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Darurat Kebakaran Hutan, IPB Ajak Diskusi 
Ahli Lingkungan Asal Inggris

iga unit kerja di Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu TDirektorat Program Internasional, IPB Center for 
Transdisciplinary Science and Sustainability Sciences 

(IPB CTSS) dan Program Studi Multidisiplin Sekolah 
Pascasarjana menggelar The 12th IPB Talks on Complexity 
and Sustainability Sciences dengan tema “Sustainability 
Action Research”. Kegiatan yang digelar di Tanoto Forestry 
Center, Kampus IPB Dramaga Bogor,  Kamis (2/8), 
ini dihadiri  sekiranya 42 mahasiswa yang berasal dari 
berbagai program studi di IPB dan ada pula yang berasal 
dari Fakulti Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia.  
Membahas tuntas permasalahan lingkungan dari berbagai 
sudut pandang, seminar ini menghadirkan Dr. Jacob Phelps 

dari Pusat Lingkungan, Lancaster University, United Kingdom 
dan Prof. Bambang Hero Saharjo dari Laboratorium 
Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur, 
Fakultas Kehutanan  IPB.

Dalam pemaparannya, Dr. Jacob menjelaskan betapa 
pentingnya kesadaran dari para ahli lingkungan tentang 
makna mempelajari lingkungan itu sendiri. “Mempelajari 
lingkungan bermakna bahwa kita harus mampu ikut 
menjaga lingkungan itu sendiri," ujarnya.  Banyak peristiwa 
kegiatan ekonomi yang berdampak dalam skala besar 
terhadap lingkungan seperti kasus bocornya tanker minyak 
di Alaska, pengeboran sumur di Mexico,  pembakaran 
lahan di Aceh, dan lain-lain. 
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Kerusakan semakin diperparah dengan terjadinya 
degradasi pada lahan-lahan yang seharusnya menjadi 
penyokong konservasi lingkungan. “Kita hidup di 
lingkungan yang berbahaya. Kita harus dapat 
mengklasi�kasikan bahaya-bahaya yang ada, sehingga 
ketika bahaya lingkungan itu terjadi, kerugian dapat 
diminimalisir," katanya. Ia juga menambahkan, hukuman 
yang diberikan kepada para penjahat lingkungan saat ini 
kurang memberikan efek jera. Denda dan hukuman pidana 
yang dijatuhkan tidak dapat memberikan kontribusi 
perbaikan dan pencegahan signi�kan bagi lingkungan.

 "Peraturan harus dibuat lebih mendasar dan melibatkan 
kearifan lokal," sebutnya. Prof. Bambang memulai 
materinya dengan memberikan gambaran visual berupa 
video tentang betapa mirisnya kondisi kebakaran hutan di 
wilayah Indonesia khususnya Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Tengah.  "Hal yang harus kita pikirkan bersama 
dari bencana kebakaran hutan ini ialah emisi dari 
pembakaran, zat apa yang terkandung di dalamnya serta 
dampak dan kerugian apa saja yang dihasilkan.

Efek dari pembakaran ini sangat besar. Tidak hanya 
mengancam kesehatan jutaan nyawa di Indonesia, tapi 
dampak buruk yang dihasilkan juga merambah ke negara-
negara lainnya seperti Malaysia, Singapura bahkan asap 
yang dihasilkan mencapai Amerika Serikat," jelasnya.

Terhitung sejak empat tahun berlalunya kebakaran hebat 
yang terjadi di beberapa titik di Pulau Sumatera dan 

Kalimantan, hingga saat ini titik-titik api yang ada, belum 
dapat dipadamkan. Hal ini tentu dapat memicu kebakaran 
lainnya, jika kondisi kemarau datang. 

“Banyak perusahaan yang membohongi kami selaku 
peneliti. Mereka bilangnya tidak membakar lahan, tapi 
menanam sawitnya dengan pupuk. Namun setelah kami uji 
laboratorium ternyata tidak ada satupun kandungan pupuk 
di tanah. Jadi mereka hanya mengandalkan abu-abu hasil 
bakaran hutan untuk menumbuhkan tanaman mereka. 
Instansi-instansi pemerintah pun responnya 
mengecewakan karena terkesan lepas tangan dengan 
kejadian yang terjadi,"  ujar Ahli Kebakaran Hutan IPB ini.

Direktur Program Internasional IPB, Prof. Iskandar 
Zulkarnaen Siregar berpendapat bahwa program IPB Talks 
ini sangat bagus sebagai sarana berbagi pengetahuan 
antar akademisi. “Diskusi yang dihidangkan tidak lagi 
monodisiplin, namun transdisiplin. Misalnya, kita tidak 
hanya membahas ekologi namun juga membahas 
permasalahan secara menyeluruh bahkan menyangkut 
ekonomi," sebutnya.

Menurut Prof. Iskandar, hal ini sejalan dengan tujuan IPB 
dalam membangun forum multidisiplin keilmuan. Yakni 
agar orang-orang dari berbagai bidang dapat bahu-
membahu menyelesaikan permasalahan bersama. (FI/ris)
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Riset Bidang Energi Tidak Tunggu Harga Minyak Naik

Tiap kali harga minyak bumi melambung, impor 
migas menjadi penyebab utama de�sit neraca 
perdagangan. Demikian ucap Ketua IKABI (Ikatan 

Ahli Bioenergi Indonesia), Dr.Tatang Hernas Soerawidjaja 
dalam Workshop IKABI 2018 di Hotel Salak Tower, Bogor, 
Kamis (2/8). Lebih lanjut disampaikannya, minyak nabati 
seperti minyak sawit, inti sawit dan kelapa relatif sangat 
mudah diproses menjadi Bahan Bakar Nabati (BBN)  atau  
hidrokarbon terbarukan (biohidrokarbon) seperti green 
diesel, bioavtur dan bensin nabati. "Indonesia adalah 
produsen terbesar minyak sawit dunia. Ini adalah potensi 
yang sangat besar, " jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Pusat Penelitian 
Surfaktan dan Bioenergi, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor  
(SBRC LPPM IPB) yang juga Wakil Ketua IKABI, Prof. Dr. Erliza 
Hambali.  "Agar tidak selalu terhimpit kesulitan tiap kali 
harga minyak bumi melambung, pemerintah dan bangsa 
Indonesia perlu konsisten mengembangkan industri BBN 
biohidrokarbon nasional. Disamping industri biodiesel 
yang kini sudah ada. Seharusnya pemerintah terus 
mengembangkan dan memberikan dukungan penuh  riset 
di bidang energi dan biomaterial untuk meningkatkan 
produksi bioenergi, biobattery, dan bio/super kapasitor 
serta teknologi penyimpan bioenergi, " jelasnya.

Menurutnya, pengembangannya harus terus dilakukan 
walaupun harga minyak bumi sedang rendah. Tidak seperti 
sekarang, ketika harga minyak bumi rendah, hampir semua 
stakeholder diam. Ketika harga minyak bumi merayap naik 
baru sibuk riset.

Lebih lanjut disampaikan Prof. Erliza, impor crude oil dan 
produknya sekitar 780 ribu barel per hari. "Dengan harga 
crude oil sekarang sekitar USD 70 per barel, maka devisa 
Indonesia terkuras sekitar USD 55 juta per hari atau setara 

dengan Rp 792 milyar per  hari atau sekitar Rp 289 trilyun 
per tahun hanya untuk impor Bahan Bakar Minyak (BBM)."

Sebagai organisasi nonpemerintah yang mewadahi para 
ahli bioenergi berbagai institusi baik akademisi, bisnis, 
pemerintah maupun perorangan, IKABI secara rutin 
memfasilitasi pertemuan dalam sebuah workshop tahunan 
untuk mendiskusikan status perkembangan kondisi energi 
nasional dan mendiskusikan solusi pemecahan masalah 
untuk dapat memberikan masukan dan rekomendasi 
kepada pemerintah tentang arah kebijakan dan riset serta 
pengembangan teknologi bioenergi ke depan. (dh/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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

“
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DKHA IPB Gandeng Mahasiswa Bidikmisi untuk 
Tracer Study Alumni IPB

irektorat Kerjasama dan Hubungan Alumni, Institut DPertanian Bogor (DKHA- IPB) pada Rabu (1/8) di 
Ruang Alumni Lounge Gedung Andi Hakim 

Nasution Lantai 2 Kampus IPB Dramaga telah melakukan 
'Pembekalan kepada Enumerator Tracer Study Tahun 2018'. 
Pada tahun ini sebagian mahasiswa yang terlibat dalam 
pengambilan data tracer study berasal dari mahasiswa-
mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi. Jumlah 
enumerator tracer study tahun 2018 sebanyak 19 orang 
yang terdiri dari :  Tracer Study Pengulangan untuk Tahun 
Wisuda 2013 sebanyak lima orang enumerator dan Tracer 
Study untuk Tahun Wisuda 2017 sebanyak 14 orang 
enumerator.

Kepala Subdit Hubungan Alumni, Direktorat Kerjasama dan 
Hubungan Alumni IPB, Beginer Subhan, S.Pi, M.Si hadir 
dalam acara tersebut untuk menjelaskan tentang tracer 
study yang dilakukan oleh Direktorat Kerjasama dan 
Hubunan Alumni IPB. "Kegiatan tracer study ini 
menargetkan data alumni sebanyak 4.512 untuk Tracer 
Study Tahun Wisuda 2018 dan 2.462 untuk Tracer Study 
Pengulangan Tahun Wisuda 2013. Adapun cara 
memperoleh data alumni IPB dengan menggunakan 
telepon, email, dan alumni IPB dapat mengisi langsung 
kuesioner tracer study di website dengan alamat 
car.ipb.ac.id." (*/ris)
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Kain Katun untuk 
Identi�kasi Bakteri 

erkembangan dunia medis di era yang modern Pseperti sekarang ini cukup membantu dalam 
penyelesaian permasalahan manusia. Namun, meski 

telah ditemukan cara akurat, terkadang langkah yang 
ditempuh memakan waktu lama. Seperti identi�kasi 
bakteri negatif yang menjadi faktor penyakit pada manusia 
misalnya.

 Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH) menemukan solusi terbaru untuk 
memudahkan dalam identi�kasi bakteri gram negatif atau 
bakteri penyakit. Mereka adalah Irzal Fareza, Riya 
Febriyanti, dan Egi Wijayanto yang membentuk tim dan 
menuangkan ide tersebut melalui Program Kreativitas 
Mahasiswa Karya Cipta (PKM-KC) dengan judulnya “DAKI (-), 
Diagnostik Agar-Kain Katun Identi�kator Bakteri Gram 
Negatif.

 “Setiap kita mau mengidenti�kasi bakteri, kita 
membutuhkan media agar yang biasanya diidenti�kasi di 
cawan atau plate. Namun untuk memudahkan dan 
memaksimalkan media agar tersebut dalam 
mengidenti�kasi bakteri, maka kami menggantinya 
dengan kain katun,” tutur Irzal selaku Ketua Tim PKM DAKI.

Penggantian plate menjadi kain katun berguna untuk 
mempersingkat waktu identi�kasi bakteri dan menghemat 
biaya. Ketika identi�kasi bakteri gram negatif 
menggunakan plate, setiap media agar membutuhkan satu 
plate dengan harga yang cukup mahal. Sedangkan, apabila 
menggunakan kain katun, media agar sebagai identi�kator 

dapat ditempatkan pada kain katun dalam jumlah banyak 
sekaligus dan dapat diketahui hasilnya dalam satu hari.

“Jadi sebelumnya sudah kita pasang media agar sebagai 
media pertumbuhan bakteri gram negatif. Jenis media 
agarnya banyak dan bakteri yang ditanamkan di dalam 
kain katun ini memiliki indikator yang berbeda-beda. 
Melalui media agar tersebut kita bisa mengetahui bakteri 
apa yang kita tanamkan ke kain katun tersebut dengan 
melihat perubahan warna pada agar sebagai identi�kator,” 
tambah Irzal.

Selain menghemat waktu dan biaya, bahan-bahan yang 
diperlukan dalam identi�kasi bakteri gram negatif juga 
sangat mudah yakni kain katun, media agar, benang, dan 
lilin batik. Kain katun berfungsi sebagai tempat media agar 
dan bakteri gram negatif teridenti�kasi, lalu benang 
berfungsi sebagai tempat awal ditanamkannya bakteri 
gram negatif di ujung kain yang selanjutnya akan ditarik 
dari ujung satunya, sehingga bakteri akan tertanam pada 
masing-masing media agar. Kemudian, lilin batik berguna 
untuk menuliskan jenis bakteri yang tertanam dalam kain 
katun tersebut.

“Harapannya inovasi ini bisa bermanfaat dan bisa 
digunakan oleh semua orang. Misal kita sedang terkena 
diare tanpa tahu penyebabnya, maka dengan identi�kator 
ini bisa membantu kita untuk mengetahui penyebab 
penyakit kita,” tutup Irzal. (NIN/Zul)
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Lagos, Buku Science Fiction Berbasis Kemaritiman 
Karya Mahasiswa IPB

Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang 
telah dicanangkan sebagai poros maritim dunia oleh 
Presiden RI, Joko Widodo. Namun masih banyak 

masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang 
dunia maritim.

Guna mengatasi hal tersebut, lima mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (IPB) yang terdiri dari Irfan Syauqi, Cahya 
Sutardi, Gustini Suryaningsih, Tyas Putri dan Regi 
Darmawan membuat sebuah buku yang berisi tentang 
pemahaman di dunia maritim, khususnya bagi para 
penggiat literasi yang ingin mendalami dunia maritim di 
Indonesia. Ide membuat buku tersebut disalurkan melalui 
Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan 
(PKM-K) dengan judul “ ‘LAGOS’ The Secret of Archipelago: 
Novel Science Fiction Kemaritiman Sebagai Bahan Literasi 
untuk Generasi Muda Indonesia” yang dibimbing oleh 
dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Prihatin 
Ika Wahyuningrum, S.Pi., M.Si.

“Literasi terkait kemaritiman di Indonesia masih sangat 
minim. Padahal Indonesia sedang menjadi poros maritim 
dunia yang seharusnya masyarakatnya sendiri paham 
tentang maritim. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk 
mengedukasi masyarakat melalui buku ini,” tutur Irfan 
selaku Ketua Tim PKM Lagos ini.

Konten atau isi buku yang digarap oleh Tim Lagos berupa 
cerita serial anak maritim seri I yang berjumlah sekitar 50-
55 halaman. Buku di seri pertama ini menceritakan tentang 
kehidupan anak-anak di Pulau Sebira, pulau terluar di DKI 
Jakarta, yang memiliki mimpi dan harapan namun masih 
terbatas oleh kondisi mereka yang jauh dari pusat kota. 
Tidak hanya itu, di dalamnya juga diceritakan tentang 
sejarah kemaritiman, alat-alat tangkap, dasar-dasar 
oceanogra� dan tentang segala hal yang berkaitan dengan 
kemaritiman.

“Sumber dari konten buku ini merupakan rangkuman dari 
masa kuliah kami Tim Lagos sebagai mahasiswa Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan tentang kemaritiman di 
Indonesia dan seminar-seminar tentang kemaritiman,” 
tambah Irfan.

Tidak hanya buku tentang kemaritiman, Tim Lagos juga 
membuat infogra�s berupa poster, aksesoris, hingga 
gantungan kunci yang bertujuan untuk sosialisasi terkait 
kemaritiman di Indonesia.

“Sistem penjualan buku kami dengan cara direct selling 
dan juga promosi melalui social media seperti instagram 
(@pkmklagos) dan whatsapp. Harga dari buku yang kami 
jual sekitar 50.000-80.000 rupiah agar terjangkau oleh 
semua lapisan masyarakat. Kami juga menjual secara 
crowdfunding yakni membuka donasi dan hasil donasinya 
digunakan untuk pengiriman buku kemaritiman bagi 
masyarakat di pelosok,” lanjutnya.

Dengan produk buku kemaritiman ini, Tim Lagos berharap 
karya mereka menjadi pemicu para sastrawan dan ahli 
kelautan agar berkolaborasi dalam menciptakan lebih 
banyak karya tentang edukasi kemaritiman. (NIN/Zul)
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Solar Tumblr Temuan Mahasiswa IPB, Solusi Pemanas 
Air Instan untuk Traveller

Sekarang zamannya serba cepat. Seiring 
perkembangan teknologi segala sesuatu dapat 
dilakukan secara instan. Sebuah inovasi baru berupa 

Solar Tumblr sebagai Pemanas Air Instan dari mahasiswa 
IPB berupaya menjawab kebutuhan manusia yang 
menginginkan semua serba instan.

Tim Solar Tumblr beranggotakan Ummu Salamah Khoiriyah, 
Dewi Uswatun Khasanah, dan Sri Wahyuningsih berada di 
bawah bimbingan Dr. Akhiruddin Maddu, S.Si, M.Si. Mereka 
merancang sebuah alat pemanas air dengan komponen 
utama panel surya dan baterai sebagai alat pemanas air 
yang instan untuk traveller.

Solar Tumblr adalah alat seperti botol tumblr yang bisa 
memanaskan air dengan energi panel surya. Cara kerjanya 
dengan mengambil energi panel surya yang akan diubah 
menjadi energi listrik, kemudian ditampung dalam suatu 
baterai yang digunakan untuk memanaskan air 
menggunakan koil dan inverter.

“Solar Tumblr yang kami buat adalah alat berbentuk seperti 
botol tumblr yang bisa digunakan untuk memanaskan air 

menggunakan panel surya dan serangkaian baterai yang 
menampung energi listrik yang kemudian digunakan 
untuk memanaskan air menggunakan koil dan inverter,” 
kata Ummu Salamah Khoiriyah.

Solar Tumblr dengan 12 volt tegangan dapat memanaskan 
air sampai dengan mendidih  membutuhkan waktu 13 
menit. Prinsip kerja“Solar Tumblr kami ini, energi yang 
didapat dari panel surya akan diubah menjadi listrik. 
Tegangan 12 volt dari tumblr ini dapat memanaskan air 
sampai mendidih dengan waktu yang relatif cepat yaitu 13 
menit,” ujar Ummu.

“Ukuran solar tumblr ini adalah 750 mililiter. Dengan 
ukuran yang tidak terlalu besar, dan design yang kami atur 
sedemikian rupa. Yaitu panel yang membalut tumblr tidak 
akan membuat para traveller kerepotan dalam membawa,” 
tutur Ummi Salamah.

Ummu Salamah mengungkapkan bahwa salah satu alasan 
ia membuat Solar Tumblr adalah untuk memanfaatkan 
energi terbarukan yaitu sinar matahari. “Sebenarnya alasan 
kami menggunakan panel surya adalah untuk 
memanfaatkan energi terbarukan yaitu sinar matahari,” 
kata Ummu Salamah. Keunggulan yang ditawarkan dari 
alat ini yaitu penggunaan energi terbarukan, agar 
pemanfaatannya optimal dan dapat selaras dengan 
perkembangan teknologi.

“Keunggulan yang kami tawarkan di sini adalah 
memanfaatkan energi terbarukan. Kita  tahu bahwa 
penggunaan listrik  akan menghabiskan sumberdaya yang 
menjadi bahan dasarnya. Apalagi dengan perkembangan 
teknologi yang semua serba elektronik, sehingga kami 
ingin menerapkan energi terbarukan pada teknologi-
teknologi masa kini,” tambahnya.

Ke depannya, Ummu berharap bahwa Solar Tumblr dapat 
dikembangkan dan diproduksi lebih banyak lagi, dan 
berharap  harga panel surya dapat terjangkau secara 
ekonomi. Disamping itu, ia juga berharap dengan adanya 
alat ini dapat memberikan kemudahan kepada traveller 
untuk memanaskan air secara cepat. (Ath/ris) 
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