Pak Endang selaku Ketua RW di 
kampung Janda juga mengatakan bahwa program ini 
sangat bagus dan sangat diharapkan di kampung ini untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga 
khususnya yang menjadi orang tua tunggal di kampung 
ini. Menurutnya program seperti ini belum pernah ada 
sebelumnya. (WWM/ris)
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Kulit Kakao untuk 
Cegah Kebusukan Buah

Buah setelah dipanen lambat laun akan mengalami 
penurunan kualitas hingga membusuk. Untuk 
mempertahankan daya simpan dan kualitasnya 

dapat dilakukan dengan teknik penyalutan (coating). Tiga 
mahasiswa Departemen Biokimia, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Eva Aolia Zuhra, Jembar Pambudi dan Ari Fahreza 
Mantovany, di bawah bimbingan Dr. Laksmi Ambarsari, MS 
membuat coating agent (agen penyalut atau 
pembungkus) dari nanopartikel pektin limbah kulit kakao.

“Buah yang telah dipanen sebenarnya masih hidup artinya 
masih mengalami  proses metabolisme. Pada buah 
tersebut terdapat pori-pori. Ketika porinya tertutup 
dengan coating (penyalut) maka Karbondioksida (CO2) 
dari dalam buah tidak dapat keluar dan Oksigen (O2) tidak 
dapat masuk sehingga metabolisme dan pembusukan 
buah akan terhambat,” tutur Jembar.

Tim ini sengaja memilih kulit kakao karena dianggap 
kurang termanfaatkan. Dalam proses pembuatannya 
mereka memanfaatkan mesokarp dari kulit kakao yang 
kemudian diambil zat pektinnya. “Selama ini kulit kakao 
dianggap sebagai limbah dan jarang digunakan, namun 
ternyata setelah kita cek ternyata banyak mengandung 
pektin dan potensial sebagai sumber pektin,” ujarnya.

Sebelum dijadikan agen penyalut, bahan pektin tersebut 
terlebih dahulu dijadikan nanopartikel. Pektin berukuran 
nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan dengan 
sebelumnya. “Pektin tersebut terlebih dahulu kita proses 
menjadi nanopartikel agar lebih baik. Kita buat  menjadi 
nanopartikel dengan metode gelasih ionik. Dengan 

ukuran nanopartikel akan meningkatkan kemampuan 
�sikokimia pektin itu sendiri karena tujuan pemanfaatan 
pektin ini adalah sebagai penyalut (pembungkus). Jadi 
alasan dibuat nanopartikel itu, agar ia nanti menutup dan 
melapisi secara merata dengan kompak, dan karena 
bentuknya nano jadi tidak terlihat (transparan),” tuturnya.

Bentuk dari agen penyalut ini nantinya adalah berupa 
serbuk. Dalam aplikasinya, serbuk tersebut dilarutkan 
dalam air dengan dosis tertentu. Buah yang akan di-
coating dicelupkan ke dalam larutan yang telah dicampur 
serbuk pektin atau dengan cara disemprotkan. Selain 
dapat mempertahankan kualitas buah, pektin juga 
memiliki sifat antimikroba terhadap bakteri dan jamur.

“Secara prinsip, buah setelah di-coating akan terlihat lebih 
cerah mengkilap serta akan sulit untuk ditumbuhi oleh 
jamur dan patogen lain. Sejauh ini kita telah sampai 
pembuatan nanopartikel tinggal dalam proses optimasi 
dan akan kita cari konsentrasi yang tepat dalam 
aplikasinya,” ungkapnya.

Dengan ide tersebut tim ini berhasil lolos Program 
Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Eksakta (PKMPE) 
yang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI. Mereka memberi 
judul pada proposalnya yaitu “Coating Agent Nanopartikel 
Zinkpektin dari Limbah Kulit Kakao sebagai Penghambat 
Pematangan Buah Apel Malang,”. Mereka berharap agen 
penyalut ini nantinya dapat digunakan di berbagai buah 
termasuk pada buah terolah minimal seperti buah potong. 
(irm/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

