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IPB University Tandatangani MoU dengan India dan Vietnam

ektor IPB University, Dr. Arif Satria 

Rmenandatangani kerjasama dalam bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam skema Enhancing Marine Biodiversity 

Research in Indonesia (EMBRIO). Penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) dilaksanakan di 

hari kedua pelaksanaan The 4 th EMBRIO International 

Symposium (EIS) & The 7th International Symposium of 

East Asia Fisheries and Technologists Association (EAFTA) 

di Fave Hotel, Bogor, Selasa (6/8). MoU ditandatangani 

oleh Rektor IPB University, Dr. Arif Satria, Rajesh 

Marotirao Dhere, Swa Sawarkar College India dan Dr. 

Khong Trung Thang, Ambassador dari Nha Trang 

University,  Vietnam serta disaksikan oleh Dekan Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Dr. Luky 

Adrianto.

Dr. Arif Satria dalam sambutannya menyampaikan 

pentingnya kerjasama untuk menghadapi tantangan 

teknologi yang demikian pesat yang penuh volatility, 

uncertainty, complexity, and ambiguity. Rektor IPB 

University mencontohkan Singapura dalam melihat 

ketidakpastian bidang ekonomi, dengan adanya 

perubahan jalur perdagangan dunia. Singapura lebih 

memilih peningkatan sumberdaya manusianya dengan 

merespon perubahan kurikulum baru dibanding 

memperbaiki infrastruktur. “Demikian juga bidang 

perikanan yang kini dihadapkan dengan adanya perubahan 

iklim. Sehingga kita perlu kerjasama yang kuat dan 

fleksibel dalam merespon isu-isu ketidakpastian tersebut. 

EMBRIO telah mengundang banyak peserta dari negara 

ASEAN yang membahas terkait aquaculture, instrumen 
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robotic, maritim industri 4.0, perikanan industri 4.0, 

ekosistem terumbu karang dan teknologi baru lainnya,” 

kata Dr. Arif.

Lebih lanjut Rektor IPB University menyampaikan terkait 

hasil studi terbaru dalam merespon era Revolusi  Industri 

4.0 yang menggambarkan bahwa masing-masing negara 

memiliki peta skill  apa yang dibutuhkan untuk 

sumberdaya manusianya. “Seperti Australia, India, 

Singapura menempatkan critical thinking sebagai sesuatu 

yang sangat penting. Jepang menempatkan collaboration 

sebagai skill penting, begitu juga communication. Tapi 

semua negara selalu mensyarakatkan adaptability, 

kemampuan untuk beradaptasi.”

Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Dr. Luky 

Adrianto menyampaikan MoU ini merupakan bagian dari 

upaya EMBRIO dalam meningkatkan kerjasama regional. 

EMBRIO sudah menjadi salah satu blok riset sesuai riset 

unggulan nasional tahun 2020- 2024. Sehingga 

dibutuhkan kerjasama regional. “Jika soal laut butuh 

kerjasama regional, kolaborasi minimal antar negara 

Asean dan Asia Timur.Hal ini dilakukan dalam mendukung 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

keberlanjutannya terutama dalam bidang kenakeragaman 

hayati laut.”

IPB memerlukan sebuah kolaborasi yang lebih luas. Sejak 

EMBRIO Symposium tahun 2013 hingga tahun 2019 ini 

sudah ada enam perguruan tinggi luar negeri yang sudah 

berkerjasama dengan IPB University. Mereka diantaranya 

James Cook University, National University of Singapore,  

National Institute of Technology Wakayama College,  

Memorial University of Newfoundland, Swa Sawarkar 

College India dan Nha Trang University Vietnam.

EMBRIO diharapkan dapat menjadi vehicle dalam upaya 

membangun jaringan kerja sama antara international 

scientist dan lembaga penelitian yang ingin membangun 

kolaborasi penelitian di Indonesia.

Rajesh Marotirao Dhere, Swa Sawarkar College India 

mengungkapkan rasa senangnya bisa melakukan 

kerjasama dengan IPB University. “Saya berharap 

mahasiswa kami bisa melakukan kerjasama dalam skala 

global. Termotivasi untuk mengerjakan riset bersama, 

melakukan pertukaran antar mahasiswa dan mereka 

dapat berbagi ilmu,” ungkap Rajesh. Sementara Dr. Khong 

Trung Thang mengucapkan terima kasih atas diundangnya 

Nha Trang University dalam upaya menghadapi tantangan 

masa depan terutama terkait aquaculture dan perikanan 

dan kelautan. “Nha Trang University dan IPB University 

memiliki persamaan. Ini merupakan acara penting. Kami 

banyak bertemu para peneliti dunia dalam upaya untuk 

memecahkan persoalan masa depan,” ucapnya. (dh/ris)
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Kimiawan Diharapkan Sinergis Hadapi Pemanasan Global

onferensi internasional  kedelapan yang digelar 

KHimpunan Kimia Indonesia (HKI) merupakan acara 

rutin yang mempertemukan kimiawan se-

Indonesia. The 8th International Conference of The 

Indonesian Chemicals Society bertajuk “Kimia untuk 

Kesejahteraan Manusia” pada 6-7 Agustus 2019 ini 

diselenggarakan berkat kolaborasi erat antara IPB 

University, khususnya Departemen Kimia dan Departemen 

Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), Cabang HKI Jawa Barat dan Banten, 

Departemen Kimia  Universitas Nusa Bangsa, Jurusan 

Kimia di Universitas Pakuan, dan Akademi Analisis Kimia 

Politeknik (AKA) Bogor.

“IPB University ingin mengucapkan terima kasih kepada 

Himpunan Kimia Indonesia (HKI) karena mempercayai 

kami untuk menjadi tuan rumah acara tahunan ini yang 

melibatkan sekitar 300 peserta dari seluruh negeri dan 

luar negeri,” terang Rektor IPB University, Dr. Arif Satria 

saat memberikan sambutan di IPB International 

Convention Center.

Dr. Arif Satria menyampaikan bahwa kimia memiliki peran 

besar dalam kesejahteraan manusia, sebagian besar 

kebutuhan kita sehari-hari dihasilkan dalam proses kimia. 

“Semakin banyak barang yang kita gunakan, semakin 

banyak bahan kimia yang perlu diproses. Pada sektor 

kesehatan, kimia sangat penting terutama dalam 

penemuan dan pengembangan obat baru. Selain itu dapat 

memecahkan permasalahan pemanasan global, udara, air, 

dan polusi tanah telah memicu pengembangan “Green 

Chemistry” yang berorientasi pada proses dan 

pemanfaatan bahan yang ramah lingkungan,” kata Dr. Arif.

Di era "Internet of Things" atau Revolusi Industri 4.0, 

industri kimia menghadapi tantangan dalam menjaga 

bumi ini. “Kami berharap konferensi ini juga akan 

mengangkat ide-ide baru yang akan berkontribusi untuk 

mempromosikan dan meningkatkan kesejahteraan 

manusia. Semoga The 8th International Conference of The 

Indonesian Chemicals Society 2019 yang melibatkan 

kimiawan dari dalam negeri dan luar negeri mampu 

memajukan bidang kimia sebagai ilmu dasar dan terapan. 

Terbentuk pula banyak kolaborasi baru yang sinergis untuk 

menghasilkan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan 

kita,” jelas Dr. Arif.

Sementara itu, Dr Mohamad Rafi, Ketua Pelaksana 

Konferensi Internasional HKI menyampaikan, “Acara 

konferensi internasional yang dilaksanakan setiap 

tahunnya dapat menjadi peluang untuk mempertemukan 

seluruh kimiawan se-Indonesia terutama dalam 

melakukan updating tentang keilmuwan kimia di 

Indonesia,” tambah Dr. Rafi. Dr. Rafi juga menyampaikan 

bahwa konferensi ini mengundang pembicara dari luar 

negeri diantaranya: Malaysia, Vietnam, Taiwan, Jepang, 

dan Australia. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui 

perkembangan  ilmu kimia di luar negeri seperti apa. 

(SM/ris)
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IPB University Kenalkan Produk Olahan Ikan Khas Asia

S
ambal terasi tak terpisahkan dengan ikan asin. 

Keduanya sering bikin heboh apartemen di Eropa 

atau Amerika. Apalagi kalau bukan karena aroma 

menyengat saat dimasak. Meski sudah lama bermukim di 

Eropa, Amerika atau belahan dunia lainnya, lidah orang 

Indonesia tetap tidak bisa lepas dari terasi atau ikan asin. 

Begitupun dengan mereka yang berasal dari negara Asia 

lainnya, seperti Vietnam dan Thailand. Sumber aroma 

menyengat di dapur mereka adalah kecap ikan.

Indonesia dan Asia pada umumnya memiliki makanan 

khas yang beragam rasa dan jenisnya. Salah satu yang 

khas adalah berbagai produk olahan hasil perikanan. 

Produk olahan tradisional tersebut ada yang diolah 

dengan penggaraman dan pengeringan, namun ada juga 

yang mengalami proses fermentasi. Beberapa produk 

fermentasi ikan selain kecap ikan yang banyak dijumpai di 

berbagai daerah di Indonesia adalah bekasam. Produk ini 

kalah populer jika dibandingkan terasi, tetapi di beberapa 

daerah misalnya Palembang, Riau dan Indramayu, 

bekasam merupakan “bumbu“ untuk memberikan cita 

rasa sambal dan berbagai masakan lainnya. Selain itu 

bekasam juga dapat digunakan sebagai lauk pauk.

Produk olahan fermentasi ikan ini juga dapat ditemukan di 

negara-negara Asia lainnya. Di Thailand, bekasam dikenal 

dengan nama “pla-ra” atau “pla-chom”, di Jepang dikenal 

dengan “heshiko” dan “mum-tom” di Vietnam.

Untuk mengenal lebih luas berbagai olahan ikan 

tradisional khas Asia, Departemen Teknologi Hasil 

Perairan (THP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB 

University telah menyelenggarakan kuliah umum tentang 

“Indigenous Fish Processing Technology in Asia” di 

Kampus Dramaga Bogor Juli lalu.

Kuliah umum tersebut menghadirkan dua pembicara yaitu 

Dr Do Thi Yen dari Hanoi University of Science and 

Technology, Vietnam dan Dr Nantipa Pansawat dari 

Kasetsart University, Thailand.

Dr Yen menyampaikan berbagai produk olahan tradisional 

khas Vietnam, diantaranya kecap ikan. Kecap ikan banyak 

digunakan dalam cuisine Vietnam, karenanya angka 

permintaan untuk produk tersebut tinggi.  Salah satu 

produk kecap ikan yang sudah mereka komersialisasi 

adalah kecap ikan berbahan baku udang.

Menariknya, bagian udang yang digunakan bukan 

dagingnya melainkan hanya by product atau hasil samping 

dari industri pengolahan udang.  Selain itu, by product 

berupa karapas udang juga diolah menjadi kitin dan 

kitosan. Proses produksi kitin dan kitosan yang selama ini 

menggunakan proses kimiawi diganti dengan proses 

secara biologis menggunakan bakteri asam laktat (lactic 

acid bacteria), diantaranya Lactobacillus. Proses secara 

biologis ini lebih ramah lingkungan karena minimnya 

limbah kimia yang dihasilkan.

Sementara itu, Dr Nantipa menjelaskan berbagai produk 

olahan perikanan khas Thailand. Berbagai produk olahan 

ikan yang banyak dikembangkan diantaranya adalah ikan 

asap. Bahan baku untuk pengasapan akan mempengaruhi 

cita rasa produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, banyak 

penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh 

berbagai bahan yang digunakan dalam proses pengasapan 

dan cita rasa ikan asap yang dihasilkan.

“Selain untuk mengenal berbagai produk olahan ikan khas 

Thailand dan Vietnam, kegiatan ini diharapkan juga dapat 

memberikan wawasan lebih luas mengenai 

perkembangan teknologi dan pengembangan produk 

olahan tradisional khas Asia, terutama dari Thailand dan 

Vietnam. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai bench 

marking perkembangan teknologi pengolahan hasil 

perikanan bagi Departemen THP. Ke depannya kita juga 

akan menjalin kerjasama untuk penelitian dan 

pengembangan produk olahan hasil perikanan,” ujar Dr 

Luky Adrianto, Dekan FPIK IPB University. (**/Zul)
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Cerdas Talk Hadirkan Pakar Kupas Risiko Kebencanaan

P
usat Studi Bencana (PSB) IPB University dan 

Lutheran World Relief (LWR) gelar Cerdas Talk 

Series 4 di Hotel Asley, Jakarta (6/8). Cerdas Talk 

kali ini membahas tentang sustainable development dan 

tata kelola lahan (lahan pertanian, hutan, perikanan, 

perkebunan) yang terkait dengan dampak perubahan iklim 

dan lingkungan.

“Isu asap dan kabut yang tiba-tiba menghangat di Jakarta 

beberapa waktu terakhir ini disinyalir banyak terkait 

dengan land change. Walaupun ada hipotesa terkait emisi 

kendaraan dan industri yang ada namun yang pasti 

pengaruh land cover change lebih dominan,” ujar Kepala 

PSB, Dr. Yonvitner.

Menurutnya dari kegiatan ini ada beberapa catatan 

penting yang berhasil dirumuskan. Yakni manajemen 

lahan berkelanjutan harus mengadaptasikan perubahan 

iklim sebagai respon dalam menyediakan ruang yang 

cukup dalam memperkuat daya dukung. Untuk itu menjadi 

penting untuk membangun sebuah sistem yang sinergi 

dan mengintegrasikan gender. Perlu sebuah platform yang 

bersifat komprehensif dengan berbagai indikator yang 

sesuai untuk Indonesia dengan berbagai dinamikanya.

“Perlu didorong tumbuhnya petani muda sebagai 

kekuatan masa depan Indonesia yang telah 

bertransformasi dan perkembangan teknologi industri 

seperti saat ini. Untuk itu kami di IPB University saat ini 

mendorong agromaritim 4.0. Dalam konteks membangun 

desa, penting memberikan dukungan kepada petani agar 

mampu menjadi motor penggerak atau champion dalam 

jangka panjang. Dalam konteks manajemen lahan ke 

depan, maka sesungguhnya yang perlu kita tumbuhkan 

adalah efisiensi produksi dan lahan dengan adaptasi 

inovasi yang ramah lingkungan serta mengintegrasikan 

risiko bencana,” ujarnya.

Dalam Cerdas Talk ini hadir beberapa narasumber yakni 

Arif Wibowo MSc dari Direktorat Adaptasi Perubahan 

Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr 

Perdinan dari PSB IPB University, Nicole Hawk dari LWR, 

Angga Surachman dari USAID, Margaretha dari Asia 

Foundation, Maula Paramitha dari Agriprofocus, Suandi 

Darmawan dari AIP Prisma dan Janudianto dari Sinarmas 

APP. (**/Zul)
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Mahasiswa Baru IPB University Harus Bisa 
Kembangkan Potensi Daerahnya

I
ndonesia merupakan negara dengan sumberdaya yang 

sangat melimpah. Termasuk di dalamnya desa-desa 

dan daerah memiliki potensi sumberdaya yang dapat 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi tersebut belum mampu dimanfaatkan 

sepenuhnya oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, 

sebanyak 4000 mahasiswa baru IPB University dihimbau 

supaya setelah lulus nanti mereka dapat mengembangkan 

potensi daerah masing-masing.

Himbauan tersebut disampaikan pada Masa Pengenalan 

Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) IPB University, Senin 

(5/9) di Graha Widya Wisuda, Kampus Dramaga, Bogor.

Himbauan tersebut disampaikan oleh CEO iBEKA, Tri 

Mumpuni, yang juga merupakan alumni IPB University. Ia 

mengatakan ada banyak sekali kearifan lokal dan 

kekayaan lokal di desa maupun daerah yang dapat 

digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

“Dengan semangat gotong-royong, kita yakin mampu 

mengubah sebuah desa yang awalnya gersang, tandus, 

bahkan miskin, menjadi sebuah desa yang memiliki lahan 

pertanian luas dan masyarakatnya maju,” ungkapnya.

Ia menilai, untuk membangkitkan semangat gotong-

royong dalam masyarakat diperlukan seorang pioner yang 

mumpuni. Salah satu pioner tersebut adalah sarjana 

lulusan IPB University.

“Tugas kita membangun passion masyarakat supaya 

mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi dan 

kekayaan lokal yang ada. Jangan sampai ada intervensi 

dari luar yang biasanya belum kenal bahkan tidak 

mengetahui potensi yang ada di daerah tersebut,” 

tambahnya.

Ia mencontohkan salah satu kekayaan lokal yang 

berpotensi dimanfaatkan adalah sumber listrik. Sumber 

listrik tersebut berupa air, angin, maupun cahaya matahari 

sesuai daerah setempat. Dengan mengembangkan listrik 

di daerah maka kegiatan lain seperti pertanian dan 

peternakan dapat dikembangkan untuk membantu 

ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, menurut CEO Kelola Grup, Ir. Mohammad 

Nadjikh, untuk menjadi pioner harus dimulai dari “kelas 

teri”.

“Iya ikan teri memang kecil, tapi kita bisa sukses dimulai 

dari hal-hal kecil. Ikan teri misalnya. Ikan teri itu, Indonesia 

menjadi produsen terbesar di dunia. Meskipun kelas teri, 

tetapi dapat mengontrol dunia. Di sisi lain, untuk 

mengembangkan suatu daerah, kita harus bisa mencari 

yang unik dari daerah tersebut. Indonesia ini luar biasa 

kekayaannya, apalagi pertanian dan perikanannya. 

Kekayaan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya 

sehingga Indonesia bisa berada pada lima besar dunia 

dengan ekonomi yang kuat,” ungkap Nadjikh. (RA/Zul)
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Lima Dosen Muda IPB University 
Bantu Konsepkan Pariwisata di Pulau Belitung

ima dosen dari Departemen Biologi Fakultas 

LMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 

IPB University paparkan keanekaragaman hayati 

yang berpotensi di bidang pariwisata di Pulau Belitung 

dalam Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) 

Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Belitung, 

Juli lalu. Mereka adalah Hirmas Fuady Putra, Kanthi Arum 

Widayati, Puji Rianti, Mafrikhul Muttaqin dan Jepri Agung 

Priyanto.

“Konsep pariwisata berkelanjutan sangat erat kaitannya 

dengan salah satu konsep ekologi di alam yaitu carrying 

capacity. Selain itu beberapa masalah pariwisata memang 

sangat dekat dengan biologi. Contohnya tentang 

bagaimana pengelolaan konflik monyet ekor panjang 

dengan pengunjung,” ujar Hirmas Fuady Putra selaku 

Ketua Tim.

Menurutnya kehadiran dosen muda ke Pulau Belitung ini 

bagian dari Monitoring Center Sustainable Tourism 

Observatory IPB University Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Tanjung Kelayang, Belitung bekerja sama dengan 

Pemerintah Kabupaten Belitung. Tujuannya untuk 

memberikan solusi terkait masalah di alam yang 

ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata.

Kegiatan ini dihadiri sekira 40 peserta yang berasal dari 

travel agent, pengelola Geopark Belitung, pemerintahan 

daerah, dinas pendidikan dan pemangku kepentingan 

pariwisata di Pulau Belitung. Hadir juga CEO Cloudmatika, 

Ted Hilbert, salah satu perusahaan cloud computing di 

Indonesia. Pada kesempatan ini Ted menjelaskan tentang 

digital tourism.

“Saya sudah cek website para pelaku pariwisata di Pulau 

Belitung. Ternyata, masih banyak yang perlu dibenahi,” ujar 

Ted. (**/Zul)
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Departemen Kimia IPB University Selenggarakan 
International Summer Course on Marine Natural Products

Untuk pertama kalinya di tahun 2019 Departemen 

Kimia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, (FMIPA) 

IPB University menggelar International Summer 

Course di bidang produk bahan alam yang berasal dari 

laut. Secara simbolis pembukaan summer course 

dilaksanakan pada Rabu (7/8) di Pusat Kajian Sumberdaya 

Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Kampus 

Baranangsiang, Bogor.

Summer course kali ini bertujuan untuk mengenalkan 

bahan kimia alami asal laut dan bahan kimia organik 

terdepan dengan mempelajari biodiversitas laut Indonesia 

beserta bahan kimianya.

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan 

Pengembangan FMIPA IPB University, Dr Ir Hamim, M.Si, 

menilai riset dan pengembangan produk alami asal laut 

sangat penting. Hal ini karena sepertiga luas Indonesia 

berupa lautan sehingga tersedia sumberdaya yang 

melimpah untuk dimanfaatkan.

“Indonesia ini terletak di salah satu hotspot 

keanekaragaman terumbu karang dan merupakan 

pusatnya biodiversitas laut. Oleh sebab itu kegiatan 

seperti ini sangat pantas untuk diadakan,” ungkap Dr 

Hamim.

Di sisi lain, keanekaragaman hayati laut dan produk alami 

dari laut belum banyak diketahui manfaat dan 

kegunaannya. Oleh sebab itu melalui summer course ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam pemanfaatan produk alami dari laut.

Komite Pelaksana, Novriyandi Hanif, SSi, MSc, DSc, 

menyampaikan akan ada empat kegiatan utama dalam 

pelaksanaan summer course tahun ini, yaitu penyampaian 

materi dari para ahli, presentasi poster, presentasi oral, 

studi kasus, dan evaluasi. Ia menambahkan untuk studi 

kasus dan kuliah lapang, akan dilaksanakan di Kepulauan 

Seribu, Jakarta.

“Nanti peserta akan diajak studi kasus di Kepulauan 

Seribu, di sana kita lihat biodiversitas yang ada, kemudian 

ada sesi poster dan presentasi oral untuk menyampaikan 

hasil riset mengenai bahan alam dari laut ini,” ungkap 

Novriyandi.

Ia berharap dengan belajar marine natural product 

chemistry, pemahaman peserta tentang biodiversitas laut 

semakin baik dan ada peningkatan skill serta pengetahuan 

supaya dapat dihasilkan sesuatu yang lebih baik lagi.

Kegiatan summer course ini dilaksanakan pada tanggal 7-

14 Agustus 2019. Peserta yang mengikuti berasal dari 

beberapa negara seperti Jepang, Singapura, Belanda, 

Thailand, India, Brazil, dan Kongo. (Rosyid/Zul)
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Departemen ARL IPB University Susun Kurikulum K2020

D
epartemen Arsitektur Lanskap (Dept. ARL), 

Fakultas Pertanian IPB University berhasil dan 

sukses melaksanakan Focus Group Discussion 

(FGD) penyusunan Kurikulum K2020 Program Studi 

Arsitektur Lanskap yang dihadiri stakeholder pengguna 

lulusan serta organisasi profesi yakni Ikatan Arsitek 

Lanskap Indonesia (IALI) dan Asosiasi Pendidikan 

Arsitektur Lanskap Indonesia (APALI), Rabu (24/7), di 

Kampus Dramaga.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari Dept. ARL IPB 

University  dalam mengikutsertakan stakeholder terkait 

dalam penyusunan kurikulum. Tujuannya membangun 

kesamaan persepsi stakeholder tentang arah reorientasi 

kurikulum Program Studi Arsitektur Lanskap (PS ARL), 

serta yang paling penting adalah memperoleh masukan 

dari akademisi, pengguna lulusan dan organisasi profesi 

mengenai materi Kurikulum baik mata kuliah maupun 

praktikum di era Revolusi Industri 4.0.

 Acara ini merupakan respon terhadap kebijakan 

Kemenristekdikti terkait dengan “Peningkatan Kualitas 

Pendidikan Tinggi” agar inovasi pengembangan 

pembelajaran dapat tepat dan terukur guna 

mengantisipasi Revolusi Industri 4.0. Harapannya PS ARL 

IPB University dapat menghasilkan lulusan yang 

kompetitif sesuai tuntutan pasar kerja yang juga berubah 

secara cepat. Oleh sebab itu  PS ARL memerlukan 

masukan dari stakeholder pengguna lulusan dan 

organisasi profesi sehingga kompetensi dari para lulusan 

sesuai dengan kebutuhan aktual di lapangan.

Dari hasil FGD diperoleh masukan mengenai kecakapan 

yang diharapkan stakeholder serta kekuatan dan 

kekurangan lulusan PS ARL. “Kekuatan lulusan ARL adalah 

pengetahuan tentang biodiversitas lanskap tropis 

(tanaman dan ekologi) yang mana sudah sejalan dengan 

visi dan misi departemen. Kekuatan lainnya adalah lulusan 

PS ARL unggul  dalam membuat konsep desain arsitektur 

lanskap. Sementara kelemahannya yakni dalam hal 

kemampuan berkomunikasi masih perlu ditingkatkan,” 

kata Ketua Departemen ARL IPB University, Dr Ir Afra DN 

Makalew, MSc.

 Pada sesi terakhir FGD, stakeholder juga memberi 

masukan mengenai kebutuhan kompetensi menurut 

standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), 

IFLA Charter (Internasional) dan 16 skills power agile 

learner terhadap kebutuhan kerja sesuai Kurikulum K2020 

IPB). Hasil dari FGD menjadi bahan pertimbangan dalam 

penyusunan materi (content) maupun pengkayaan 

(enrichment)  kurikulum K2020 Program Studi ARL. 

(GR/ris)
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Mahasiswa Malaysia dan Filipina Belajar 
Proses Pengolahan Perikanan di IPB University

ahasiswa dari USCI University-Malaysia, 

MUPM-Malaysia, UMT-Malaysia, CLSU-Filipina 

dan IPB University ikuti Summer Course 

Indigenous Fish Processing in Asia di Departemen 

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB University, di Kampus Dramaga Bogor 

Juli lalu. Ada 14 mahasiswa yang mengikuti program ini. 

Selain mendapatkan materi di kelas, mahasiswa juga 

diajak melihat proses pengolahan hasil perikanan di 

perusahaan perikanan tradisional di Kabupaten 

Indramayu.

“Kami hadirkan tim pengajar summer course dari 

Kasetsart University, Thailand, Hanoi University of Science 

and Technology, Vietnam dan IPB University. Topik pada 

kegiatan summer course ini sangat menarik, karena kita 

dapat mempelajari proses pengolahan produk indigenous 

perikanan dari beberapa negara di Asia Tenggara. Selain 

itu, semoga kegiatan ini dapat menginisiasi kerjasama 

antar negara di bidang perikanan, baik terkait kegiatan 

akademik, staf atau student exchange maupun penelitian,” 

ujar Dekan FPIK IPB University, Dr Luky Andrianto. (**/Zul)
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Ganda Campuran IPB University Juara 3 Kejuaraan Tenis Nasional

anda Campuran IPB University, Fikri Rahmadan 

GNugroho dan Aisyah Purnama Sargi berhasil 

menjadi juara tiga pada Turnamen Tenis Piala 

Rektor ITB 2019 di Bandung, (3-7/8). Keduanya 

merupakan mahasiswa dari Sekolah Vokasi IPB University. 

Pada turnamen antar mahasiswa se Indonesia ini, Fikri 

dan Aisyah didampingi pembimbing Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Tenis Lapang IPB University, Dr 

Muhammad Findi Alexandi.

Fikri sudah mengenal olahraga tenis lapang sejak kecil. 

Fikri mengenal olahraga ini dari orang tuanya.

“Alhamdulillah berkat dukungan dari orang tua, UKM Tenis 

Lapang, Direktorat Kemahasiswaan Pengembangan Karir 

IPB University dan partner yang bagus (Aisyah), saya bisa 

mendapatkan juara tiga ganda campuran turnamen tenis 

ini. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang 

sudah membantu kami sehingga kami bisa mengikuti 

turnamen ini dengan lancar,” ujar Fikri, mahasiswa dari 

program studi Teknologi Industri Benih (TIB) ini.

Sementara itu, berdasarkan penuturan Aisyah, perjuangan 

untuk mendapatkan gelar juara tiga tidaklah mudah. Pada 

babak semifinal, mereka berhasil dikalahkan oleh tim dari 

Universitas Diponegoro (Undip).

“Pada tanggal 4 Agustus itu kami harus berjuang keras 

karena dalam satu hari harus bertanding sampai empat 

kali. Setelah berhasil mengalahkan tim dari Politeknik Pos 

Indonesia dan Telkom Indonesia, kami berhak maju ke 

babak semi final. Namun di semi final kami dihentikan oleh 

tim dari Undip,” tutur Aisyah.

Capaian ini tentu mengharumkan nama Sekolah Vokasi 

IPB University. Dr Findi berharap prestasi ini bisa melecut 

semangat mahasiswa untuk meraih prestasi yang lebih 

tinggi lagi.

“Terus tekun berlatih dan jangan terlena karena 

persaingan sangat keras. Semoga dukungan untuk petenis 

mahasiswa semakin meningkat dan secara kelembagaan 

di IPB University (Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir) akan semakin mendukung segala 

aktivitas UKM Tenis Lapang sebagai wadah organisasi 

petenis di IPB University,” ujarnya. (dinof/Zul)
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