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IPB Lantik 33 Pejabat Fungsional Baru

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali melantik pejabat Ifungsional baru, Selasa (6/11), di Kampus IPB Dramaga. 
Pelantikan kali ini terdiri dari 24 dosen dengan jabatan 

fungsional asisten ahli dan 9 tenaga kependidikan (tendik) 
arsiparis.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 
mengucapkan selamat dan berharap kepada dosen dan 
arsiparis baru yang dilantik ini dapat menjadi pendorong 
IPB mewujudkan IPB 4.0. “Di tengah perubahan yang 
begitu drastis dan penuh ketidakpastian, saya berharap 
dosen dan arsiparis bisa beradaptasi dengan mengikuti 

perubahan yang terjadi, bahkan harus bisa menjadi leading 
dan trendsetter perubahan itu sendiri,” ujar Rektor IPB.

Rektor IPB  juga mengingatkan kepada para dosen yang 
dilantik tentang pentingnya tridharma perguruan tinggi. 
Dalam hal pendidikan, skill pendidik sangatlah penting 
untuk ditingkatkan. Tidak hanya skill untuk mengajar, 
tetapi juga skill untuk bisa menginspirasi dan memotivasi 
para mahasiswanya. “Dosen IPB harus bisa menjadi dosen 
yang menginspirasi dan memotivasi para mahasiswanya. 
Karena dosen biasa, hanya mengajarkan sesuai diktat. 
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Dosen yang baik ialah yang mampu menjelaskan. Tapi 
dosen yang hebat adalah dia yang mampu menginspirasi,” 
tutur Rektor IPB.

Dalam aspek penelitian, Rektor IPB berharap para dosen 
baru ini bisa menjadi pelopor peningkatan karya ilmiah, 
agar dapat terus meningkatkan reputasi IPB. Rektor IPB 
juga mengingatkan, agar inovasi riset yang dilakukan harus 
memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat, industri 
dan pemerintah.

Kepada para arsiparis, Rektor IPB menyampaikan,” di era 
digital dan big data saat ini, arsiparis harus bisa 
mengembangkan profesionalitas tidak hanya tentang 
penanganan dan pengelolaan arsip sebagaimana yang 
biasa dilakukan di masa lalu. Tetapi mulai memikirkan 
konsep arsiparis masa depan dengan pengelolaan e-�le 
dan dokumen secara online, misalnya.”

Terakhir Rektor IPB berpesan kepada para pejabat yang 
dilantik untuk bisa adaptif terhadap segala tren perubahan 

dengan meningkatkan kemampuannya dan tidak lagi 
menjalankan amanah yang diemban secara business as 
usual. Sehingga mampu membawa IPB menjadi lebih baik 
lagi di masa depan. “Lupakanlah apa-apa yang tidak perlu 
kita lanjutkan dari masa lalu, saatnya kita berpikir masa 
depan,” tutupnya. (Rz/ris)
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DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL YANG DILANTIK: 6 NOVEMBER 2018 
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NO NAMA Jabatan Sub Unit Unit Kerja 

1 2 3 4 5 

1 Tri Sudibyo S.T., M.Sc  Asisten Ahli 
Departemen Teknik 
Sipil dan Lingkungan 

Fakultas Teknologi 
Pertanian 

2 
Toto Haryanto S.Kom., 
M.Si. 

Asisten Ahli 
Departemen Ilmu 
Komputer 

Fakultas Matematika 
Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam 

3 
Dwi Retno Hapsari S.P., 
M.Si. 

Asisten Ahli 

Departemen 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat 

Fakultas Ekologi 
Manusia 

4 
drh. Ardilasunu 
Wicaksono M.Si. 

Asisten Ahli 

Departemen Ilmu 
Penyakit Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat 
Veteriner  

Fakultas Kedokteran 
Hewan 

5 
Rezky Khrisrachmansyah 
S.P., M.T.  

Asisten Ahli 
Departemen Arsitektur 
Lanskap 

Fakultas Pertanian 

6 
Mokhamad Syaefudin 
Andrianto S.T.P., M.Si.  

Asisten Ahli 
Departemen 
Manajemen 

Fakultas Ekonomi & 
Manajemen 

7 Rahman S.Pi., M.Si. Asisten Ahli 
Departemen Budidaya 
Perairan 

Fakultas Perikanan 
Dan Ilmu Kelautan 

8 
Arif Darmawan S.Pt., 
M.Si 

Asisten Ahli 
Departemen Ilmu 
Nutrisi dan Teknologi 
Pakan 

Fakultas Peternakan 

9 
Hirmas Fuady Putra 
S.Si., M.Si. 

Asisten Ahli Departemen Biologi 
Fakultas Matematika 
Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam 

10 
Windra Priawandiputra 
S.Si., M.Si 

Asisten Ahli Departemen Biologi 
Fakultas Matematika 
Dan Ilmu Pengetahuan 
Alam 

11 Hastuti S.P., M.Si.  Asisten Ahli 
Departemen Ekonomi 
Sumberdaya dan 
Lingkungan 

Fakultas Ekonomi & 
Manajemen 

12 
Rindang Matoati S.E., 
M.Sc. 

Asisten Ahli 
Departemen 
Manajemen 

Fakultas Ekonomi & 
Manajemen 

13 
Andita Sayekti S.TP., 
M.Sc. 

Asisten Ahli 
Departemen 
Manajemen 

Fakultas Ekonomi & 
Manajemen 

14 Eny Palupi S.T.P, M.Sc.  Asisten Ahli 
Departemen Gizi 
Masyarakat 

Fakultas Ekologi 
Manusia 

15 
Fajar Maulana S.Pi., 
M.Si. 

Asisten Ahli 
Departemen Budidaya 
Perairan 

Fakultas Perikanan 
Dan Ilmu Kelautan 

16 Hana Indriana S.P., M.Si  Asisten Ahli 

Departemen 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat 

Fakultas Ekologi 
Manusia 
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17 
Dr. Lina Noviyanti 
Sutardi S.Si., Apt., M.Si  

Asisten Ahli 
Departemen Klinik 
Reproduksi dan 
Patologi 

Fakultas Kedokteran 
Hewan 

18 
Ahmad Zamzami S.P., 
M.Si. 

Asisten Ahli 
Departemen Agronomi 
dan Hortikultura  

Fakultas Pertanian  

19 
Deden Derajat Matra 
S.P., M.Agr 

Asisten Ahli 
Departemen Agronomi 
dan Hortikultura  

Fakultas Pertanian  

20 
Arya Widura Ritonga 
S.P., M.Si. 

Asisten Ahli 
Departemen Agronomi 
dan Hortikultura  

Fakultas Pertanian  

21 
Niken Ayu Permatasari 
S.T.P., M.Si 

Asisten Ahli 
Departemen 
Teknologi Industri 
Pertanian 

Fakultas Teknologi 
Pertanian 

22 Nia Rosiana S.P., M.Si  Asisten Ahli Departemen Agribisnis  
Fakultas Ekonomi & 
Manajemen 

23 
Indri Hapsari Fitriyani 
S.P., M.Si. 

Asisten Ahli 
Departemen Ilmu 
Tanah dan Sumberdaya 
Lahan 

Fakultas Pertanian  

24 
Sriwulan Ferindian 
Falatehan S.Psi., M.Si  

Asisten Ahli 

Departemen 
Komunikasi dan 
Pengembangan 
Masyarakat 

Fakultas Ekologi 
Manusia 

25 Mery Rusmini, S.E  
Arsiparis Ahli 
Muda 

Departemen 
Manajemen 
Sumberdaya Perairan  

Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan 

26 Farhah Farida, S.E., M.M  
Arsiparis Ahli 
Madya 

Departemen 
Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen 

27 Adelyna, S.TP, M.M 
Arsiparis Ahli 
Muda 

Sub Direktorat 
Rekrutmen dan 
Evaluasi Kinerja  

Direktorat Sumberdaya 
Manusia 

28 Sulistiyawati, S.P  
Arsiparis Ahli 
Pertama 

Departemen Proteksi 
Tanaman  

Fakultas Pertanian  

29 Dewi Sarah, A.Md 
Arsiparis 
Pelaksana 
Lanjutan 

Sub Direktorat Integrasi 
Data 

Direktorat Sistem 
Informasi dan 
Transformasi Digital  

30 Siti Akmalia, A.Md  
Arsiparis 
Pelaksana 
Lanjutan 

Departemen Teknik 
Mesin dan Biosistem 

Fakultas Teknologi 
Pertanian 

31 Lina Herlina, A.Md  
Arsiparis 
Pelaksana 
Lanjutan 

Departemen Ilmu 
Tanah dan Sumberdaya 
Lahan 

Fakultas Pertanian  

32 
Elin Linda Marlina, 
A.Md 

Arsiparis 
Pelaksana 
Lanjutan 

- Fakultas Kehutanan  
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Rektor IPB: Sekarang Pemilik Big Data Jadi Penguasa Dunia

Saat ini terjadi perubahan sumber kedaulatan baru yaitu 
data. Data menjadi sesuatu yang penting. Dulu orang 
mengatakan siapa yang menguasai minyak maka akan 
menguasai dunia, tetapi sekarang siapa yang menguasai 
big data akan menguasai dunia. Ini karena ada perubahan 
pergeseran kedaulatan data. 

“Sebagaimana kita lihat bersama big data itu bisa dilihat 
dari segi volume (data semakin besar) dan dari berbagai 
sumber. Ada aliran data setiap waktu dari tahun, bulan, 
hari, jam, menit, detik semua terpotret secara real time. 
Aliran data terbagi dalam berbagai jenis seperti numerik, 
data audio, data video yang semua terekam dalam internet 
of things. Ini semua akan berdampak pada bagaimana kita 
akan merumuskan banyak hal terkait dengan ilmu baru, 
regulasi baru dan sebagainya,” demikian urai Rektor Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria saat menjadi 
pembicara dalam Executive Development Program (EDP) 
yang digelar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 
(BPJS) Ketenagakerjaan di Learning Center Institut, Bogor 
(1/11).

Pada acara yang digelar rutin setiap tahun ini, Rektor IPB 
memberikan inspirasi kepemimpinan dalam era digital. 
Menurutnya kepemimpinan masa depan adalah yang 
memberdayakan dan menginspirasi. 

“Ada pepatah yang berbunyi, guru yang baik menjelaskan, 
guru hebat yang menginspirasi,” ujar Dr. Arif Satria. 

Dalam paparannya, Dr. Arif mengatakan bahwa saat ini 
telah memasuki gelombang jaman keempat yaitu smart 
society. Indonesia dihadapkan pada persoalan berada di 
jaman yang bersamaan yaitu agraris, industri, informasi, 
smart society. Di jaman smart society ini, terjadi perubahan 

dimana menjaga trust dan reputasi menjadi sebuah 
tuntutan karena setiap transaksi kita, memerlukan rating 
dari klien dan konsumen kita. Jadi big data akan 
mengondisikan semua orang dalam kondisi trust. Terjadi 
juga perubahan skill baru, mulai dari complex problem 
solving, critical thinking, creativity, people management, 
coordinating with others, emotional intelligence, system skills, 
service orientation, negotiation, dan cognitive ability. 

“Ini semua merupakan skill yang harus kita kuasai dan akan 
menjadi inspirasi bagi IPB bagaimana merumuskan 
kurikulum yang dapat melahirkan para lulusan dengan 
skill-skill seperti ini. Salah satunya adalah tahun ini, IPB 
telah membuka jalur penerimaan mahasiswa baru melalui 
Jalur Ketua OSIS. Sebanyak 1.288 Ketua OSIS telah 
mendaftar di jalur ini, " imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakannya, "Perlu kita cermati bahwa 
ternyata skill yang diperlukan masa depan tidaklah semata 
hardskill tetapi lebih pada softskill. Jika melihat hasil 
penelitian Stanley, maka karakter justru menjadi 
terpenting.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley 
terdapat 100 faktor sukses dalam kehidupan. Jika kita lihat 
kembali, IQ menempati urutan ke-21, bersekolah di sekolah 
favorit di urutan ke-23 dan lulus dengan nilai terbaik di 
urutan ke-30. Apa yang menjadi urutan teratas sebagai 
faktor kesuksesan seseorang? Yaitu kejujuran, disiplin, good 
interpersonal skill, dukungan dari pasangan hidup, bekerja 
lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, 
kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan 
berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang 
baik serta kemampuan menjual gagasan dan produk." 
(dh/Zul)
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IPB Berencana Cetak Barista melalui Sekolah Kopi

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 
Karir Institut Pertanian Bogor  (IPB) menggelar 
Studium Generale Pembekalan Karir Prawisuda 

Sekolah Vokasi, Senin (5/11) di Kampus IPB Dramaga.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, 
Dr. Drajat Martianto dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa saat ini terjadi oversupply tenaga kerja, banyak 
pengangguran terdidik yang mayoritasnya hanya bermodal 
ijazah saja. “Penelitian menunjukkan seratus kunci 
kesuksesan, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya 
menempati urutan ke-20 sekian. Sementara sepuluh 
teratas itu berkaitan dengan attitude, dan nomor satu 
adalah integritas. Karena attitude itu akan menjadi 
pembeda antara anda dengan orang lain,” ujar  Dr. Drajat.

Handian Purwawangsa, S.Hut, M.Si, Kasubdit 
Pengembangan Karir, Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir IPB mengatakan, “Kami senantiasa 
berusaha semaksimal mungkin untuk membuat berbagai 
program dalam rangka memperpendek masa tunggu 
lulusan bekerja.”

Menurut Handian, setelah sebelumnya meluncurkan 
program Santripreneur dan Petani Muda,  IPB akan 
memberikan beasiswa bagi para mahasiswa yang berminat 
dan serius untuk menjadi barista melalui Sekolah Kopi.

Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Bagus Priyo 
Purwanto, M.Agr mengucapkan selamat kepada 1.125 
calon wisudawan yang terbagi dalam program D3 dan D2 
dari berbagai jurusan. “Saya ucapkan selamat kepada para 
wisudawan, setelah menempuh dua sampai tiga tahun 
belajar di IPB, Anda akan resmi menjadi alumni kampus ini.”

Hal senada juga disampaikan oleh Perwira Arya Saputra, 
Sales Manager Mead Johnson Nutrition yang juga 
merupakan alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
IPB. Ia menyampaikan bahwa saat akan melamar kerja, hal 
yang dilakukan oleh Human Resource and Development 
(HRD) terhadap IPK pelamar kerja adalah dengan 
mengurutkannya dari yang tertinggi ke yang terendah. 
“Setelah itu, yang dicari adalah Anda yang memiliki 
diferensiasi. Anda yang unik, berbeda dari yang lain, itulah 
yang dicari perusahaan. Maka dari itu carilah apa yang 
menjadi passion Anda,” ujar Perwira.

Studium Generale kali ini juga menghadirkan motivator 
Harry Firmansyah Rahmat Abdulnur, yang merupakan CEO 
High Performance. Harry memberikan motivasi kepada 
para calon wisudawan agar tidak menyia-nyiakan waktu 
mudanya. "Kita harus sadar bahwa kita memiliki golden age 
kedua yakni pada rentang usia 17-25 tahun. Inilah waktu 
yang tepat untuk mencari passion, dan melatih diri menjadi 
expert. Karena di masa itu, apa yang anda lakukan akan 
sangat berdampak pada kehidupan anda sampai akhir 
nanti,” ucapnya memotivasi peserta. (Rz/ris)
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Bogor Food Festival Fasilitasi UKM Bogor Pamerkan Produknya

Bogor Food Festival (BFF) Botani Square 2018 manjakan 
warga Bogor dengan ragam kulinernya. Event ini 
menjadi sarana untuk mengenalkan produk 

unggulan Usaha Kecil Menengah (UKM) binaan Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dan Kota Bogor yang memiliki 
karakter sehat, alami dan praktis bagi konsumen di wilayah 
Jabodetabek.

Kini Bogor sudah menjadi salah satu tujuan wisata bagi 
masyarakat di wilayah Jabodetabek. Seiring potensi jumlah 
kunjungan wisata yang terus meningkat, telah 
berpengaruh terhadap permintaan produk kuliner dan 
oleh-oleh khas bogor. Seiring meningkatnya pola 
pengetahuan dan perilaku konsumen terhadap asupan gizi 
yang baik dan seimbang dari produk pangan, maka 
dibutuhkan ketersediaan produk-produk yang memenuhi 
aspek mutu yang diharapkan oleh konsumen.

Festival ini mengambil tema “Bogor Pop Up Food 2018” dan 
digelar di Botani Square, Bogor (5-18/11). Healthy, nature 
and convenience adalah karakter produk yang dipamerkan 
dan dijual. Event untuk mengedukasi pentingnya pola 
hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, 
alami, dan praktis. BFF Botani Square membantu 
meningkatkan akses pemasaran dan meningkatkan 
pendapatan produk UKM sebagai bentuk dukungan dari 
Botani Square dan IPB. Event ini juga bertujuan untuk 
berbagi informasi tentang pemberdayaan UKM bidang 
pangan dan industri kreatif dalam menunjang wisata lokal. 

“BFF ini adalah hasil kerjasama antara Pusat Inkubator IPB 
dengan Koperasi Inkubator Bisnis Indonesia (KIBI) dan 
Botani Square. Selain untuk mengenalkan produk binaan 
IPB, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah 
secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang melibatkan 
petani, pelaku UKM, akademisi, dan stakeholder lainnya. 
Selain itu juga untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
produk pangan dan industri kreatif melalui kegiatan 
talkshow, business matching, expo produk tenant, bazar, dan 
program pendukung lainnya. Tidak hanya itu, acara 

semacam ini akan dapat menjembatani informasi untuk 
pengembangan usaha bagi tenant, baik dari aspek 
produksi, pembiayaan, pasar, dan jejaring kerjasama,” ujar 
Dr.Ir.Rohani Hasbullah, Kepala Pusat Inkubator Bisnis 
(IncuBie) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) IPB.

Sementara itu Prof.Dr.Ir. Memen Surahman, Pembina KIBI, 
mengatakan bahwa kerjasama yang baru pertama kali 
terjalin ini diharapkan bisa menjadi satu pintu informasi 
untuk masyarakat bisa bergabung.

“Kami akan buka keanggotaan lebih luas lagi terutama 
untuk UKM Bogor. Sejak tahun 2012 telah diinisiasi 
berdirinya koperasi sebagai wadah untuk pengembangan 
usaha para tenant. Kami menyadari bahwa setelah 
mengikuti masa inkubasi selama 2-3 tahun, alumni tenant 
ini perlu wadah dan pada tahun 2015 telah secara resmi 
berdiri koperasi dengan nama Koperasi Inkubator Bisnis 
Indonesia (KIBI). KIBI adalah koperasi produksi yang 
anggotanya adalah para tenant, alumni tenant atau pelaku 
usaha lainnya di wilayah Bogor. Sejak berdirinya hingga 
sekarang anggota koperasi telah mencapai 65 orang. 
Anggotanya saat ini masih  terbatas tenant-tenant binaan 
IncuBie IPB. Hanya KIBI satu-satunya inkubator sekaligus 
dengan koperasi di Indonesia,” ucapnya.  

Pada kesempatan yang sama, Dr.Ir.Aji Hermawan selaku 
Kepala LPPM IPB menyampaikan bahawa acara ini penting 
sebagai proses pengembangan wirausaha dan proses 
pengembangan bisnis.

“Dengan momen ini para tenant akan memperlihatkan 
produknya dan dengan momen ini saya berharap para 
tenant dapat memanfaatkan semaksimal mungkin 
mengoptimalkan event seperti ini salah satunya 
memanfaatkan costumer untuk mendapat masukan, kritik 
atas produk kita. Selain itu dapat bertemu stakeholder 
yang lain seperti  investor, lembaga �nansial, supplier, ini 
kesempatan sebagai bisnis proses edukasi apakah 
memberikan keuntungan,” ucapnya. (dh/Zul)
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IPB Sikapi Beragam Persoalan Masyarakat dengan 
Buka Pusat Studi Baru

Institut Pertanian Bogor (IPB) baru saja mendirikan Pusat 
Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (PKSKT), 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB). PKSKT 
LPPM IPB ini merupakan pusat riset transdisiplin yang 
merupakan bentuk baru dari sistem belajar dan 
penyelesaian masalah yang melibatkan kerjasama 
masyarakat dan akademisi untuk menghadapi tantangan 
masyarakat yang kompleks. Riset transdisiplin sangat 
diperlukan dalam menghadapi permasalahan kehidupan 
yang amat kompleks ini. Hal ini diungkap  Prof. Dr. Ir. 
Damayanti sebagai Kepala PKSKT LPPM IPB dalam 
Workshop on Knowledge Co-creation, Senin (5/11) di 
Kampus IPB Baranangsiang.

“Kita sadar bahwa pembangunan yang berbasis 
lingkungan masyarakat itu bersifat kompleks. Maka perlu 
adanya perkawinan antara berbagai disiplin yang ada, agar 
kita dapat menghadapi permasalahan kehidupan yang 
kompleks ini,” kata Prof. Damayanti.

Melalui pemaparannya juga Prof. Damayanti atau yang 
biasa dipanggil Prof. Dami ini mengutarakan bahwa 
permasalahan yang saat ini sedang gencar dibicarakan 
adalah tentang sustainability atau keberlanjutan.  Prof. 
Dami mengatakan bahwa isu tentang keberlanjutan 
merupakan suatu isu dimana permasalahan yang ada di 
dalamnya merupakan sebuah masalah yang kompleks. 
Melalui PKSKT LPPM IPB ini bergabung para ahli dari 
berbagai disiplin untuk bekerja sama atau co-creation 
dalam menanggapi isu-isu global.  “Saat ini ahli sosiologi 
bisa saja bicara tentang DNA karena adanya transdicipline 
and co-creation,” tambahnya

Di Indonesia, pelibatan komunitas lokal sangat penting 
dilakukan dalam proses kokreasi pengetahuan ini. 

Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal 
Ika memiliki lebih dari 700 etnik, tentu saja kaya dengan 
pengetahuan lokal atau indigenous knowledge, termasuk 
sistem pengelolaan sumberdaya alam.

Prof. Dami juga menekankan bahwa partisipasi masyarakat 
menjadi salah satu variabel yang penting mengingat aspek 
yang akan dikaji berupa aspek dari beberapa macam 
permasalahan yang kompleks. “Masyarakat adalah 
penghasil knowledge (pengetahuan) yang harus kita 
kontribusikan. Pada workshop tersebut juga dibahas 
tentang kokreasi. Kokreasi merupakan pengetahuan yang 
melibatkan ilmu pengetahuan modern dan indigenous 
knowledge. Ketua LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan juga 
mengutarakan ketertarikannya terhadap kokreasi. 
Menurutnya kokreasi sangat bisa untuk disandingkan 
dengan ilmu transdisiplin karena kokreasi dapat 
mengasilkan pengetahuan baru yang dapat menciptakan 
kehidupan manusia yang lebih baik. Dikembangkannya 
pusat riset transdisiplin di IPB  ini diharapkan dapat 
menjadi jalan keluar bagi terwujudnya sebuah tatanan 
baru pengetahuan yang menjamin keberlanjutan daya 
dukung bumi. (GW/ris)
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Gerakan Perempuan (GP) IPB Kunjungi Rumah Kompos Dosen IPB

Gerakan Perempuan Institut Pertanian Bogor (GP 
IPB) melakukan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dengan mengunjungi rumah kompos 

dalam rangka pencanangan kebersihan lingkungan 
dimulai dari rumah tangga, Selasa (6/11) di Kelurahan 
Margajaya, Kota Bogor.

Pemilik Rumah Kompos sekaligus Dosen Departemen 
Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian 
(Fateta) IPB, Prof. Arief Sabdo Yuwono, mengapresiasi 
kunjungan Gerakan Perempuan IPB ke rumah kompos. ”Hal 
ini menunjukkan perempuan peduli terhadap pengelolaan 
sampah organik dan anorganik, agar bermanfaat untuk 
lingkungan,” ucapnya.

Prof. Arief menyampaikan bahan limbah rumah tangga 
yang selama ini terbuang ia olah menjadi pupuk organik 
cair atau pupuk padat   yang bermanfaat. “Sampah rumah 
tangga yang tidak ditangani dengan baik akan dapat 
menimbulkan bau dan sumber penyakit.. Dengan 
pengolahan yang tepat, limbah rumah tangga ini dapat 
menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman. 
Kumpulkan sisa rumah tangga yang telah dipisahkan 
menjadi bahan sampah organik tersebut, kemudian 
diamkan hingga membusuk. Biarkan sampah membusuk 
dengan sendirinya selama dua bulan baru bisa dijadikan 
pupuk,” ujarnya.

Penggerak Kampus Sehat, Bersih, Indah, dan Nyaman  (KS 
Beriman) dan Gerakan Perempuan (GP) IPB, Prof.Clara 
Meliyanti Koesharto mengatakan, “ Kami belajar dari 
keberhasilan Prof. Arif dalam mengolah limbah rumah 
tangga menjadi kompos atau pupuk organik padat atau 
cair, sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan sendiri  
seperti untuk menyuburkan tanaman, selain untuk 
menjaga kebersihan lingkungan.

Prof. Clara menegaskan, sebagai penggerak KS Beriman 
dirinya akan tetap bersama-sama dengan Gerakan 
Perempuan IPB untuk menghimbau perempuan-

perempuan IPB, agar peduli kebersihan lingkungan. “Hal ini 
karena perempuan kesehariannya banyak bertemu dengan 
bahan-bahan organik atau anorganik, maka mulailah 
dengan kepedulian kebersihan pada diri sendiri atau 
rumah tangga,” kata Prof. Clara.

Prof. Clara berharap Gerakan Perempuan IPB dapat 
memperoleh pengalaman dan ilmu yang bermanfaat 
mengenai cara membuat pupuk organik dari limbah rumah 
tangga,  sehingga dapat langsung mempraktikkan  di 
rumah masing-masing dan yang utama dapat memberikan 
contoh cara menjaga kebersihan di lingkungan IPB. 
(Awl/ris)
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IPB akan Terus Kirim dan Terima Mahasiswa di Kawasan ASEAN

nstitut Pertanian Bogor (IPB) mendapat kehormatan Iuntuk menghadiri Konferensi Regional SHARE (Proyek 
Persatuan ASEAN-Eropa) mengenai Kerangka Kuali�kasi 

dan Jaminan Mutu bertajuk "Mempersiapkan Masa Depan: 
Peran Kerangka Kerja Pendidikan (Tinggi) ASEAN di Era 
Disruptif", bersama Komisi Pendidikan Tinggi (OHEC), 
Thailand, dan Pusat Regional SEAMEO untuk 
Pengembangan dan Pendidikan Tinggi (SEAMEO RIHED) 
pada tanggal 29-31 Oktober 2018 di Bangkok, Thailand.

IPB diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 
Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto, Wakil Dekan Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian, Dr. 
Nurhayati, dan perwakilan SHARE di IPB, Kharisma.

Acara besar ini termasuk ke dalam rangkaian acara yang 
diselenggarakan atas Dukungan Uni Eropa untuk 
Pendidikan Tinggi di Wilayah ASEAN dan SHARE, yang 
dilaksanakan untuk mendukung pengembangan sistem 
dan kerangka kerja pendidikan tinggi regional. Oleh karena 
itu, acara ini merupakan konferensi penutup untuk Result 
Areas 2a (QF) & 2b (QA) di bawah SHARE, yang 
menghubungkan para pemangku kepentingan ASEAN-
Eropa terkait.

Seperti tahun sebelumnya, tahun mendatang IPB diminta 
kembali untuk mengirimkan dan menerima perwakilan 
mahasiswa ke dan dari berbagai universitas di Kawasan 
ASEAN. (Swa)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Rancang Inovasi Daur Ulang POME, Mahasiswi IPB 
Raih Juara 1 Indonesian Young Green Award 2018 

ahasiswi  Institut Pertanian Bogor (IPB), Danty MOktiana Prastiwi berhasil meraih Juara 1 
Indonesian Young Green Award 2018 yang dihelat 

oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia (KLHK RI), Sabtu (4/11). Penghargaan ini 
diberikan oleh Menteri LHK RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc 
untuk penelitian dan inovasi green technology. Topik yang 
dibawa  Danty Oktiana Prastiwi adalah inovasi pengolahan 
limbah cair kelapa sawit atau POME (Palm oil mill effluent) 
melalui sistem imperium cycle. “Imperium-cycle 
mengintegrasikan bioremediasi POME berbasis jamur 
dengan pemanfaatan inducer alang-alang. Dasar dari 
inovasi ini adalah hasil Praktik Kerja Lapang di LIPI Cibinong 
selama kurang lebih dua bulan. Adapun data yang 
diperoleh digunakan sebagai dasar untuk menggagas tea-
pack-system dalam penerapan inducer dan fungal kompos 
untuk pengelolaan produk sampingnya,” kata Dianty.

Inovasi ini di bawah bimbingan Drs. Yohanes B. Subowo 
MSi dan Dr. Dimas Andrianto SSi, MSi. Dianty menyebutkan 
bahwa keuntungan dari imperium-cycle adalah 
penghematan lahan remediasi hingga 87,5 persen produksi 
jamur Penicillium sp dengan bobot kering 6 kilogram per 
1000 meter kubik POME serta inducer yang dapat 
digunakan berulang kali. Sehingga, sistem ini dinilai e�sien 
dan ekonomis untuk diaplikasikan dalam bioindustri kelapa 

sawit. Ditinjau dari segi riset, pengembangan kantong 
alang-alang sebagai inducer merupakan alternatif baru 
selain inducer CuSO4 yang sudah dipakai secara 
konvensional dalam deligni�kasi POME.

Danty menuturkan, “Pengelolaan limbah cair kelapa sawit 
penting dikembangkan, sebab per tahunnya Indonesia 
menghasilkan POME dengan berat total setara 624 buah 
kapal Titanic. Sektor ini dapat menjadi sumber devisa 
negara yang penting. Terlebih Indonesia merupakan 
produsen kelapa sawit terbesar. Namun jumlah limbahnya 
yang melimpah menjadi masalah tersendiri. Hal ini menjadi 
tanggung jawab kita bersama.”  Lebih lanjut Dianty 
mengatakan, dasar keilmuwan biokimia yang  dimilikinya,  
diharapkan dapat menyumbang upaya peningkatan 
teknologi hijau. (DO/ris)
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Klub Penyelam  IPB Lakukan 14 Kali Ekspedisi

isheries Diving Club, Institut Pertanian Bogor (FDC-FIPB) melakukan penglepasan keberangkatan peserta 
Ekspedisi Zooxanthellae XV di Kampus IPB Dramaga, 

Jum'at (2/11). Penglepasan  keberangkatan peserta 
dilakukan oleh Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si, 
Pembina FDC-IPB sekaligus Instruktur POSSI B2 dan Prof. Dr. 
Ir. Joko Santoso, M.Si,  Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(FPIK) IPB.

Ekspedisi Zooxanthellae XV merupakan kegiatan eksplorasi 
bahari yang dilakukan rutin oleh Fisheries Diving Club, 
Institut Pertanian Bogor untuk meningkatkan keilmuan dan 
menambah pengalaman anggota FDC-IPB . "Saat ini, FDC 
telah melaksanakan ekspedisi sebanyak 14 kali. Tahun ini, 
FDC-IPB akan melaksanakan Ekspedisi Zooxanthellae XV 
dengan tema yaitu Eksplorasi bahari dan sosial budaya di 
Pesisir Timur Kei Besar, Maluku Tenggara yang dilakukan 
pada tanggal 3 November – 18 November 2018," ujar 
Khodijah selaku Ketua Pelaksana Ekspedisi Zooxanthellae 
2018.

Sebelum keberangkatan, Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, 
M.Si memberikan arahan mengenai kegiatan ekspedisi dan 

beberapa pesan untuk peserta yang akan berangkat. 
Dr.Budhi berpesan agar selalu menjaga aspek safety 
terutama pada saat di lapang dan berhadapan langsung 
dengan kondisi alam, selain itu menjaga komunikasi 
dengan orang lokal juga harus selalu diperhatikan. Dr. 
Budhi berpesan untuk tetap menjaga nama baik IPB.  
Arahan yang diberikan pada peserta ekspedisi juga 
diselingi dengan cerita pengalaman ekspedisi sebelumnya 
yang mengundang tawa banyak anggota FDC-IPB yang 
hadir. Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si senantiasa berpesan 
untuk menjaga nama baik FPIK-IPB dan menjaga satu sama 
lain demi kelancaran kegiatan ekspedisi ini.

Pelepasan keberangkatan peserta Ekspedisi Zooxanthellae 
XV diakhiri dengan membaca doa dan foto bersama. Tak 
lupa peserta berpamitan dan memohon doa agar selamat 
sampai tujuan dan demi kelancaran kegiatan ini. (*/ ris)
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IPB Komitmen Dorong Mahasiswanya Berprestasi

omunitas Prestasi Propelan bekerjasama dengan KBadan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(BEM KM IPB) sukses mengadakan Propelan Open 

2018 pada 2-4 November lalu. Propelan Open merupakan 
kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang terdiri dari tiga 
cabang lomba bergengsi yaitu lomba karya tulis ilmiah, 
lomba debat mahasiswa, dan lomba business plan. Kegiatan 
ini sangat diminati mahasiswa se-nusantara asal Pulau 
Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sejak awal 
pembukaan portal pendaftaran, banyak sekali mahasiswa 
yang berminat mengikuti kegiatan ini. Kegiatan yang 
bertema “Millennials for SDGs” ini diikuti sekitar 170 
mahasiswa dan bertujuan mendorong terwujudnya 
pembangunan berkelanjutan.

“Propelan sebagai komunitas prestasi menekankan bahwa 
prestasi adalah hak segala bangsa. Propelan akan 
mendorong dan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi. 
Adanya Propelan Open 2018 menjadi wadah bagi 
mahasiswa di Indonesia untuk mengaktualisasikan ide, 
karya, dan inovasi mereka dalam sebuah kompetisi yang 
mempertemukan �nalis dengan karya terbaik yang 
berhasil lolos seleksi,” papar Inisiator Propelan, Apip Nurdin.

Propelan Open dibuka langsung oleh Dr Ujang Suwarna, 
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Prestasi dan 
Reputasi, Direktorat Kemahasiswaan IPB Di Kampus IPB 
Dramaga, Jum’at (2/11) di Kampus IPB Dramaga. “IPB 

banyak menjadi tuan rumah pengembangan prestasi, dua 
tahun lalu menjadi tuan rumah dalam Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional. Pada tahun 2018 ini menjadi tuan 
rumah kompetisi kewirausahaan mahasiswa Indonesia, 
serta juga menjadi tuan rumah pada kompetisi besar 
dengan tiga cabang lomba yaitu Propelan Open 2018. Ini 
sebagai bentuk kontribusi dan komitmen IPB untuk terus 
mempertahankan posisi sebagai peringkat 2  Kinerja 
Kemahasiswaan Tingkat Nasional,” papar Dr. Ujang.

 “Karya-karya dan gagasan dari para �nalis Propelan Open 
ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Harapannya 
kegiatan Propelan Open di IPB sebagai bentuk komitmen 
Propelan IPB dalam mewadahi gagasan kreatif mahasiswa 
Indonesia,” papar Widya, Ketua Pelaksana Propelan Open 
2018. (HA/ris)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

