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IPB Selenggarakan Test UTBK untuk 71.450 Peserta

nstitut Pertanian Bogor (IPB) merupakan salah satu 

Iperguruan tinggi yang ditugasi oleh Lembaga Tes 

Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai Pusat Ujian 

Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Tahun 2019.

Hingga batas akhir pendaftaran jumlah peserta yang 

terdaftar pada Pusat UTBK IPB sebanyak 71.450 peserta. 

Sebanyak 39.771 peserta akan mengikuti test pada 

gelombang pertama dan sisanya akan mengikuti test pada 

gelombang kedua.Pelaksanaan tes gelombang pertama 

tanggal 13 April – 4 Mei 2019 dan gelombang kedua 

tanggal 11 – 26 Mei 2019.

Untuk menyelenggarakan UTBK tersebut IPB 

menggadeng mitra sekolah negeri dan swasta yang ada di 

Bogor dan Bekasi. Bersama dengan sekolah-sekolah 

mitra, Pusat UTBK IPB menyediakan lebih dari 4.000 unit 

komputer.

Untuk lokasi ujian di Bogor, tempat ujian ada di Kampus 

IPB Dramaga, Kampus IPB Cilibende dan Kampus IPB 

Gunung Gede, dan 19 sekolah di Kota dan Kabupaten 

Bogor. Sementara di Bekasi, IPB menggandeng 12 sekolah 

mitra untuk tempat pelaksanaan ujian. 

Nilai hasil UTBK ini nantinya akan digunakan oleh siswa 

untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN) 2019 ke berbagai perguruan tinggi di 

Indonesia. (*)
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IPB Tingkatkan Kerjasama dengan 
PT. Charoen Pokphand Indonesia

nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan  PT. Charoen 

IPokphand Indonesia (CPI) melakukan 

penandatanganan Memorandum of Understanding 

(MoU) untuk pengembangan entrepreneur dan 

pengembangan program Corporate Social Responsibility 

(CSR).  “IPB sangat merespon baik dengan apa yang telah 

PT. Charoen Pokphand Indonesia kerjakan dalam 

membantu pendidikan di Indonesia melalui program sosial 

CSR yang membantu perguruan tinggi lebih maju,” kata 

Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat pendatanganan MoU di 

Gedung PT Charoen Pokphand Indonesia Jalan Ancol, 

Jakarta Utara, Kamis (11/4).

Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan, IPB sangat berterima 

kasih PT. Charoen Pokphand Indonesia yang telah lama 

menjalin kerja sama, baik dalam bidang penelitian, 

pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Bahkan pada kesempatan ini PT. CPI juga menyerahkan 

hibah, yang akan membangun laboratorium entrepreneur 

Teaching Center di Sekolah Vokasi IPB.    

 “Menghadapi itu semua IPB terus berbenah menyiapkan 

masa depan para lulusan untuk bangsa Indonesia. Oleh 

karena itu kerjasama dengan CPI menjadi strategis karena 

CPI mempunyai visi yang sama dan mempunyai modal 

untuk bisa memberikan iklim yang kondusif untuk 

perguruan tinggi,” jelas Rektor IPB.

Sementara Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Arief Daryanto 

menyampaikan, filosofi pendidikan Sekolah Vokasi IPB 

yang lebih banyak praktik daripada teori. Sangat berbeda 

dengan program akademik di perguruan sarjana yang lebih 

fokus di perkembangan teori, Sekolah Vokasi IPB harus 

lebih banyak praktik.

“Untuk itu kontribusi PT. Charoen Pokphand Indonesia 

dalam membangun laboratorium untuk industri atau 

industry teaching laboratory dalam rangka menyediakan 

sarana dan prasarana belajar untuk mahasiswa Sekolah 

Vokasi IPB agar sesuai dengan standar industri. PT. CPI 

menghibahkan Entrepreneur Teaching Center kepada 

Sekolah Vokasi IPB yang merupakan laboratorium bagi 

para  mahasiswa untuk berlatih bagaimana  mengelola 

bisnis dan menjual produknya dengan baik,” ujar Dr. Arief.

Menanggapi pemaparan Rektor IPB dan Dekan Sekolah 

Vokasi IPB, Presiden Komisaris PT. Charoen Pokphand, 

Hadi Gunawan Tjoe menyampaikan rasa hormat atas  

kunjungan IPB. Hal ini merupakan penghargaan besar bagi 

PT. Charoen Pokphand Indonesia dan semua ini akan 

tercatat dalam buku sejarah PT. Charoen Pokphand 

Indonesia.
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“Seiring dengan berjalannya waktu PT. Charoen Pokphand 

Indonesia terus mengembangkan usaha di bidang 

perunggasan sampai saat ini, kami mohon doa dan 

support dari IPB  semoga  perusahaan PT. CPI dapat terus 

mengembangkan usaha untuk diabdikan kepada bangsa 

dan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini juga  PT. 

Charoen Pokphand Indonesia mengucapkan terima kasih 

kepada IPB yang selalu memberikan kesempatan kepada 

PT. Charoen Pokphand Indonesia untuk berpartisipasi 

dalam pendidikan di IPB dengan memberikan kesempatan 

untuk menyampaikan prasarana pembelajaran berupa 

beasiswa, uang belajar, teaching farm dan closed house 

untuk pembelajaran perunggasan bagi mahasiswa IPB," 

tuturnya.

Sedangkan Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand, 

Thomas Effendy menjelaskan gambaran mengenai 

tanggung jawab sosial dan berpartisipasi dalam 

pengembangan program CSR di PT. Charoen Pokphand 

Indonesia. Program CSR yang telah dilakukan PT. Charoen 

Pokphand Indonesia sejak tahun 1984 saat itu 

menelurkan anak asuh sampai saat ini secara 

berkesinambungan mulai dari anak sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi. Saat ini kita mempunyai sekitar  3.500 

siswa yang dibiayai setiap tahun.  

Ia menambahkan, sekarang ini PT. Charoen Pokphand 

Indonesia terus meningkatkan program CSR dan sekarang 

mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Saat 

ini ada sekitar 110 PAUD yang sedang direnovasi 

gedungnya dan dibangun baru. Salah satunya dalam 

proses pembangunan adalah  PAUD yang diasuh oleh 

Agrianita IPB. Dalam program CSR ini juga terus 

dikembangkan  program beasiswa untuk mahasiswa. Saat 

ini ada 13 perguruan tinggi dengan jumlah mahasiswa 

yang diberikan beasiswa sekitar 300 mahasiswa setiap 

tahun. Di  IPB ada sekitar 40 mahasiswa yang diberikan 

beasiswa. Untuk target  perusahaan dalam pemberian 

beasiswa adalah mahasiswa yang orang tuanya tidak 

mampu itu menjadi prioritas utama,” kata Thomas.

Selain pemberian beasiswa perusahan juga memberikan 

kesempatan magang bagi mahasiswa di perusahaan 

selama dua  bulan untuk betul- betul bekerja. Selama dua 

bulan mahasiswa ditempatkan di berbagai bidang seperti 

produksi, peternakan, pemasaran dan Human Resource 

Department (HRD). Selama dua bulan mahasiswa yang 

magang mengalami proses kerja nyata atau sebenarnya. 

Setelah itu dilanjutkan kunjungan ke luar negeri untuk 

memberikan pengetahuan yang terbaru dan terkini untuk 

menambah ilmu perunggasan yang update.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan 

oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dengan Presiden Komisaris 

PT. Charoen Pokphand, Hadi Gunawan Tjoe. Dilanjutkan 

penandatangan perjanjian pemberian hibah Entrepreneur 

Teaching Center kerjasama CPI dengan SV IPB oleh Wakil 

Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. 

Drajat Martianto dengan Regional Head Jawa Barat dan 

Banten CPI, Eric Handoko. Selanjutnya penandatangan 

perjanjian kerjasama kemitraan PT. Multi Sarana 

Pakanindo dengan Sekolah Vokasi IPB dalam hal ini Dekan 

SV IPB, Dr. Arief Daryanto dengan Direktur PT. Multi 

Sarana Pakanindo, Perlindungan Siahaan, diteruskan 

dengan penandatangan perjanjian kerjasama pengolahan 

usaha toko sebagai tempat Entrepreneur Teaching Center 

kerjasama SV IPB dengan PT. Primafood International 

yaitu Dekan SV IPB, Dr. Arief Daryanto dengan Diektur PT. 

Primafood International, Jap Siu Lan. (Awl/ris)
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Datangkan Ahli Pertanian dari Kroasia, IPB Kupas Tuntas 
Masalah Pertanian 

D
irektorat Program Internasional, Institut 

Pertanian Bogor (IPB) kembali melaksanakan The 

IPB Talks Ke-26. IPB Talks kali ini, menghadirkan 

seorang ahli pertanian asal Kroasia, Prof. Zlatko Svečnjak. 

Prof. Zlatko menyampaikan beberapa hal penting terkait 

kondisi industri pertanian di Kroasia hingga Eropa yang 

mampu menyesuaikan dengan kondisi iklim empat musim. 

Diskusi yang dilaksanakan pada Jum'at (12/4) ini dipandu 

moderator Dr. Nurul Khumaida, dosen Departemen 

Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB.

 
Prof. Zlatko mengawali diskusi dengan menceritakan 

permasalahan-permasalahan yang dialami para petani di 

Kroasia. “Kroasia merupakan negara dengan iklim 

kontinental, yang mana lahan yang bisa digunakan oleh 

petani hanyalah 23,2 persen dari seluruh wilayah Kroasia. 

Sangat berbeda dengan saat saya di Nebraska AS, 99 

persen lahan di negara bagian tersebut merupakan lahan 

pertanian. Masalah-masalah lainnya adalah genangan air 

yang bersumber dari salju yang mencair. Genangan 

tersebut menggenangi hampir seluruh lahan di sana, 

bahkan lahan yang relatif dekat dengan sungai pun tak 

luput dari masalah genangan ini. Kami juga memiliki 

musim dingin yang tak ada satu pun  tanaman pangan 

bisa tumbuh saat musim tersebut,” ujar Profesor yang 

mengajar di Fakultas Pertanian Universitas Zagreb 

tersebut.

 
Prof. Zlatko juga sempat menyinggung industri 

perkebunan tembakau yang ada di Kroasia dan Eropa. 

“Tembakau merupakan salah satu komoditas yang sangat 

penting di Kroasia. Tembakau menempati urutan ketiga 

dalam ekspor komoditas pertanian di Kroasia setelah 

gandum dan jagung. Walau begitu, bisnis perkebunan 

tembakau ini memiliki regulasi yang sangat ketat. Saya 

juga melihat selama di Indonesia  banyak sekali orang-

orang yang merokok, kalau di Eropa Anda akan berpikir 

beberapa kali sebelum merokok. Karena selain 

mengganggu kesehatan jasmani, merokok di Eropa juga 

mengganggu kesehatan finansial, karena pajak yang 

dikenakan sangat tinggi,” ujar Prof. Zlatko disambut oleh 

tawa hadirin acara tersebut.

 
Isu selanjutnya yang disampaikan oleh Prof Zlatko ialah 

masalah ketersediaan lahan pertanian di Kroasia dan 

Eropa. “Salah satu dari isu pertanian yang menarik ialah 

permasalahan lahan. Menurut penelitian yang sudah 

dilakukan, untuk satu keluarga yang hidup di Eropa dan 

ingin hidup dari bidang pertanian yang berkelanjutan 

setidaknya harus memiliki lahan 100 hektar per keluarga. 

Itu pun keluarga tersebut sudah mendapatkan subsidi 

untuk pertaniannya. Maka dari itu, negara-negara Eropa 

ke depannya harus memiliki kebijakan lahan yang baik, 

terutama terkait dengan pewarisan lahan pertanian,” ujar 

Prof. Zlatko.

 
Prof. Zlatko menutup diskusi kali ini dengan sedikit 

menyinggung tentang konsumsi beras di Kroasia dan 

beberapa keunggulan pertanian Kroasia. “Sebenarnya, 

permasalahan utama dari pertanian kami adalah over 

supply produk pertanian, dengan segala hambatan yang 

saya sebutkan tadi, tetap saja produksi selalu berlebih. 

Konsumsi pangan utama kami ialah gandum dan jagung, 

mungkin di Indonesia beras mejadi primadona, namun di 

Kroasia konsumsi beras kami hanya 8 kilogram per kapita 

dalam setahun. Lebih dari itu, saya ingin menyampaikan 

kepada Anda bahwa keunggulan utama dari Kroasia 

adalah pariwisata, 25 persen Gross Domestic Product 

(GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) kami berasal dari 

sektor tersebut, maka dari itu saya berharap hadirin 

sekalian suatu saat bisa mengunjungi tanah air saya,” ujar 

Prof. Zlatko. (KD/ris)



5

Orasi Ilmiah Tiga Guru Besar IPB

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar Sidang ITerbuka Orasi Ilmiah Guru Besar,  Sabtu (13/4), di 

Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor. Tiga guru besar yang menyajikan orasi ilmiah pada 

hari itu adalah Prof. Dr. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, MP 

(Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Hewan), Prof. Dr. 

Irma Isnafia Arief, S.Pt., M.Si (Guru Besar Tetap Fakultas 

Peternakan), dan Prof. Dr. Lina Karlinasari, S.Hut., M.Sc.F. 

(Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan).

Prof. Ni Wayan Kurnia Karja dalam orasinya menyampaikan 

mengenai bioteknologi reproduksi untuk pelestarian satwa 

terancam punah.  Menurutnya, ada banyak upaya yang 

dapat dilakukan dalam rangka konservasi satwa langka, 

baik in situ maupun ex situ. Tetapi perlu adanya suatu 

program pengembangbiakan untuk mendukung program 

konservasi tersebut. 

“Program pengembangbiakan satwa terancam punah 

dapat dioptimalkan dengan bantuan teknologi reproduksi 

berbantuan atau biasa disebut dengan assisted 

reproductive technology. Teknologi ini seperti inseminasi 

buatan, transfer embrio, genome resource banking, dan 

kloning, ” tutur Prof. Ni Wayan.

Sedangkan Prof. Irma Isnafia Arief menjelaskan tentang 

teknologi inovasi produk hasil ternak fungsional melalui 

pemanfaatan bakteri asam laktat (BAL) dan bahan alami. 

Dalam orasinya ia menyebutkan, kelompok BAL terutama 

kelompok Lactobacillus dikategorikan sebagai probiotik. 

Probiotik memiliki sifat antidiare, hipokolesterol, dan 

antikanker.   

“Untuk mendapatkan BAL, dapat melakukan eksplorasi di 

alam karena BAL ini merupakan jenis bakteri yang dapat 

dengan mudah ditemukan di alam seperti susu, daging sapi, 

dan produk olahan susu,” tambah Prof. Irma.

Adapun Prof. Lina Karlinasari menyampaikan orasinya 

tentang peranan pengujian dan evaluasi tanpa merusak 

(nondestructive testing and evaluation (NDT/NDE)) untuk 

optimasi pemanfaatan kayu di Indonesia. Menurutnya, 

metode yang digunakan untuk pengujian dan evaluasi 

produk kayu di Indonesia masih dilakukan secara 

konvensional yang bersifat merusak bahan dalam 

penentuan karakteristik bahan tersebut. 

“Evaluasi nondestruktif atau tidak merusak adalah kegiatan 

untuk mengidentifikasi sifat fisis, mekanis, serta kimia 

suatu bahan tanpa mengubah kemampuan penggunaan 

akhir dan memberikan rekomendasi dalam 

pemanfaatannya. Evaluasi ini tidak merusak fungsi dari 

struktur bahan dan dapat dilakukan re-testing pada lokasi 

yang sama untuk mengevaluasi perubahan sifatnya 

menurut waktu,” tutur Prof. Lina.

Aplikasi NDT/NDE ini tidak hanya dapat dilakukan pada 

produk atau bahan kayu yang sudah melalui proses 

pengolahan, melain juga dapat diaplikasikan pada pohon 

yang masih berdiri untuk memantau sekaligus 

mengevaluasi kualitas kayu pada pohon tersebut. 

Sidang Terbuka berupa Orasi Ilmiah Guru Besar ini digelar 

oleh Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan 

Mahasiswa Baru (DAPPMB) dengan dukungan Dewan Guru 

Besar (DGB) IPB.
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Guru Besar IPB: Spermatozoa Satwa Liar yang Mati 
Masih Bisa Berfungsi

enurut data dari International Union for MConservation of Nature (IUCN) Red List tahun 

2018, dari spesies yang dievaluasi, kurang lebih 

21 persen spesies mamalia, 13 persen spesies burung, 18 

persen spesies reptil, 31 persen spesies amphibi dan 13 

persen spesies ikan terancam punah atau mendekati 

kepunahan. Data tahun 2006, terdapat 70 spesies 

mamalia sudah dinyatakan punah dan empat spesies 

lainnya berada dalam kategori sangat langka di habitat 

aslinya.

“Di Indonesia, 191 spesies mamalia terancam punah dan 

137 spesies mamalia yang dilindungi. Misalnya harimau 

sumatera, orang utan sumatera dan kalimantan, gajah 

sumatera dan kalimantan, penyu dan kanguru pohon,” ujar 

Prof. Drh. Ni Wayan Kurniani Karja, dalam Orasi 

Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran 

Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (13/4).

Dalam orasinya, Prof. Ni Wayan memaparkan mengenai 

bioteknologi reproduksi yang bisa membantu program 

konservasi satwa liar. Teknologi ini tidak harus 

memindahkan hewan dari satu lokasi ke lokasi lain yang 

menyebabkan satwa stress dan mempengaruhi 

kesuburan individu. Sampel biologis dapat diambil dari 

hewan tanpa mengeluarkannya dari habitatnya.

Teknologi yang bisa diaplikasikan pada satwa liar adalah 

inseminasi buatan, transfer embrio dan kombinasinya 

dengan fertilisasi in vitro, genome resource banking dan 

kloning. Di Indonesia, ada tiga subspesies harimau dari 

delapan subspesies yang ada di dunia. Dua diantaranya 

yaitu harimau jawa dan harimau bali yang sudah 

dinyatakan punah pada tahun 1940 dan 1980-an. Tinggal 

harimau sumatera yang oleh IUCN dikategorikan sebagai 

hewan dengan status “critically endangered” atau satwa 

yang terancam punah. 

“Tahun 1992, hanya tersisa 400 ekor harimau sumatera di 

kawasan konservasi dan 100 ekor di luar kawasan 

konservasi. Jumlah itu terus menurun. Oleh karena itu, 

kami di FKH IPB melakukan kerjasama riset dengan Japan 

Society for the Promotion of Science (JSPS)-Ditjen Dikti 

dan Taman Safari Indonesia (TSI), Bogor, melakukan 

inseminasi buatan pada harimau betina. Namun hasilnya 

belum memuaskan. Akan tetapi, kami sudah memiliki 

koleksi semen dari lima ekor harimau jantan,” ujarnya.

Menurut Prof. Ni Wayan, selain dari hewan hidup, semen 

juga dapat dikoleksi dari hewan yang sudah mati. Namun, 

tidak adanya laboratorium atau teknisi di tempat hewan 

mati menyebabkan spermatozoa  tidak dapat langsung 

dikoleksi. Diperlukan metode yang bisa menyelamatkan 

kualitas spermatozoa tersebut. 

“Berdasarkan hasil riset kami, spermatozoa kucing yang 

disimpan pada suhu empat derajat celcius selama dua 

hari, masih mempunyai kemampuan untuk membuahi 

oosit. Kami juga terapkan metode yang sama pada domba 

dan hasilnya sama. Kami menyimpulkan bahwa sampai 

jam ke 96 setelah kematian hewan, masih ditemukan 

spermatozoa yang fungsional,” ujarnya. (zul)
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Guru Besar IPB Produksi Yogurt Anti Kanker

akteri Asam Laktat (BAL) ternyata bisa Bdikembangkan sebagai pangan fungsional yang 

berperan sebagai probiotik. Probiotik atau 

mikroorganisme hidup yang bila dikonsumsi dalam jumlah 

yang cukup, mampu memberikan manfaat kesehatan bagi 

inangnya. Metode inilah yang digunakan Guru Besar Tetap 

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. 

Irma Isnafia Arief. 

Prof. Irma memanfaatkan BAL menjadi Yogurt Probiotik. 

Uniknya yogurt ini bisa mencegah terjadinya kanker serviks. 

Dalam paparan orasi ilmiahnya di Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (13/4), Prof. Irma menjelaskan bahwa beberapa 

probiotik menunjukkan kemampuan anti sel kanker dengan 

memproduksi metabolit bersifat antikanker. 

Pada penelitiannya, Prof. Irma menggunakan sel HeLa 

(Ephiteloid Carcinoma cervix) sedangkan strain probiotik 

yang diujikan adalah L. Plantarum IIA-1A5 dan L. 

acidophillus IIA-2B4. Setelah dilakukan pengamatan 

terhadap kemampuan menghambat pertumbuhan sel 

HeLa, Prof. Irma menemukan bahwa probiotik L. 

acidophillus IIA-2B4 memiliki potensi terbaik dalam 

menghambat proliferasi sel HeLa sebesar 76,16 persen. 

“Hal ini didukung dengan pengamatan morfologi sel di 

bawah mikroskop yang menunjukkan bahwa 

mengkonsumsi probiotik L. acidophillus IIA-2B4 mampu 

mempengaruhi metabolisme seluler dan morfologi sel 

kanker sehingga sel kanker tidak bisa berfungsi dengan 

sempurna,” terangnya.

Melihat potensi yang dimiliki oleh L. acidophillus IIA-2B4, 

Prof. Irma pun melanjutkan risetnya dengan menciptakan 

produk Yogurt Probiotik Rosella. Berdasarkan hasil risetnya, 

yogurt rosela susu kambing L. acidophillus IIA-2B4 terbukti 

memiliki potensi sebagai antihipertensi dan antimikroba. 

“Beberapa penelitian lainnya menunjukkan bahwa yogurt 

probiotik rosella ini bisa untuk anti diabetes dan anti 

hipokolesterol serta mengandung antioksidan yang tinggi. 

Yogurt ini bisa menghambat �-glukosidase atau 

penghambatan penyerapan glukosa dengan menghambat 

enzim �-glukosidase yang mengkatalis karbohidrat menjadi 

glukosa pada saluran penceranaan. Yogurt ini mampu 

menghambat kinerja enzim tersebut hingga 36,7 persen,” 

imbuhnya.

Berdasarkan hasil riset ini, Prof. Irma menyimpulkan bahwa 

yogurt ini berpotensi memberi manfaat kesehatan pada 

manusia. Yogurt ini telah dikomersialisasikan dan 

diproduksi oleh satuan usaha akademik Fakultas 

Peternakan IPB. Sudah memiliki izin edar sertifikat MD dari 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 

2016. Dan sudah memiliki nomor pendaftaran paten: ID 

P00201811136.

Selain yogurt, Prof. Irma juga memanfaatkan potensi 

probiotik L. acidophillus IIA-2B4 menjadi pangan fungsional 

lainnya. Yakni sosis fermentasi probiotik yang aman dan 

bagus untuk kesehatan konsumen. Dengan mengkonsumsi 

sosis ini konsumen tidak perlu khawatir dengan 

meningkatnya kolesterol (penyebab penyakit 

kardiovaskular) karena kandungan asam lemak jenuhnya 

jauh lebih rendah dibandingkan sosis lainnya. Metode 

pembuatan sosis fermentasi probiotik ini juga telah 

mendapatkan nomor pendaftaran Paten : ID 

P00201607662. (Zul)
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Guru Besar IPB Temukan Cara Pilih Kayu Berkualitas 
Tanpa Merusak

ita sering melihat potongan kayu yang retak, ada Kmata kayunya, miring serat, kayu rekasi, pecah dan 

lain-lain yang menambah keragaman sifat dari 

kayu. Inilah yang membuat kayu menjadi material yang 

kompleks dan rumit.

Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor 

(IPB), Prof.Dr. Lina Karlinasari dalam orasi pengukuhan Guru 

Besar Tetap di Kampus IPB Dramaga, Bogor (13/3) 

memaparkan teknologi yang bisa mendeteksi kualitas kayu 

tanpa merusak kayu tersebut. Teknologi ini bisa 

mengoptimalkan efisien penggunaan bahan kayu untuk 

berbagai keperluan. 

“Pengujian bisa bersifat merusak dan tidak merusak. 

Pengujian konvensional biasanya bersifat merusak bahan, 

selain itu umumnya cara ini membutuhkan waktu lama 

karena diperlukan alat dan bahan. Kadang bahkan alatnya 

menetap di suatu tempat. Untuk itu kami menciptakan alat 

yang portable, cepat dan mudah dibawa,” ujarnya.

Evaluasi Nondestruktif (Nondestructive Evaluation atau 

NDE) adalah kegiatan untuk mengidentifikasi sifat fisis, 

mekanis, serta kimia suatu bahan tanpa mengubah 

kemampuan penggunaan akhir. Informasi dari NDE ini bisa 

digunakan untuk membuat keputusan mengenai 

rekomendasi aplikasi serta pemanfaatan yang tepat untuk 

bahan tersebut.

 

Potensi pengembangan bidang NDE pada produk kayu dan 

komposit kayu, dan bahan berkayu lainnya terus 

berkembang pesat. Tantangan terbesarnya adalah 

pengembangan teknik, prosedur atau metode pengujian 

dan evaluasi, serta pengembangan alat-alat berbasis 

pengujian tanpa merusak.

 

Di Indonesia, aplikasi NDT/NDE telah dilakukan melalui 

pengembangan mesin pemilah kayu sebagai papan sorter 

(MPK-Panter) yang digunakan untuk pengklasifikasian 

mutu kayu struktural. Selain itu, aplikasi pengujian pada 

pohon berdiri (standing trees) secara in-situ telah berguna 

membantu mendeteksi kondisi internal pohon terutama 

pohon di perkotaan ataupun pohon dari hutan tanaman 

lainnya yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Pengujian 

in-situ ini juga dapat dilakukan untuk mendeteksi kondisi 

komponen struktur bangunan terutama bagi bangunan 

kuno dan bersejarah.

“Ada beberapa klasifikasi evaluasi non destruktif yakni 

secara visual, berbasis sifat fisis kayu, berbasis sifat 

mekanis kayu dan berbasis nuklir. Tapi penelitian ini di 

Indonesia masih terbatas, terutama karena kurangnya 

sumberdaya manusia yang menguasai pengujian ini. Selain 

itu, banyak sekali jenis kayu yang ada di Indonesia sehingga 

teknologi NDE ini kurang berkembang. Namun, di masa 

depan, prospek berkembangnya pengujian dan evaluasi 

tanpa merusak ini akan menjadi bagian dari kemajuan 

teknologi, informasi, dan pengetahuan yang dapat 

mendukung era industri 4.0.  ” ujarnya. (Zul)
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IPB Tingkatkan Kapasitas Sivitas untuk Publikasi Internasional

D
irektorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis 

Institut Pertanian Bogor menyelenggarakan 

Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Batch 3, 9-10 

April 2019. Dr. Mohamad Rafi, Kasubdit Publikasi Ilmiah 

menyemangati  peserta memiliki komitmen tinggi dalam 

menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal 

maupun prosiding bereputasi internasional. Menurut Dr. 

Rafi, kegiatan pelatihan ini untuk memfasilitasi dan 

melakukan coaching lanjutan bagi peserta melalui Rumah 

Publikasi IPB. Artikel  yang telah disiapkan peserta 

ditelaah kembali oleh tim reviewer Rumah Publikasi agar 

lebih baik. Fasilitasi language editing melalui Enago akan 

diberikan kepada artikel yang layak submit ke jurnal kuartil 

Q1 dan Q2 Scimagojr. Untu jurnal kuartil Q3 dan Q4 dapat 

menggunakan aplikasi Grammarly. 

"Agar artikel ilmiah itu bisa sampai tahap terpublikasi 

internasional, prosesnya panjang dan tidak mudah. Oleh 

karenanya, penulis jurnal harus sering berlatih agar mahir. 

Dan yang tak kalah penting, dia harus bisa menonjolkan 

kebaruan dari penelitiannya supaya menarik reviewer," ujar 

Dr. Rafi.

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, Dr. Eva 

Anggraini dalam sambutannya menyebutkan, saat ini 

perguruan tinggi di Indonesia maupun di dunia sedang 

berlomba-lomba untuk meningkatkan rangking 

universitas (World University Ranking/WUR). 

Perangkingan ini memiliki implikasinya yang besar, 

misalnya untuk meningkatkan kerjasama akademik, riset 

dan yang lainnya, menarik mahasiswa luar negeri, dan 

lain-lain. Oleh karena itu, IPB mau tak mau ikut dalam 

peningkatan peringkat universitas di dunia agar memiliki 

daya saing yang baik.  “Salah satu tulang punggung dari 

World University Rangking (WUR) adalah publikasi ilmiah.  

Jika dilihat dari bobot QS WUR, salah satu sistem 

perangkingan dunia, publikasi ilmiah memberikan bobot 

nilai sebesar 20 persen, dilihat dari jumlah sitasi yang 

diperoleh.  Agar memiliki sitasi yang tinggi maka 

diharapkan dosen maupun mahasiswa dapat 

mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional 

bereputasi dengan faktor dampak  tinggi. Dari segi jumlah, 

proporsi jumlah artikel IPB yang terbit di jurnal terindeks 

masih lebih dominan (55 persen) dibandingkan yang terbit 

dalam prosiding terindeks.  Sementara trend saat ini 

banyak perguruan tinggi lainnya mempublikasikan 

artikelnya di prosiding terindeks. IPB saat ini mendorong 

untuk tetap mempertahankan kualitas dan juga 

menaikkan kuantitas publikasi ilmiahnya,” papar Dr. Eva.

IPB menyadari proses penulisan artikel ilmiah bukan 

sesuatu yang mudah dan instan, sehingga perlu adanya 

pelatihan-pelatihan penulisan untuk publikasi ilmiah 

secara terus menerus. IPB telah membentuk Klinik 

Publikasi sejak tahun 2017 dan sedang bertransformasi 

menjadi Rumah Publikasi untuk memberikan layanan 

komprehensif mulai dari penyiapan artikel hingga publikasi 

terwujud. Hal lainnya yang direncanakan dalam waktu 

dekat adalah melanggan modul daring penulisan artikel 

ilmiah dari Springer Nature yang bisa diakses secara 

daring oleh sivitas IPB. Selanjutnya IPB  akan 

mengkombinasikan pelatihan konvensional dengan 

pelatihan daring agar peningkatan kapasitas publikasi 

dosen dan mahasiswa bisa berjalan lebih efektif. Kegiatan 

yang menghadirkan Dr. Muhamad Taufik, Dr. Nancy Dewi 

Yuliana, dan Dr. Berry Juliandi ini  diikuti 32 peserta terdiri  

dosen dan mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB. 

Materi pelatihan meliputi manuscript structure and 

illustration, ethics in scientific writing serta peer review 

and correspondence: an editor's perspective. Dalam 

pelatihan ini juga diberikan coaching clinic pada peserta. 

(*/ris)
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Pemkot Bogor Libatkan IPB untuk 
Bimtek Perencanaan Anggaran Responsif Gender

P
emerintah Kota Bogor melibatkan Pusat Kajian 

Gender dan Anak (PKGA) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut 

Pertanian Bogor (LPPM- IPB)  dalam Perencanaan 

Penganggaran Responsif Gender 2019, Senin (15/4) di 

Hotel Permata Bogor.

Kepala Pusat Kajian Gender dan Anak LPPM IPB, Dr. Ir. 

Budi Setiawan, MS menyampaikan kegiatan ini merupakan 

tindak lanjut kerjasama dengan Pemerintah Kota Bogor 

yang sudah terjalin sejak lama. “PKGA LPPM IPB selalu 

aktif menjadi fasilitator dalam melaksanakan 

pengarusutamaan gender dan anak. Tidak hanya di Kota 

Bogor, PKGA juga seringkali menjadi fasilitator  di 

Pemerintah Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi dan wilayah 

lainnya di Indonesia. PKGA IPB telah banyak bermitra 

dengan pemda untuk menjadi fasilitator bimbingan teknis 

dalam rangka perencanaan responsif gender perlindungan 

perempuan dan anak. Gender Equality merupakan salah 

satu tujuan The Sustainable Development Goals (SDGs) 

yang ingin dicapai masyarakat dunia. Sehingga akses, 

fasilitas atau pembangunan yang  responsif gender itu 

harus diterapkan tidak hanya di level daerah namun juga 

nasional,” ucap Dr. Budi.

Pemerintah mengapresiasi pentingnya pengarusutamaan 

yang responsif  dengan memberikan Anugerah Parahita 

Ekapraya (APE). Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 

diberikan pemerintah untuk lembaga yang memiliki 

komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan dalam program dan 

kegiatan kementerian atau lembaga, serta memiliki 

inovasi dalam penerapan kesetaraan gender, serta 

melakukan pembinaan Pengarusutamaan Gender ( PUG) 

kepada kementerian atau lembaga lainnya dan 

pemerintah daerah.

Lebih lanjut Dr. Budi mengatakan, dalam hal  APE 2019, 

Pemerintah Kota Bogor masuk ke tingkat madya. Hal 

tersebut merupakan kemajuan yang baik. Salah satu 

contoh tentang keadilan gender harus sesuai dengan 

fitrahnya. 

Sejalan dengan kegiatan ini fungsi PKGA IPB, kata Dr. Budi,  

salah satunya  advokasi dan kerjasama multi pihak dalam 

upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 

Mempromosikan dan mengintegrasikan perspektif 

kesetaraan dan keadilan gender dalam pelaksanaan tri 

dharma perguruan tinggi. Turut serta menjadi narasumber  

kegiatan tersebut, Peneliti PKGA IPB, Dr.Ir. Anna Fatchiya, 

MSi dan Ratmajaya, SE, MM.   Peserta yang hadir saat ini 

merupakan perwakilan seluruh dinas yang berada di 

lingkungan Pemerintah Kota Bogor. (dh/ris)
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Ingin Lahirkan Unicorn, Mahasiswa Sekolah Bisnis IPB Raih 
Juara EVEREST National Paper Competition 2019

uhammad Azman, Nastasya Larasati dari MSekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor (SB 

IPB) angkatan 54 berhasil meraih juara 

pertama dalam lomba EVEREST National Paper 

Competition 2019 yang diadakan oleh Departemen 

Ekonomi Pembangunan,  Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Sumatera Utara pada 11-15 April 2018.

 

Muhammad Azman menyampaikan peserta yang lolos 

final ada 15 tim dan tim IPB berhasil meraih  peringkat 

pertama. Juara II diraih oleh tim Institut Teknologi 

Bandung (ITB) dan juara ketiga berhasil diraih oleh tim 

Universitas Sumatera Utara (USU).

 

 Lebih lanjut disampaikan Azman, ia dan tim membawakan 

paper  terkait bisnis yang saat ini sedang dijalankan 

dengan cara kerja seperti Unicorn. Namanya  

belanjabareng.id. Belanjabareng.id sebagai platform dari 

business to business artinya  produk atau jasa dijual dari 

satu perusahaan ke perusahaan lain. Belanjabareng.id 

sebagai penghubung supplier dengan Usaha Mikro Kecil 

dan  Menengah (UMKM) dengan sistem crowdfunding 

(grup buying) untuk membantu UMKM menuju pasar 

ekonomi global dan mendukung program Sustainable 

Development Goals (SDGs). “Saya memilih tema ini karena 

sejalan dengan fokus saya yaitu Sekolah Bisnis dan ingin 

menguji sejauh mana ide yang saya dan teman-teman 

tawarkan diterima khalayak. Harapannya apa yang kami 

bawakan sejalan dengan visi IPB yaitu mencetak 

sociotechnopreneur,” kata Azman.

 

 Azman menyampaikan,  belanjabareng.id  itu seperti 

platform marketplace. “Bedanya belanjabareng.id 

mengunggulkan sistem grupbuying atau kolaborasi. Setiap 

UMKM bisa mendapatkan harga terendah untuk 

kebutuhan bisnisnya dengan membeli bersama-sama 

sampai mencapai minimum order quantity yang 

ditetapkan supplier. Selain itu nanti setiap supplier bisa 

masuk atas entitas resmi Indonesia seperti  PT (Perseroan 

Terbatas) atau CV (Comanditaire Venootschap) atau Usaha 

Dagang (UD) atau sejenisnya atau hanya yang memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Rencananya 

belanjabareng.id akan dibuka untuk umum akan tetapi 

segmentasinya untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM),” jelasnya.

 

Ke depan karya yang sedang dalam proses 

pengembangan ini akan terus dilombakan untuk menguji 

sejauh mana karya ini mendapat penilaian dari luar dan 

mendapatkan apresiasi.  “Saya berharap  belanjabareng.id 

ini menjadi karya  yang bisa membawa nama baik Sekolah 

Bisnis IPB di ajang kompetisi nasional maupun 

internasional, dan khususnya bisa melahirkan 'unicorn' 

dari IPB,” tambahnya. (*/ris)
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Mahasiswa IPB Rancang Aplikasi Smart QC 
untuk Pertanian Masa Depan

K
emajuan teknologi mendorong adanya 

otomatisasi terutama dalam bidang industri. 

Ibarat mata pisau, maka teknologi memiliki dua 

sisi. Satu sisi bisa bermanfaat dan sisi lain dapat pula 

menjadi bumerang. Di sisi lain, industri pertanian 

Indonesia masih terbilang memprihatinkan seperti 

pengontrolan kualitas yang belum memadai yakni belum 

diarahkannya menuju perbaikan dan evaluasi dari proses 

produksi. Hal ini menyebabkan bertambahnya biaya 

produksi yang harus dikeluarkan.

Permasalahan ini kemudian mendorong tiga mahasiswa 

IPB untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat 

mengontrol kualitas suatu produk agroindustri yang 

bernama “Smart QC: Real Time Quality Control Apps”. Tiga 

mahasiswa ini adalah Audhi Aprilliant, Rahmatin Nur 

Amalia, dan Kevin Cesio Gemilang. Ketiganya adalah 

mahasiswa Departemen Statistik, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor 

(FMIPA IPB).

Audhi Aprilliant sebagai Ketua Tim menyampaikan bahwa 

aplikasi yang dirancang bersama timnya melibatkan 

quality inspector, production supervisor dan production 

manager dalam melakukan penjaminan mutu suatu 

produk secara periodik di suatu agroindustri. “Sebenarnya 

aplikasi ini merupakan permasalahan Real Time Quality 

Control yang saya tanyakan ke dosen Departemen 

Statistika IPB. Pertanyaan atas permasalahan tersebut 

saya dan teman-teman tuangkan dalam bentuk esai. Kami 

mencoba membuat suatu inovasi dalam menjawab salah 

satu permasalahan di industri yaitu penanganan produk 

cacat secara real time,” terangnya. 

Gagasan Audhi dan teman-temannya ini mendapatkan 

juara 2 nasional dalam lomba esai Greatness dengan tema 

“Mengoptimalkan Inovasi Mahasiswa dalam Memajukan 

Agroindustri untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” 

yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya, Malang pada 

30 Maret 2019. Aplikasi yang saat ini dirancang Audhi 

bersama dengan dua rekannya masih dalam 

pengembangan konsep, ide, dan tampilan antar muka. 

Tidak lupa pula Audhi bekerjasama dengan ahli statistika 

pengendalian mutu dari Departemen Statistika IPB.

“Alhamdulillah, tim SmartQC berhasil mendapatkan juara 

2. Insya Allah kami akan terus meng-upgrade rancangan 

aplikasi kami agar dapat aplikatif dan kami berharap dapat 

diterapkan di industri di Indonesia dalam rangka 

menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Jujur, 

mendapat juara 2 di acara sebesar ini cukup membuat 

bangga karena tahap penyisihan terdiri dari 85 tim dari 40 

universitas se-Indonesia. Teman-teman dari universitas 

lain juga memiliki ide yang cukup bagus dan inovatif,” 

ungkap Audhi. 

Audhi mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan 

yang harus dihadapi saat mempresentasikan karyanya. 

“Kami hanya diberi waktu tujuh menit untuk 

menyampaikan ide kami pada juri. Itu merupakan salah 

satu tantangan yang cukup sulit, namun berhasil kami 

lalui,” tambahnya. (SN/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Mahasiswa IPB dengan Warga Desa Cikarawang Cetuskan 
Aksi Bersih Situ Burung

Air merupakan salah satu kebutuhan penting 

manusia untuk bertahan hidup. Air digunakan 

untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak, 

mencuci, mandi, pengairan atau irigasi pertanian. 

Keberadaannya memiliki peran penting dan perlu dijaga 

agar dapat terus dimanfaatkan.

Di dekat  Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga 

terdapat Situ Burung. Letaknya di Desa Cikarawang. 

Sayangnya, kondisi Situ Burung saat ini banyak ditumbuhi 

lotus dan cabomba yang menutupi perairan situ. Hal ini 

mengurangi estetika dan mengganggu kesehatan perairan 

situ.

“Hal ini dapat mengakibatkan efek negatif terhadap 

keseimbangan ekosistem di suatu perairan situ. Tanaman 

air yang terlalu banyak tumbuh dapat menghalangi cahaya 

masuk ke kolom perairan dan dapat mengakibatkan 

pendangkalan situ. Keberadaan tanaman air yang 

seimbang dapat dicapai dan dapat dimanfaatkan biota 

seperti ikan untuk menyimpan telur sekaligus menjadi 

wilayah perlindungan anak ikan dari predator,” ujar Ketua 

Umum Himasper FPIK IPB, Rafialwan Athariq Subing.

Berawal dari keresahan masyarakat setempat dengan 

melimpahnya lotus dan cabomba yang terus tumbuh di 

perairan Situ Burung, mahasiswa IPB bersama Pemuda 

Peduli Situ Burung Desa Cikarawang melakukan Aksi 

Bersih Situ Burung, MInggu (7/4). Aksi Bersih Situ ini 

diinisiasi Pemuda Peduli Situ Burung Desa Cikarawang dan 

melakukan kolaborasi dengan Bogor Mengabdi, Bogor 

SAR Community (BSC), Baznas (Badan Amil Zakat 

Nasional) Tanggap Bencana, Lawalata (Perkumpulan 

Mahasiswa Pecinta Alam) IPB, serta Himpunan 

Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (Himasper FPIK) IPB.

Aksi Bersih Situ Burung juga diikuti oleh warga Desa 

Cikarawang. Antusiasme warga setempat terlihat dari 

jumlah peserta kegiatan yang mencapai lebih dari seratus 

orang. Aksi bersih situ terdiri dari sosialisasi lingkungan, 

penancapan Plang Situ Burung, serta pembersihan 

sampah, dan tanaman air (lotus dan cabomba) yang 

mengganggu perairan.

Aksi bersih Situ Burung dilaksanakan dalam memperingati 

Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Maret 2019. 

Ke depannya, aksi ini akan dicanangkan sebagai agenda 

tahunan dari Kelompok Pemuda Peduli Situ Burung dan 

warga Desa Cikarawang. Masyarakat setempat mulai 

sadar akan pentingnya menjaga kelestarian situ. Hal ini 

dikarenakan Situ Burung berperan penting sebagai 

sumber air pertanian terbesar di Desa Cikarawang. 

(AD/ris)
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