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Momen Wisuda, Rektor IPB Ajak Doakan Korban Lion Air JT-610

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali Imempersembahkan lulusan ahli madya sebagai 
sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap 

membangun sektor pertanian dalam arti luas. Pada wisuda 
Program Pendidikan Sekolah Vokasi bulan ini, IPB 
menyerahkan ijazah kepada 1.123 orang lulusan ahli madya 
di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB 
Dramaga, Bogor, (7-8/11).

Dalam sambutannya, Rektor PB, Dr. Arif Satria mengatakan 
di tengah persaingan dengan lulusan Politeknik atau yang 
sejenis, IPB membekali para mahasiswa selama menempuh 

pendidikan dengan berbagai macam softskill. Hal ini 
semata-mata untuk menepis kabar yang beredar bahwa 
sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi cenderung 
sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta 
lapangan pekerjaan (job creator).

“Oleh karena itu, IPB selalu berjuang untuk menghasilkan 
lulusan yang adaptif terhadap perubahan, lulusan yang 
bisa mengendalikan perubahan, mahasiswa yang bisa 
memberikan kontribusi terhadap perubahan ini. IPB terus 
berbenah dan hari ini kita sudah harus mulai berpikir 
bagaimana untuk me-reform kurikulum kita, dimana  
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kurikulum 2019 sebagai bekal kita untuk menghasilkan 
lulusan-lulusan IPB sebagai technopreneur dan 
sociopreneur,” kata Rektor.

Dalam kesempatan ini, Rektor memberikan wejangan 
kepada wisudawan untuk terus mengasah diri sehingga 
memiliki 10 ciri menjadi orang sukses. Yakni menjadi 
seorang pembelajar, jujur atau integritas, kreatif, disiplin 
dan kerja keras, punya kepedulian sosial, komunikatif, 
memiliki complex problem solving & critical thinking, service 
orientation, negotiation dan cognitive �exibility, berjiwa 
Kepemimpinan (Leadership), cerdas emosional dan 
interpersonal yang Baik (emotional intelligence dan good 
interpersonal skill) dan terakhir adalah kolaboratif.

Perlu diketahui bersama bahwa IPB bersama Himpunan 
Alumni (HA) IPB bekerjasama untuk mengembangkan 
leadership mahasiswa melalu program mentorship dari 
para alumni yang sukses. Ini merupakan bagian dari upaya 
kita untuk mempersiapkan para calon alumni agar ke 
depan mampu menjadi seorang leader.

“Harapannya Alumni IPB semakin kuat dan kompak dengan 
semangat “Satu Hati Satu IPB”demi membangun IPB dan 
Indonesia secara konkrit di bidang pertanian secara luas,” 
ujarnya.

Pada kesempatan ini pula, di hadapan wisudawan dan 
tamu undangan, Rektor mengajak seluruh yang hadir 
untuk mendoakan korban musibah jatuhnya pesawat Lion 
Air JT-610.

“Terkhusus mari kita doakan kepada saudari kita atas nama 
Idha Susanti, Mahasiswa Program Doktor Biologi 
Tumbuhan IPB, yang turut menjadi korban. Selain itu, mari 
kita tetap panjatkan doa dan dukungan untuk saudara-
saudara kita yang ditimpa musibah gempa bumi dan 
tsunami di Lombok, Palu, Donggala dan Sigi. IPB senantiasa 
melakukan upaya-upaya baik jangka pendek, menengah 
maupun jangka panjang untuk membantu korban,” 
ujarnya.

Pada kondisi darurat, menurutnya, IPB telah menghimpun 
sumbangan atau penggalangan dana untuk para korban 
bencana. IPB bekerjasama dengan Himpunan Alumni (HA) 
memberikan beasiswa serta bantuan hidup selama 
menempuh pendidikan di IPB bagi yang terdampak serius. 
IPB juga membantu mahasiswa asal Palu, Donggala dan 
Sigi untuk kembali ke kampung halaman.

Selain itu, IPB memfasilitasi mahasiswa Universitas 
Tadulako yang terkena dampak bencana untuk sementara 
mengikuti pendidikan di IPB melalui skema credit earning 
secara gratis (bebas Uang Kuliah Tunggal atau UKT) untuk 

program studi yang relevan. Credit earning yang diambil 
nantinya akan diakui oleh Universitas Tadulako. Ke depan, 
IPB akan ikut berperan dalam mitigasi bencana hingga 
recovery, menghidupkan dan mengembangkan potensi 
pertanian, peternakan dan perikanan di Lombok, Palu, 
Donggala dan Sigi pasca gempa. Termasuk IPB akan 
memberikan masukan dalam resettlement untuk wilayah-
wilayah rawan pergeseran lahan atau rawan bencana.

Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 155.262 
orang alumni. Keberadaan alumni memiliki peran strategis 
dalam membangun bangsa dan negara dan membangun 
IPB pada khususnya yang mencerminkan hasil pendidikan 
selama belajar di IPB. (Awl/Zul)
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Sekretariat Presiden Jalin Kerja Sama dengan IPB 
Kelola Istana Kepresidenan

Sekretariat Presiden menjalin kerja sama dengan 
Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam hal pengelolaan 
�ora dan fauna di lingkungan Istana Kepresidenan. 

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Nota 
Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama oleh kedua belah 
pihak di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan 
Jakarta, Selasa (6/11).

Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak 
ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi 
Hartono dan Rektor IPB, Dr. Arif Satria. Dalam Nota 
Kesepahaman bernomor 01/Ka./Setpres/11/2018 dan 
Nomor 109/T3/KsM/2018 itu kedua belah pihak sepakat 
untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta 
bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai 
dengan fungsi dan wewenang masing-masing guna 
kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban kedua pihak.

Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono 
menyambut baik penandatanganan kerja sama ini. 
Menurutnya, kerja sama ini akan sangat membantu 
Sekretariat Presiden dalam menata dan merawat barang 
milik negara, baik yang bergerak maupun yang tidak, 
terutama Istana-Istana Kepresidenan. “Ini adalah bagian 
contoh yang cukup baik bahwa kami ingin bekerja sama 
dengan jajaran IPB terutama antara lain untuk menata 
lanskap, mengelola kawasan-kawasan area istana 
(kepresidenan) yang kami juga tidak bisa melakukannya 
sendiri,” kata Heru.

Demikian halnya dengan Rektor IPB yang mengatakan 
bahwa kerja sama ini merupakan langkah yang tepat untuk 
dilakukan. “Ini adalah merupakan rintisan yang tepat sekali 
dalam rangka untuk bersinergi, untuk bisa memobilisasi 
sumber daya yang kita miliki dalam rangka untuk menjaga, 
merawat Istana Kepresidenan yang saat ini ada, Istana 
Kepresidenan seluruh Indonesia,” ujar Rektor IPB.

Sementara itu Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, 
Setya Utama mengatakan bahwa ide untuk melakukan 

kerja sama dengan perguruan tinggi ini sudah muncul 
sejak beberapa waktu lalu. Ia pun menilai pemilihan IPB 
sebagai mitra kerja sama merupakan hal yang tepat. “Tentu 
saja sangat tepat bagi kita untuk bekerja sama dengan IPB 
karena IPB memiliki keilmuan yang tepat, para ahli yang 
membantu kita untuk memelihara hewan yang kita miliki,” 
kata Setya Utama.

Dalam kesempatan yang sama, sebagai wujud kongkrit dari 
Nota Kesepahaman antara Sekretariat Presiden dan IPB, 
juga ditandangani Perjanjian Kerja Sama antara Istana 
Kepresidenan Cipanas dengan Fakultas Kedokteran Hewan, 
Institut Pertanian Bogor (FKH IPB). Kerjasama ini mencakup 
pendidikan dan penelitian bidang kedokteran hewan.

Adapun yang mendasari kerja sama ini adalah pihak Istana 
Kepresidenan membutuhkan dukungan personil dan 
peralatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan hewan di 
lingkungan Istana Kepresidenan. Termasuk di dalamnya 
pencegahan zoonois  atau penyakit hewan yang dapat 
menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. “Di dalam 
Istana-Istana Kepresidenan terdapat hewan, misalnya kuda. 
Kuda itu sekarang sudah berjumlah 21. Itu perlu kami 
rawat, kami ternakkan, Kemampuan ini adanya di IPB,” kata 
Heru Budi.

Menanggapi hal ini, Rektor IPB mengatakan pihaknya 
memiliki kompetensi dalam bidang satwa. Namun 
demikian, ia juga berujar bahwa tidak menutup 
kemungkinan kerja sama diperluas ke bidang lain, misalnya 
pengelolaan lanskap. “Sebenarnya juga tidak menutup 
kemungkinan banyak hal yang bisa kita kerjakan berkaitan 
dengan soal lanskap, pengembangan pengelolaan lanskap. 
Begitu juga berkaitan dengan mengukur dan 
mendiagnosis kondisi pohon-pohon yang ada di Istana 
Kepresidenan,” ujar Dr. Arif.

Rektor IPB menambahkan, IPB saat ini sudah memiliki USG 
(ultrasonogra�) untuk pohon. Menurutnya, alat ini bisa 
mendeteksi isi pohon hingga mengukur sejauh mana 
kekuatan pohon tersebut. “Sehingga itu bisa sebagai 
langkah kita untuk mengantisipasi ketika terjadi angin dan 
sebagainya. Jadi terus terang kami pun di IPB sedang 
melakukan audit pohon. Jadi pohon-pohon besar sedang 
kita audit semuanya, melihat kondisi, jangan sampai ketika 
ada angin ada hujan akan rubuh. Itu saya kira sangat 
berbahaya sekali mengganggu safety kita, begitu pula di 
Istana (Kepresidenan),” lanjutnya. Hadir pula dalam 
kegiatan itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Prof. drh. 
Agus Setiyono, Ph.D, APVet dan Mustofa Alatas selaku 
Kepala Istana Kepresidenan Cipanas. (KD/ris)
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IPB Launching Pusat Kajian Sains Berkelanjutan dan Transdisiplin 

Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan launching Pusat 
Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (Center for 
Transdisciplinary and Sustainability Sciences CTSS pada 

Selasa (6/11) di IPB International Convention Center (IICC), 
Bogor. Launching CTSS ini menjadi wujud nyata bagi IPB 
dalam berkontribusi dan mendukung untuk mewujudkan 
pilar-pilar Sustainability Development Goals (SDGs).

“CTSS ini akan menjadi pusat penelitian transdisiplin dalam 
mewujudkan sustainability dan menjadi pusat penelitian 
baru sebagai pusat kajian sains berkelanjutan,” ujar Rektor 
IPB, Dr. Arif Satria.

Rektor IPB berharap dengan dilaunchingnya CTSS ini 
penelitian transdisiplin dapat dilakukan secara kontinyu 
dan terintegrasi. Hal ini karena penelitian transdisiplin 
sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan 
kehidupan yang amat kompleks. Penelitian transdisiplin 
tersebut menyangkut beragam aspek seperti aspek sumber 
daya alam, dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Direktur CTSS, Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc, 
menyatakan bahwa penelitian transdisiplin masih relatif 
baru, baik pada tataran konsep maupun praktiknya di 
Indonesia. Ide pokok penelitian transdisiplin ini berasal dari 
berbagai akademisi yang memiliki beragam disiplin ilmu 
yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu masalah 
secara konkrit. Kolaborasi dalam penelitian transdisiplin 
meliputi pertukaran informasi, penyesuaian pendekatan 
dari masing-masing disiplin, berbagi sumberdaya, dan 
integrasi disiplin untuk mencapai tujuan ilmiah bersama.

“Transdisiplin ini merupakan bentuk baru dari sistem 
belajar dan menyelesaikan masalah yang melibatkan 
kerjasama antara beragam masyarakat dan akademisi 
untuk menghadapi tantangan yang kompleks,” ujar Prof. 
Damayanti.

Oleh karena itu, lanjut Prof. Damayanti, belajar bersama 
(mutual learning) menjadi ciri penting dalam proses 
penelitian transdisiplin. Pada prinsipnya, siapapun yang 
memiliki pengetahuan tentang suatu masalah yang 
hendak diselesaikan, mempunyai peran penting dalam 
penelitian transdisiplin. Dengan belajar bersama, 
pengetahuan semua peserta akan bertambah dan secara 
keseluruhan pengetahuan yang dihasilkan akan lebih besar 
dari pengetahuan masing-masing bidang peserta.

Prinsipnya, penelitian transdisiplin ini tidak hanya 
melibatkan akademisi, melainkan siapapun dapat terlibat 
dan memberi kontribusi dalam penelitian transdisiplin. 
Penelitian transdisiplin juga tidak hanya berada di level 
lokal, melainkan nasional, regional bahkan internasional. 
Dengan semakin kompleks persoalan, maka penyelesaian 
persoalan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, 
sehingga diperlukan pendekatan holistik untuk 
menyelesaikannya.

Di Indonesia, sangat perlu dilakukan penelitian 
transdisiplin karena Indonesia memiliki kekayaan yang 
melimpah. Tidak hanya kekayaan alam, melainkan juga 
kekayaan lokal yang tertuang dalam semboyan Bhineka 
Tunggal Ika. Dengan bersatunya berbagai elemen dalam 
penelitian transdisiplin, termasuk komunitas lokal, 
diharapkan dapat memberikan jalan keluar bagi 
terwujudnya sebuah tatanan baru pengetahuan yang 
menjamin keberlanjutan daya dukung bumi. Tidak hanya 
itu, dengan bersatunya berbagai elemen dalam penelitian 
transdisiplin, pembangunan yang berbasis pada 
sumberdaya berkelanjutan dapat terwujud dan dapat 
menjaga kelestariannya. (Rosyid/Zul)
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Di era sekarang ini telah berkembang sebuah trend 
baru di perekonomian dunia yang bernama 
Shadow New Proteksionism. “Jadi, seolah-olah 

negara-negara tersebut berusaha membuat proteksi dari 
perang tarif dan juga kebijakan yang ada. Tentu hal 
tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia bagaimana 
seharusnya kita berkiprah dalam mengambil keuntungan 
dari kon�ik negara-negara besar tesebut. Duta Besar 
Indonesia untuk Republik Ceko, Dr Aulia Aman Rachman  
akan menyampaikan perjuangan produk hasil Indonesia di 
meja negosiasi perdagangan Uni Eropa khususnya 
Republik Ceko,” ucap Dr. Ir. Nunung Nuryartono, Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dalam acara IPB Talks 
on Complexity and Sustainability Sciences” yang ke-19 
dengan tajuk “International Trade and Sustainable 
Agriculture”, Senin (5/11) Kampus IPB Dramaga. Kegiatan ini 
diselenggarakan oleh Direktorat Program Internasional  IPB.

Dr. Aulia menyampaikan beberapa hal penting terkait 
politik perdagangan antara Indonesia, "Ceko dan Uni Eropa. 
Ceko merupakan negara yang sangat antidiskriminatif 
dalam perdagangan internasional. Terkait permasalahan 
Crude Palm Oil (CPO), Ceko merupakan negara pengimpor 
CPO yang sangat potensial untuk dijadikan target pasar. 
Namun menurut Badan Statistik Ceko, Indonesia hanya 
menempati urutan ke-8 pengekspor CPO ke negara 
tersebut. Mayoritas pengekspor CPO ke Ceko ialah negara-
negara tetangganya yaitu Belanda, Jerman, Italia dan 
Austria yang menempati posisi empat teratas pengekspor 
CPO ke Ceko. Memang, Ceko tidak memiliki dermaga untuk 
logistik karena memang tidak memiliki pesisir, namun saya 
yakin negara-negara tetangga Ceko bisa memproduksi 
CPO dan produk turunannya karena membeli sawit 
Indonesia dari Singapura. Hal itulah yang saya harapkan 

bisa kita semua ubah agar kita mampu mengolah sawit dan 
CPO kita agar memiliki nilai tambah lebih,” ujar Dr. Aulia.

Dr. Aulia menuturkan hubungan Indonesia dengan 
Republik Ceko dalam bidang pendidikan tinggi.  “Dalam 
dunia pendidikan, salah satu yang paling bersejarah dalam 
hubungan Ceko dan Indonesia ialah saat Bung Karno 
diberikan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum 
dari Charles University Praha. Bung Karno adalah pemimpin 
negara Asia pertama yang mendapatkan gelar tersebut 
dari Universitas terbesar di Ceko. Selama kepemimpinan 
saya di kedubes RI untuk Ceko, ada juga moment 
bersejarah saat Palacky University bekerjasama dengan 
Universitas Udayana untuk mendirikan Program Studi 
Bahasa Indonesia pertama di Republik Ceko tersebut. 
Termasuk juga ada program kerjasama di bidang Teknologi 
pertanian yang dilakukan oleh Institut Teknologi Del di 
Medan dengan CULS di Praha,” jelas Dr. Aman.

Secara spesi�k, Dr. Aulia menyampaikan kepada IPB untuk 
terus berperan langsung dalam diplomasi perdagangan 
global. “Kini, kita menghadapi tantangan yang sangat berat 
terutama dalam diplomasi perdagangan produk pertanian 
dengan Uni Eropa. Anda semua harus tahu, bahwa yang 
dibicarakan dalam diplomasi tersebut, membahas hal yang 
sangat teknis terkait proses produksi  pertanian, yang mana 
salah satu produk utamanya adalah CPO. Maka dari itu, 
saya rasa sangat penting IPB mengirim profesor dan doktor 
terbaiknya untuk membantu diplomasi tersebut menemani 
para diplomat Kemenlu dan Kemendag. Kini, Uni Eropa 
tiada henti-hentinya melaksanakan black campaign atas 
produk-produk andalan kita ini, maka saya harap IPB 
dengan segudang inovasinya mampu melawan black 
campaign tersebut,” tegas Dr. Aulia. (KD/ris)

IPB Dihimbau Ikut Diplomasi Perdagangan 
Komoditas Pertanian di Uni Eropa
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Rektor : IPB akan Tambah Fasilitas Olahraga di Kampus

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria, S.P, RM.Si mengatakan tahun 2019 mendatang akan 
melengkapi fasilitas olahraga di kampus karena IPB 

akan menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga 
Daerah Jawa Barat. Salah satunya adalah pembangunan 
kolam renang.

Hal ini Dr. Arif sampaikan saat menghadiri Dialog Bersama 
Mahasiswa di Kampu IPB Cilibende (5/11). Acara yang 
diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga 
Mahasiswa IPB dan BEM Sekolah Vokasi IPB ini dihadiri 
jajaran pejabat IPB.

“Berkaitan dengan fasilitas olahraga di kampus, sudah kami 
ajukan anggaran ke Majelis Wali Amanat (MWA) IPB yang 
salah satunya untuk pembangunan kolam renang. Selain 
kolam renang, kami pun sudah beraudiensi dengan 
Gubernur Jawa Barat untuk bekerjasama dalam 
pembangunan fasilitas olahraga. Hal ini kami lakukan 
karena fasilitas olahraga di IPB ini juga nantinya akan 
digunakan untuk Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat. Maka 
dari itu saya rasa terkait pembangunan fasilitas olahraga 
perlu support dari Pemprov Jawa Barat,” ungkapnya.

Selain peningkatan fasilitas olahraga, Rektor juga 
memamparkan tentang penerapan sistem manajemen 

risiko di IPB. Menurutnya, IPB akan menjadi perguruan 
tinggi pertama yang menerapkan sistem ini.

“IPB kini akan mulai menerapkan sistem manajemen risiko 
dan salah satu yang menjadi perhatian kami adalah 
keamanan berkendara di dalam kampus. Beberapa waktu 
yang lalu, kami sudah bekerjasama dengan polantas untuk 
melakukan razia kendaraan. Bila ada mahasiswa yang ke 
kampus dengan naik motor dan tidak mengenakan helm, 
maka kita perintahkan untuk mengambil helm terlebih 
dahulu di kost masing-masing. Kami semua ingin agar di 
dalam kampus IPB bisa menjadi kawasan tertib 
berkendara,” tuturnya.

Rektor juga menyampaikan terkait optimalisasi IPB Mobile 
Apps. IPB juga perguruan tinggi pertama yang memiliki 
mobile apps.

“Maka dari itu, kami akan terus mengembangkan Mobile 
Apps for Student agar mahasiswa bisa mengajukan surat 
tanpa perlu bolak-balik ke rektorat karena pengajuan surat 
cukup dengan menggunakan Mobile Apps yang bisa 
diakses dari mana saja. Kami juga akan segera meluncurkan 
IPB Mobile Apps for Parent agar orang tua dapat 
memonitor kegiatan akademik anak-anaknya melalui 
aplikasi tersebut,” ungkap Dr Arif Satria. (KD/Zul)
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Prof. Hanny Wijaya, Dosen Berprestasi Peringkat III Nasional 
Bidang Sains dan Teknologi 

Prof. Dr. Ir. Hanny Wijaya, Guru Besar Fakultas 
Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) terpilih sebagai Dosen Berprestasi Peringkat III 

Nasional Bidang Sains Teknologi, Senin (29/10) di Jakarta.

Terpilihnya Prof. Hanny sebagai Dosen Berprestasi tidak 
lepas dari sepak terjang dan kiprahnya dalam 
menghasilkan berbagai inovasi di bidang ilmu pangan dan 
teknologi pangan. "Awalnya saya hanya melaksanakan 
mandat untuk mewakili departemen untuk mengikuti 
seleksi di tingkat fakultas. Jadi ketika ada pengumuman 
lolos sebagai Dosen Berprestasi 1 tingkat fakultas, dan 
selanjutnya mewakili IPB di tingkat nasional, rasanya 

terkejut namun sangat bersyukur sekali dan bahagia 
karena memperoleh kepercayaan untuk berjuang di 
tingkat universitas. Apalagi ketika lolos tingkat IPB, sangat 
tidak menyangka. Alhamdullilah, puji Tuhan. Bangga dan 
bahagia, namun paham bahwa tugas belum selesai karena 
masih harus berjuang di tingkat nasional," terangnya. 

Prof Hanny menyampaikan bahwa dengan terpilih sebagai 
dosen berprestasi yang mewakili universitas, ini menjadi 
tanggung jawab baginya untuk mengharumkan nama IPB 
di kancah nasional. Pada tahun 2018, Prof. Hanny 
memegang posisi penting pada institusi maupun berbagai 
asosiasi di bidang terkait. Antara lain sebagai Head of Food 
Chemistry Division Fateta - IPB, Hokkaido University 
Ambassador, President of Indonesian Society for Functional 
Foods and Nutraceuticals (ISFFN), President of Indonesian 
Flavor and Fragrance Association (AFFI). Selain itu, Prof. 
Hanny juga menjadi peneliti di Biopharmaca Research 
Center dan Seafast Center Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB. 

Keterbatasan waktu dengan jadwal yang sangat sibuk, 
bukanlah menjadi hambatan untuknya dalam berdedikasi. 
Menurut Prof. Hanny semua orang punya waktu yang sama, 
yakni 24 jam. Untuk bisa membagi waktu dengan baik, Prof. 
Hanny akan memilih yang prioritas dengan memanfaatkan 
waktu se e�sien mungkin. Jika ada hal yang bisa 
diselesaikan secara kerjasama, maka sinergitas dalam 
"teamwork" menjadi solusinya. “Yang terpenting adalah 
kita harus menikmati waktu kita saat bekerja karena jika 
tidak dinikmati maka akan sulit dikendalikan. Saya juga 
sangat berterimakasih kepada asisten saya, Mbak Ira, yang 
dibantu dengan Pak Hendar, yang gigih membantu dalam 
menyiapkan berkas. Bantuan juga datang dari pimpinan 
dan tendik Fateta," ungkapnya. Prof. Hanny telah 
mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak bangsa 
sejak lulus dari perguruan tinggi (1982). Selama kurang 
lebih 36 tahun berkiprah menjadi seorang pendidik 
sekaligus ilmuwan di bidang ilmu dan teknologi pangan. 

Prof Hanny berharap agar ke depannya, bisa terus 
memberikan manfaat bagi orang lain terutama pada 
pengembangan teknologi pangan. "Saat ini saya lebih 
banyak meneliti tentang sumber bahan pangan dari 
sumber daya alam Indonesia yang dipadukan dengan 
kearifan lokal. Tujuannya agar bisa dimanfaatkan secara 
berkesinambungan untuk dapat meningkatkan kesehatan 
dan kesejahteraan bangsa Indonesia," tutup Prof Hanny, 
peracik Permen Minyak Kayu Putih (Cajuputs Candy) ini. 
(SMH/Zul)
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erannya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Pzakat yang berdampak pada upaya pengentasan 
kemiskinan membawa berkah bagi Dr. Irfan Syauqi 

Beik. Dosen dari Departemen Ilmu Ekonomi Syariah 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) ini berhasil menjadi Dosen Berprestasi 
Peringkat III Nasional Bidang Sosial Humaniora. Dr. Irfan 
menciptakan  Center for Islamic Bisnis and Economic Studies 
(CIBEST), sebuah platform pengelolaan zakat untuk kaum 
duafa atau mustahik (penerima zakat). CIBEST telah 
diadopsi secara resmi oleh Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Republik Indonesia untuk mengukur dampak 
penyaluran zakat secara nasional sekaligus sebagai bahan 
evaluasi kinerja institusi pengelola zakat.

“Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan 
sebelumnya. Saya sangat bersyukur ternyata pihak 
departemen sangat men-support, sehingga semua berkas 
pendaftaran dan persyaratan dosen berprestasi 
sepenuhnya disiapkan pihak departemen. Sementara saya 
menyiapkan makalah yang harus dipresentasikan. Saya 
bersyukur bahwa ternyata saya dipercaya dewan juri untuk 
mewakili IPB bertanding di tingkat nasional bidang Sosial 
Humaniora,” ujar pria yang kini menjabat sebagai Kepala 
Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB.

Aktivitas Dr. Irfan di dunia perzakatan pada dasarnya 
didasari oleh semangat untuk terlibat dalam upaya 
menyelesaikan masalah bangsa, antara lain pengentasan 

kemiskinan. Salah satu hal yang dilakukan adalah 
bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan zakat 
dengan menciptakan berbagai macam alat ukur kinerja 
pengelolaan zakat. Salah satunya adalah CIBEST. CIBEST 
terdiri atas empat indeks utama yaitu indeks kesejahteraan, 
indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual 
dan indeks kemiskinan absolut.

“Melalui model CIBEST ini, saya mencoba menerapkan 
konsep bahwa ukuran kesejahteraan dan kemiskinan itu 
bukan hanya ukuran yang sifatnya �sik material, namun 
juga mencakup aspek mental spiritual. Alhamdulillah 
kontribusi saya mendapatkan penghargaan berupa Piagam 
Penghargaan Nasional BAZNAS yang diberikan pada awal 
tahun 2018. Ini sebagai bentuk apresiasi BAZNAS atas 
ikhtiar yang saya lakukan melalui model CIBEST. Semua 
lembaga zakat resmi di seluruh Indonesia pun 
menggunakan alat ukur CIBEST ini,” tuturnya. Selain itu, 
keterlibatan dalam pengembangan perzakatan nasional 
dan internasional juga berbuah surat penghargaan yang 
diberikan oleh Departemen Ekonomi Keuangan Syariah 
Bank Indonesia. 

Dr. Irfan mengatakan pencapaian ini bukan sekedar untuk 
dibanggakan, tapi lebih dari itu, menjadi pendorong untuk 
istiqomah berkarya. Terakhir rencana ke depan, saya akan 
tetap berusaha berkontribusi yang optimal, baik bagi 
kampus tercinta IPB, masyarakat, bangsa dan negara sesuai 
kapasitas dan kemampuan yang saya miliki.  (Awl/Zul)

Dr. Irfan Syauqi Beik, Dosen Berprestasi Peringkat III Nasional 
Bidang Sosial Humaniora 
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Laeli Komalasari, SP, M.Si, Pranata Laboratorium 
Pendidikan asal Fakultas Peternakan Institut 
Pertanian Bogor (IPB) berhasil menjadi Juara II dalam 

ajang Pemilihan Pranata Laboratorium Pendidikan 
Berprestasi Nasional. Inovasinya yang berjudul "Mesin Tetas 
Inovasi Pendukung Efektivitas Kinerja Akademik di 
Laboratorium" ini sangat membantu peneliti melakukan 
risetnya.

“Kejadian listrik padam di Bogor belakangan lebih sering 
terjadi dan sulit diprediksi. Kejadian tersebut menjadi 
kendala dalam pelaksanaan kegiatan penetasan telur 
unggas (secara arti�sal). Adanya gangguan listrik 
berdampak pada perkembangan embrio yang tidak 
sempurna,  telur gagal menetas dan akhirnya mengganggu 
proses penelitian,” ujarnya.

Laeli membuat mesin tetas yang cocok untuk mengatasi 
permasalahan tersebut. Mesin tetas buatannya memiliki 
kapasitas 100 dan 200 butir telur. Sumber energi yang 
digunakan berasal dari listrik PLN dengan 
mengombinasikan power inverter yang mempunyai fungsi 

dapat mengkonversikan tegangan 12 volt DC menjadi 
tegangan 220 volt AC dengan aki sebagai cadangan energi.

“Dengan demikian, pada saat listrik padam, secara otomatis 
sumber panas dalam mesin didapatkan dari alat inverter 
yang bersumber dari aki. Mesin tetas didesain khusus 
sehingga telur dapat diposisikan secara vertikal dengan 
kantung udara berada di atas. Keadaan ini membuat  
respirasi embrio berjalan optimal. Posisi telur horisontal 
menyebabkan penyebaran panas tidak merata sehingga 
perkembangan embrio tidak sempurna. Untuk itu desain 
mesin ini memposisikan telur secara vertikal,” terangnya.

Menurutnya, kelebihan inovasi ini adalah sudah teruji dan 
sudah diimplementasikan serta telah meluluskan banyak 
sarjana, magister serta menghasilkan publikasi ilmiah.

Selain menjadi Juara II Pranata Laboratorium Pendidikan 
Berprestasi Nasional 2018, Laeli juga pernah mendapatkan 
penghargaan sebagai The Second Winner in Scienti�c 
Paper Award pada Jurnal Nasional Terakreditasi (Media 
Peternakan).

Laeli merupakan salah satu dari 49 peserta yang berasal 
dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Setelah lolos 
seleksi pada bulan September, Laeli berhasil masuk dalam 
10 �nalis yang diundang ke Jakarta selama empat hari 
untuk dilakukan pemilihan peringkat 1, 2, dan 3.

“Saya merasa sangat beruntung karena support mengalir 
deras dari berbagai pihak termasuk suaminya tercinta 
(Melzuardi), Staf  Divisi Unggas terutama Dr. Niken Ulupi, 
Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi 
Peternakan (IPTP) Fakultas Peternakan IPB,  Dr. Irma Isna�a 
Arief, warga Departemen IPTP, khususnya Prof. Dr. Ir. Cece 
Sumantri dan Dr. Ir. Lucia Cyrilla, Pemimpin Fakultas 
Peternakan (Dekan dan Wakil Dekan) Tim Direktorat 
Sumberdaya Manusia IPB, Tim Coaching dan Tim Biro 
Komunikasi IPB,” ujarnya. (dh/Zul)

 Laeli Komalasari, SP, M.Si,  Laboran IPB Juara II Pranata 
Laboratorium Pendidikan Berprestasi Nasional
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Angga Yuhistira Aryanto, STP, MSi, Tenaga Kependidikan IPB Raih 
Predikat Administrasi Akademik Berprestasi Terbaik Se-Indonesia

ngga Yuhistira Aryanto, STP, MSi  berhasil meraih Apredikat sebagai Administrasi Akademik 
Berprestasi Peringkat 1 Nasional. Angga 

merupakan tenaga kependidikan IPB dari Departemen 
Teknologi Industri Pertanian (TIN). Angga lewat karyanya 
berjudul “Penjaminan Mutu Akademik Berstandar 
Internasional Di Era Industri 4.0 Melalui Penerapan Data 
Warehouse”, terpilih menjadi salah satu dari sepuluh 
kandidat yang lolos di tingkat nasional. Sistem penjaminan 
mutu yang diusung Angga ini terkait dengan evaluasi 
matakuliah berbasis OBE (Outcome-Based Education).

Pemilihan Diktendik Berprestasi Kategori Administrasi 
Akademik diikuti oleh berbagai perguruan tinggi yaitu 
Universitas Katolik Soegijapranata, Politeknik Negeri 
Jakarta, Universitas Surabaya, Universitas Brawijaya, 
Universitas Diponegoro, Universitas Pendidikan Ganesha, 
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Jendral 
Soedirman, Institut Seni Indonesia Jakarta dan IPB.

“Sebelum mewakili IPB saya bersaing di tingkat fakultas, 
kemudian di tingkat IPB. Di tingkat IPB seleksinya berupa 
desk evaluation, psikotes dan evaluasi. Saya terpilih untuk 
mengikuti seleksi tingkat nasional. Dari 265 peserta se-

nasional diseleksi menjadi 66 �nalis. Persiapan menuju 
tingkat nasional ada tiga tahap yaitu Desk evaluation, 
Leader Group Discussion (LGD), dan presentasi. Saya sudah 
mendalami makalah karya tulis saya sejak tahun 2013, 
sehingga mungkin itu yang menjadi poin lebih saya,” papar 
Angga. (Ghinaa/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Heni Taryani, Tenaga Kependidikan IPB Raih 
Juara 1 Pengelola Keuangan Berprestasi Tingkat Nasional

eni Taryani, pengelola keuangan di Direktorat HProgram Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) 
berhasil mengharumkan nama IPB dalam 

pemilihan  Tenaga Kependidikan Berprestasi 2018 yang 
diadakan oleh Kemenristekdikti di Jakarta pada 28-30 
Oktober.

Melalui berbagai tahap seleksi dari IPB, Heni Taryani terpilih 
sebagai pemenang yang mewakili IPB di tingkat nasioanl. 
Seleksi tingkat nasional dilakukan dengan mengirimkan 
portofolio dan inovasi dari peserta yang kemudian dipilih 
menjadi sepuluh �nalis.

“Seleksi dimulai dari tahap IPB, kemudian dipilih satu 
pemenang untuk mewakili IPB di tingkat nasional. Di 
tingkat nasional, kami (peserta) mengirimkan portofolio 
lengkap dengan inovasinya, kemudian dipilih sepuluh 
�nalis dan diundang ke Jakarta”. kata Heni Taryani.
 
Sistem Informasi Manajemen Sarana Asrama (Simara) 
merupakan inovasi yang dibawakan Heni Taryani. Dasar 
pembentukan Simara adalah pelaporan sistem kerusakan 
asrama. Simara memiliki �tur keuangan dan sistem 
administrasi akademik dimana sistem administrasi 
akademik ini bisa diadopsi oleh unit lain di bagian 
perizinan dan persuratan. Simara ini merupakan inovasi 
baru yang akan dilaunching pada mingu ke delapan 
tepatnya setelah Ujian Tengah Semester (UTS).

Sistem yang akan dilaunching ini merupakan sesuatu yang 
inovatif karena berbasis web dan android sekaligus. 
Mahasiswa IPB bisa mendapatkan aplikasi ini melalui 
playstore IPB. Pemakaiannya juga sangat mudah yaitu 
hanya dengan mengirimkan foto kerusakan fasilitas asrama 
tanpa harus ke Bagian Rumah Tangga Asrama.

Menurut wanita kelahiran Bogor, 4 April 1979 ini, 
keunggulan dirinya dibanding dengan peserta yang lain 
adalah inovasi yang dibawanya sudah empat tahun 
dikerjakan ditambah dengan inovasi yang baru yang akan 
dilaunching. Selain itu, proses menghitung jumlah dana 
deposit, dan bagaimana sistem pelaporan yang tepat juga 
menjadi kelebihan Heni dibanding dengan peserta yang 
lain.

Heni telah terjun di dunia pengelola keuangan pada tahun 
2012 dan mendapat penghargaan sebagai pengelola 
keuangan berprestasi II tingkat IPB pada tahun 2017 dan 
berprestasi I tingkat IPB sekaligus Nasional pada 2018 ini.

Heni  menyampaikan terimakasih kepada segenap pihak 
baik jajaran pimpinan dan staf Direktorat PPKU, Direktorat 
Sumberdaya Manusia dan Biro Komunikasi IPB yang telah 
membantu lancarnya kegiatan. Ke depannya, Heni 
berharap inovasi ini dapat membantu dirinya, pengelola 
keuangan serta para mahasiswa IPB. (Ath/Zul)
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Aplikasikan Ilmu Kesejahteraan Hewan, Mahasiswa FKH IPB 
Mengabdi di Desa Petir

impunan Profesi Ruminansia Fakultas Kedokteran HHewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) 
melaksanakan program pengabdian masyarakat 

yang bertajuk "Pengabdian Ruminansia 2018" yang digelar 
pada 25 Maret-4 November 2018. Kegiatan ini terdiri dari 
Ruminansia Goes to Field (RGTF), Kunjungan ke Rumah 
Pemotongan Hewan, Physical Examination, dan Ruminant 
Action Project.

Penutupan rangkaian kegiatan program pengabdian 
kepada masyarakat ini berupa sosialisasi bertema 
“Manajemen Hewan Ternak untuk Optimalisasi 
Kesejahteraan Hewan Ternak dan Peternak” di RW 05 Desa 
Petir, Bogor, Jawa Barat (4/11).

Dalam sambutannya, Nadi, selaku anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Petir mengatakan 
bahwa masalah utama yang dihadapi peternak saat ini 
adalah pencurian ternak.

“Sebenarnya masalah yang kami hadapi saat ini adalah 
banyaknya kasus pencurian terhadap ternak-ternak di Desa 
Petir. Walaupun begitu, saya tetap mendukung acara 
sosialisasi ini, karena kesehatan dari ternak-ternak kami 
juga menentukan harga jual ternak itu sendiri, apalagi kami 
di sini rata-rata hanya menggemukkan saja. Maka dari itu 

kami ingin ternak kami selalu sehat agar harga jual ternak 
kami pun juga baik,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan dua alumni Fakultas 
Kedokteran Hewan IPB yaitu Dede Irwan, SKH dan Arie 
Muhammad, SKH. Menurut Dede, ada lima hal yang 
menjadi indikator utama dari kesejahteraan hewan. Yaitu 
memastikan hewan tidak merasa haus dan lapar, 
memastikan hewan memiliki kandang yang nyaman, bebas 
melakukan perilaku alamiahnya dan bebas dari rasa takut 
dan juga tertekan. “Kesejahteraan hewan merupakan hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan ketika kita ingin 
melakukan proses penggemukan hewan ternak,” ujarnya.

Sementara itu Arie Muhammad menceritakan 
pengalamannya ketika sedang melaksanakan pengabdian 
di Sumatera. “Sebenarnya, terkait masalah keamanan ini 
tentu sangat krusial, terutama masalah pencurian. Saat 
saya sedang mengabdi di Sumatera, di desa yang saya 
tempati selalu melakukan pengecekan terhadap semua 
mobil yang masuk. Dan ternyata cara tersebut mampu 
mengurangi angka pencurian ternak. Para pelaku 
pencurian pun melakukan kejahatan mereka secara 
terorganisir. Maka dari itu semua pihak harus saling 
membantu untuk menjaga keamanan ternak di desa petir 
ini,” terang Arie. (KD/Zul)
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agi-lagi prestasi membanggakan hadir dari Lmahasiswa Departemen Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut 

Pertanian Bogor (FMIPA IPB). Mereka adalah Yudasril, Imas 
Saumi Amalia dan Al�yyah Hasanah.

Ketiganya mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah yang 
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Matematika, 
Universitas Padjadjaran (Unpad), (2-3/11). Lomba  bertajuk 
“Peran dan Aplikasi Matematika dalam Mewujudkan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainability Development 
Goals)”.

“Matematika memilki peran penting dalam segala lini 
kehidupan, apalagi  untuk menyongsong tercapainya SDGs. 
Oleh karena itu, kami mengusung konsep graf sebagai 
langkah strategis untuk menyediakan akses energi listrik 
yang optimum dan e�sien dengan memanfaatkan sumber 
energi terbarukan. Khususnya untuk beberapa daerah di 
kabupaten  Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kita memilih 
daerah Alor karena berdasarkan data yang kami dapatkan, 
jumlah penduduk yang dapat mengonsumsi listrik masih 

terbilang rendah. Karya ini pun kami tujukan untuk 
membantu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) merealisasikan Program Indonesia Terang (PIT),” 
jelas  Yudasril selaku Ketua Tim.

Menurutnya, kondisi geogra�s Kabupaten Alor yang terdiri 
menjadi beberapa pulau dan terdapat jarak yang cukup 
jauh antara pemukiman satu dengan lainnya menyebabkan 
pembangunan listrik di Kabupaten Alor tidak e�sien dan 
menghabiskan biaya yang mahal. Namun, di sisi lain, 
Kabupaten Alor memiliki sumber daya alam berupa 
perairan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber listik, 
yaitu Selat Alor.

“Nah, untuk menentukan solusi optimal dari masalah 
tersebut, kami menggunakan algoritma prim yang 
merupakan bagian dari konsep graf yang kami pelajari saat 
semester empat di IPB. Awalnya kami masih ragu akan ide 
yang kami bawa, karena terkendala dengan data yang 
dibutuhkan. Akan tetapi kami tetap optimis jika gagasan 
yang kita bawa akan memberi manfaat. Dan kini ide ini 
menjadi juara pertama, ” tambah Yudasril. (Ama/Zul)

Distribusikan Energi Listrik di Kab. Alor dengan Algoritma, 
Mahasiswa IPB Jadi Juara 1
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erserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan Pagenda pembangunan berkelanjutan bagi 
kemaslahatan umat manusia yang dikenal dengan 

Sustainable Development Goals atau SDG’s. Terdapat 17 
poin yang menjadi tujuan dari SDG’s demi penyelesaian 
permasalahan manusia di dunia. Oleh karena itu, saat ini 
banyak pemuda Indonesia yang mengaitkan permasalahan 
di Indonesia melalui poin-poin yang terdapat pada SDG’s. 
Hal tersebut juga menjadi tema salah satu lomba yang 
diadakan oleh komunitas prestasi di Institut Pertanian 
Bogor (IPB) yakni Propelan.

Lomba Debat Propelan Open dengan tema “Millenials for 
SDG’s 2030” yang digelar di Kampus IPB Dramaga, Bogor (2-
3/11) ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di 
Indonesia.

Tiga mahasiswa IPB yakni Rizki Haryadi dari Departemen 
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Habibul 
Fuadi Hanis dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem 
dan Latiful Akbar dari Departemen Biologi berhasil menjadi 
juara. Untuk sampai pada posisi Juara I, Rizki dan timnya 
harus melewati berbagai seleksi dalam lomba tersebut, 
dimulai dari babak penyisihan, semi �nal, perebutan juara 
III dan �nal. Tidak hanya juara tim,  Latiful Akbar juga 
dinobatkan menjadi Best Speaker dalam perlombaan 
tersebut.

“Bagian sulitnya itu saat babak �nal karena mosi atau isu 
yang diberi tentang pengembangan energi terbarukan 
dapat mengatasi krisis energi di Indonesia, namun kami 
mendapatkan pihak kontra dari permasalahan tersebut 
yang sudah jelas bahwa energi terbarukan pasti akan 
mengatasi krisis energi,” tutur Rizki.

Menurutnya kalau Indonesia menggunakan energi 
terbarukan untuk mengatasi krisis energi, masih terlalu 
sulit untuk diterapkan. Diperlukan penyuluhan ke 
masyarakat dengan waktu yang lama tentang pentingnya 
menjaga energi.

Sebagai mahasiswa yang peka dengan isu-isu terbaru, Rizki 
berharap bahwa mahasiswa Indonesia harus melek dengan 
isu yang ada. Apabila tidak bisa memberikan solusi 
aplikatif, sebagai seorang mahasiswa harus bisa mengawal 
jalannya pemerintahan agar kondisi negara Indonesia tetap 
stabil. Selain itu, mahasiswa juga harus turut berkontribusi 
dan berpartisipasi untuk mengurangi masalah dengan 
berbagai cara yakni menuangkan ide dan pemikiran solutif 
yang sesuai dengan kondisi negara Indonesia.

“Semoga semakin banyak lagi lomba debat yang 
mengusung tema SDG’s ini karena benar-benar aktual dan 
membuka pikiran agar dapat menjadi sarana untuk jalan 
keluar dari suatu permasalahan, khususnya di Indonesia,” 
tutup Rizki. (NIN/Zul)

Mahasiswa IPB Juara 1 Debat SDGs
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