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IPB Raih Peringkat I SINTA Award

I
PB University meraih peringkat pertama dalam 

penghargaan Science and Technology Index (SINTA) 

Award 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal 

Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Dr. 

Muhammad Dimyati, Kamis (12/9) di Jakarta Convention 

Center (JCC), Jakarta.

Dr Arif Satria mengungkapkan rasa terima kasih kepada 

seluruh inventor dan inovator IPB University yang terus 

mengharumkan serta berkarya untuk IPB University. "Ini 

sesuai dengan janji kita, inspiring innovation with integrity. 

Apa yang kita lakukan selama ini merupakan proses yang 

panjang yang telah dilakukan sudah sangat lama di IPB 

University. Ini memang menjadi keunggulan IPB 

University, unggul di bidang sumberdaya manusia yang 

memiliki kompetensi dan motivasi yang luar biasa untuk 

memberikan karya terbaik," ujar Dr Arif.

Dr Arif berharap penghargaan ini bisa menjadi 

penyemangat bagi institusi untuk terus berinovasi dan 

memberikan manfaat bagi bangsa ini.

“Penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, tapi ini harus kita 

jadikan sebagai pilar penyemangat untuk terus 

memberikan inovasi-inovasi dan juga paten yang benar-

benar bisa langsung diterapkan di dunia industri dan 

masyarakat," ujar Dr Arif.

Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual 

IPB University, Dr Ir Syarifah Iis Aisyah menyampaikan, 

“Sampai dengan tahun 2019 IPB telah menghasilkan 469 

paten, dimana 157 diantaranya telah Granted”. 

Langkah IPB ke depan adalah mendorong paten dan 

produk komersial sebagai basis kekuatan institusi 

pendidikan untuk lebih maju dan bersaing secara global 

sebagai komitmen memajukan dan mensejahterakan 

bangsa. Untuk itu, dukungan dari stakeholder terkait 

sangat diperlukan, antar lain sistem insentif yang konkrit 

dari pemerintah dan dukungan industri untuk percepatan 

komersialisasi hasil riset, serta penguatan kerjasama 

dengan pelaku bisnis dan pemerintah untuk 

pengembangan inovasi bagi pembangunan daerah 

berbasis potensi lokal. (Rizky/Zul)
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Rektor Wageningen University and Research Sampaikan Orasi 
di Dies Natalis IPB University

R
ektor Wageningen University and Research, Prof 

Arthur P. J. Mol memberikan orasi ilmiah dalam 

Sidang Terbuka Dies Natalis Ke-56 IPB University 

di Kampus Dramaga, Bogor, Rabu (11/9). Dalam orasinya 

Prof Arthur menjelaskan sinergi yang terjadi antara 

perguruan tinggi, perusahaan, pemerintah dan 

masyarakat di Belanda. Menurutnya, di dalam kawasan 

kampus terdapat sekitar 200 perusahaan yang siap 

mendukung research and development dari Wageningen 

University and Research. 

“Kerjasama antara industri dan perguruan tinggi sangat 

kuat. Terbukti research and development companies 

berada di kawasan kampus. Sehingga terjadi saling 

koneksi untuk investasi. Dukungan pemerintah pun kuat 

dan diskusi dengan masyarakat sekitar pun dilakukan 

dengan sebutan Dutch Diamond Approach,” ujarnya.

Dalam orasi yang bertemakan 'Creating Excellent 

Innovation Ecosystem: Role of Traditional Knowledge and 

Frontiers Technology' ini, Prof Arthur mengatakan bahwa 

perguruan tinggi di Indonesia mengalami perkembangan 

yang cepat. Hal ini terlihat dari banyaknya investasi 

sumberdaya manusia yang telah dilakukan. “Banyak 

alumni IPB University yang belajar ke Wageningen 

University and Research, begitu pula dengan staf 

pengajarnya,” ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan ini Rektor IPB 

University, Dr Arif Satria memaparkan prestasi dan 

inovasi yang telah berhasil diraih oleh IPB University. 

Menurutnya ada tiga faktor yang membuat IPB University 

berhasil meraih prestasi tersebut. Yakni inspirasi, inovasi 

dan integritas. “Ketiganya menjadi satu kesatuan yang 

tidak bisa terpisahkan. Selain itu, dalam menghadapi era 

baru Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity (VUCA) 

akibat Revolusi Industri 4.0, kita harus jawab dengan 

kecepatan, kemampuan membaca risiko karena 

ketidakpastian akan penuh dengan risiko. Kita juga harus 

mampu memahami multi variabel yang saling terkait dan 

ini pun butuh skill complex problem solving. Kita juga 

harus mampu mendapatkan data serta informasi yang 

lengkap dan jelas,” ucapnya.

Hadir juga dalam kegiatan ini Staf Ahli Bidang 

Infrastruktur, Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ir Hari Purwanto, 

MSc, DIC yang berharap IPB University akan terus 

berkontribusi bagi bangsa dan negara. “IPB University 

wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

peradaban bangsa dan kemajuan umat dengan tetap 

menghormati nilai-nilai persatuan bangsa. Selain itu 

sivitasnya juga aktif dalam komunitas global,” ujarnya. 

(dh/zul) 
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Botani Bakery IPB University, Bukan Sekedar Cafe

Ada tempat nongkrong baru sivitas di IPB 

University. Rektor IPB University, Dr Arif Satria  

telah membuka dan meresmikan Botani Bakery di 

Kampus Dramaga, Rabu (11/9). Sebelumnya spot ini 

dikenal Bread Unit yang berlokasi di Gedung Pusat Antar 

Universitas (PAU) IPB University. Hadir pula pada momen 

tersebut Rektor Wageningen University and Research, 

Netherlands, Prof Arthur P. J. Mol usai berorasi.

Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB 

University, Dr Jaenal Effendi dalam sambutannya 

mengatakan bahwa Botani Bakery ini tidak sekedar cafe 

melainkan juga memproduksi roti sendiri dengan bahan 

non terigu sesuai konsep inovasi IPB University. “Botani 

Bakery didukung berbagai pihak. Tujuannya agar IPB 

University ke depan bisa berkontribusi  lebih banyak dan 

membuat terobosan baru yang bernilai tambah tinggi. 

Harapannya Botani Bakery ini dapat memberikan banyak 

manfaat dan memfasilitasi inovasi-inovasi dari fakultas 

terkait,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Kewirausahaan IPB 

University, Prof Erika Budiarti Laconi mengatakan, Botani 

Bakery berdiri berkat kerjasama antara Direktorat 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan  dan Southeast 

Asian Food and Agricultural Science and Technology 

(SEAFAST) Center, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM), IPB University.  

“Kami hanya memfasilitasi,  agar sivitas dapat menikmati 

hasil karya dari inventor-inventor kita. Dengan demikian 

kita dapat melihat IPB University dapat berkarya jika 

difasilitasi dengan baik,” jelas Prof. Erika. Ke depan fasilitas 

ini akan dikembangkan di asrama putra. Produk roti yang 

dihasilkan sudah mengusung konsep diversifikasi pangan 

dengan menggunakan tepung bahan lokal, tidak seratus 

persen terigu. Sudah sekitar 40 persen bahan bakunya 

berasal dari singkong, jagung, dan sebagainya. Proses 

diversifikasi pangan ini terus dikembangkan bekerjasama 

dengan Seafast Center untuk menghasilkan roti yang 

seratus persen tanpa terigu.

Rektor IPB, Dr Arif Satria menyampaikan dalam 

sambutannya bahwa Botani Bakery bukan sekedar tempat 

makan saja namun menjadi salah satu tempat untuk 

meeting dan diskusi informal yang dapat menghasilkan 

ide-ide besar dan baru. “Cafe kita ini bukan sekedar untuk 

making money, melainkan cafe yang memiliki visi. Visinya 

adalah kemandirian pangan dan diversifikasi pangan.  

Semua produk inovasi IPB University bertujuan untuk itu. 

Karena inovasi IPB University merupakan inovasi yang 

membumi yang dirasakan manfaatnya oleh publik. Kita 

punya Serambi Botani dan semua produk pangannya dari 

IPB University semua, minumannya dari IPB University 

semua sebagai bagian dari kita untuk mendorong program 

green lifestyle,” tegasnya. 

Seluruh peserta yang hadir dapat mencicipi bahkan 

membawa pulang produk roti dan minuman yang telah 

disediakan. Botani Bakery sudah menerima layanannya 

sejak hari Kamis, 12 September 2019. Botani Bakery 

beroperasi mulai pukul 7.00 – 17.00  setiap hari dari Senin 

sampai Sabtu. (YDI/ris)
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IPB University Bersama Alumni Jaga Kelestarian Pohon Langka

I
ndonesia sebagai salah satu negara mega biodiversity 

di dunia dikaruniai keanekaragaman hayati serta 

tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi dan 

organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi. Hal 

ini dapat dijadikan salah satu modal dasar pembangunan 

berkelanjutan. Ancaman terhadap pohon langka di 

Indonesia semakin hari semakin besar. Ancaman nyata 

terhadap keberadaan pohon langka saat ini adalah adanya 

pemanfaatan pohon yang berlebihan. Habitat tumbuh 

pohon semakin terdesak akibat perkembangan penduduk 

untuk dijadikan bangunan dan perumahan.

Melihat kondisi ancaman kehilangan pohon langka 

semakin besar, maka sebagai bentuk kepedulian IPB 

University bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

Himpunan Alumni (HA) dan Seameo Biotrop yang di 

dukung oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan 

Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan (KLHK) melakukan Green Launching 

Penanaman Pohon Langka sebagai bagian dari Gerakan 

Nasional Konservasi Pohon Langka Nusantara, Rabu 

(11/9) di lapangan Auditorium FMIPA. Pada kesempatan 

yang sama, hadir juga Rektor Wageningen University and 

Research, Belanda, Prof Arthur P. J. Mol yang juga ikut 

melakukan penanaman sebagai bagian dari program the 

UniversiTREE dalam perayaan 100 tahun Wageningen 

University and Research.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria menyambut baik 

inisiasi DPP HA IPB University dan mengatakan  Grand 

Launching Gerakan Nasional Konservasi Pohon Langka 

Nusantara merupakan sesuatu yang mendesak dan 

penting untuk segera dilaksanakan. “Kalau kita terlambat 

melakukannya, Indonesia akan kehilangan aset ilmu 

pengetahuan yang tidak ternilai dan sangat berharga. 

Upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan 

pepohonan langka di Indonesia adalah dengan 

mempertahankan keberadaannya di alam dan melakukan 

rehabilitasi lahan melalui penanaman pohon-pohon 

langka di seluruh pelosok Nusantara. Penanaman pohon 

langka sebagai komitmen IPB University menuju 

sustainable university, dalam hal ini konservasi pohon 

langka sangat baik dan penting untuk menjaga 

biodiversity," kata Rektor.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perhutanan Sosial 

dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Dr Bambang Suprianto 

mengatakan bahwa sangat mendukung dan siap berada di 

belakang Gerakan Nasional Konservasi Pohon Langka 

Nusantara tersebut. Hal ini sejalan dengan gerakan yang 

dilakukan oleh KLHK siap memberikan bibit pohon untuk 

menjaga kelestarian pohon langka di seluruh Indonesia.  

"KLHK  juga menyediakan dan siap memberikan bibit 

pohon buah dan pohon langka dan sudah tersebar di 50 

titik di seluruh Indonesia. Setiap titik menyediakan dan 

memproduksi bibit sekira satu juta bibit," tandasnya.

Sementara Ketua Umum DPP HA IPB University, Ir Fathan 

Kamil menyampaikan bahwa pohon yang ditanam di IPB 

University sekira 130 bibit pohon langka yang ada di 

Indonesia antara lain : rasamala (Altingia excelsa 

Noronha), eboni/kayu hitam (Diospyros celebica), meranti 

palembang (Shorea palembanica), meranti merah (Shorea 

selanica), ulin/bulian (Eusideroxylon zwageri Teijsm and 

Binn), kruing gunung (Dipterocarpus retusus), Merbau 

(Insia bijuga), dan takian/hopea (Hopea nigra) yang 

bibitnya diperoleh dari Kebun Raya Bogor dan Seameo 

Biotrop. “Penanaman pohon di Kampus IPB University 

merupakan salah satu dari 30 titik penanaman yang 

direncanakan untuk dilakukan di seluruh wilayah 

Indonesia dengan melibatkan DPD HA di daerah.” (Awl)
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IPB University dan GAPKI Tingkatkan 
Kerjasama Pengembangan Sawit Berkelanjutan

PB University bekerjasama dengan Gabungan 

IPengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melakukan 

penandatangan nota kesepahaman atau 

Memorandum Of Understanding (MoU) tentang 

pembinaan dan kemitraan dalam bidang perkebunan serta 

industri kelapa sawit berkelanjutan. Hal ini dilakukan juga 

untuk menangkal isu negatif dari dalam dan luar negeri,  

peningkatan produksi melalui penerapan teknologi, serta 

pengembangan produk turunan minyak sawit, Selasa 

(10/9) di Kampus Dramaga Bogor.

 

Kerjasama ini ditandatangani Rektor IPB University, Dr Arif 

Satria dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa 

Sawit Indonesia, Ir Joko Supriyono, MM. Kegiatan ini 

disaksikan langsung oleh Dekan Fakultas Pertanian, Dr 

Suwardi, Sekretaris Jenderal GAPKI, Kanya Lakshmi 

Sidarta, Wakil Ketua Umum GAPKI, Togar Sitanggang, 

dosen dan peneliti IPB University dan pengurus GAPKI.

 

Rektor IPB University mengatakan, sangat menyambut 

baik kerjasama ini dalam menghadapi isu sawit di tingkat 

nasional dan internasional. Begitu pula mengoptimalkan 

penggunaan teknologi. IPB University mempunyai 

kompetensi untuk mentransformasi teknologi di bidang 

tersebut yakni on farm mulai dari pembibitan, pemupukan 

dan pemeliharaan selanjutnya sampai kepada processing 

(pengolahan).

 

Rektor IPB University menjelaskan, sekarang ini industri 

kelapa sawit membutuhkan perhatian langsung dalam 

teknologi sudah berkembang sedemikian maju yang 

menjadi perhatian peneliti IPB University termasuk 

mahasiswa S-1 yang tertarik untuk meneliti kelapa sawit. 

Teknologi penting dalam peningkatan produksi seperti 

aplikasi pupuk yang cermat.  Saat ini petani dan pelaku 

usaha seringkali kesulitan untuk mendapatkan hasil 

pemupukan yang optimal dan efektif. Kini, petani kelapa 

sawit tak lagi kelimpungan untuk mencari tahu jenis pupuk 

apa yang dibutuhkan, seperti apa perbandingan adonan 

yang cocok, berapa banyak pupuk yang dibutuhkan, kapan 

waktu yang pas untuk memupuk.
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“Saat ini, IPB University sedang mengembangkan sistem 

pemupukan bernama Precision Agriculture Platform for Oil 

Palm (PreciPalm). Teknologi ini memberikan rekomendasi 

pemupukan Nitrogen, Phosfat dan Kalium (NPK) pada 

tanaman kelapa sawit lewat citra daun. Inovasi ini 

berbasis aplikasi yang ditopang oleh satelit Sentinel 2 

yang datanya diolah pakai Decision Support System 

Fertilizer (DSSF) atau Sistim Pendukung Keputusan 

Pemupukan, dengan demikian ndustri sawit dapat 

mengetahui tingkat kesuburan tanah dan tanaman.  

Dampak positifnya, biaya pemupukan dapat dihemat 

antara 10 persen -15 persen, “ kata Rektor.

 

Dalam aspek ramah lingkungan, dijelaskan Dr Arif Satria, 

pelaku usaha dapat membantu mengkomersialkan produk 

helm berbahan limbah sawit yang dikembangkan peneliti 

IPB University. Melalui produk ini dapat mendukung 

kampanye positif untuk menghadapi isu negatif. “Helm ini 

akan dikerjasamakan dengan perusahaan teknologi jasa 

transportasi. Kalau jadi, pengemudi perusahaan pakai 

green helm. Ini menjadi kampanye luar biasa untuk sawit 

ramah lingkungan,” ungkapnya.

 

Sementara Ketua Umum GAPKI, Ir Joko Supriyono, MM 

sangat mengapresiasi kerjasama dengan IPB Univeristy 

karena semakin memperkuat keberlanjutan industri sawit 

di Indonesia. Momen ini, menurutnya, sangat dinantikan 

karena hubungan dengan peneliti IPB sudah terjalin 

semenjak lama melalui berbagai ragam studi.  "Pihak 

industri sawit dengan akademisi perlu bersinergi dalam 

pengembangan kelapa sawit untuk menangkal berbagai 

isu negatif baik dari luar maupun dari dalam negeri, bahu 

membahu memecahkan permasalahan peningkatan 

produksi,  cara pemupukan yang baik dan efektif, 

pemberantasan penyakit ganoderma, mengatasi limbah 

kelapa sawit dan pengembangan produk turunan minyak 

kelapa sawit,” kata Joko.

 

Ia menambahkan, kerjasama dengan IPB University 

merupakan jawaban yang paling baik. IPB University 

mempunyai para peneliti dan dosen yang kompeten di 

bidang pertanian kelapa sawit, sehingga hasil inovasinya 

dapat diterapkan langsung di kebun kelapa sawit. GAPKI 

selama ini mendapatkan dukungan penuh peneliti IPB 

University untuk menghadapi tekanan di industri kelapa 

sawit. Sebab menangkal isu negatif perlu kajian ilmiah 

melalui data sahih dari hasil penelitian.

 

GAPKI mendukung berdirinya Pusat Studi Sawit yang 

diinisiasi IPB University. Lembaga ini akan berperan dalam 

kajian ilmiah untuk mencari solusi berbagai permasalahan 

peningkatan produksi, perbaikan lingkungan, kesehatan, 

hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan isu 

strategis lain. Selain itu sebagai tempat menimba ilmu, 

belajar, melakukan penelitian dan riset dan menciptakan 

teknologi untuk pengembangan kelapa sawit yang 

berkelanjutan. (Awl/ris)
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PII Gandeng IPB untuk Tingkatkan 
Kualitas Insinyur Indonesia 

I
PB University dan Persatuan Insinyur Indonesia tanda 

tangani Memorandum of Understanding (MoU) di 

Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (10/9). Pada 

kesempatan tersebut hadir Wakil Rektor bidang 

Kerjasama dan Sistem Informasi IPB University, Prof Dr Ir 

Dodik Ridho Nurrochmat dan  Ketua Umum PII, Dr  Ir Heru 

Dewanto. Penandatanganan MoU kali ini dilaksanakan 

bersamaan dengan penutupan Kongres Luar Biasa dan 

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PII 2019.

Prof Dodik R. Nurrochmat pada kesempatan tersebut 

menyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan IPB 

University dengan PII pasca penandatanganan MoU 

tersebut. "Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam 

rangka menunaikan PP Keinsinyuran yang mana seorang 

insinyur profesional harus memiliki sertifikat keahlian dari 

perguruan tinggi. Sebelum adanya peraturan tersebut 

memang belum ada ketentuan seperti itu. Namun kini 

sertifikasi insinyur harus dilakukan oleh perguruan tinggi, 

setelah itu baru dapat diregistrasikan ke PII," ungkapnya.

 

Menurutnya, untuk saat ini yang paling siap untuk 

melaksanakan program sertifikasi tersebut di IPB 

University adalah di bidang kehutanan yakni Fakultas 

Kehutanan dan bidang teknologi pertanian yakni Fakultas 

Teknologi Pertanian. Hal ini berkaitan dengan jumlah 

dosen yang sudah memiliki sertifikat keahlian, karena 

dosen yang mengajar program sertifikasi tersebut wajib 

sudah memiliki sertifikat keahlian. “Tapi saya yakin, ke 

depan kita akan dapat melaksanakan program sertifikasi 

untuk setiap keahlian yang ada di IPB University," ujar 

dosen Fakultas Kehutanan IPB University tersebut.

Sementara itu, Dr Heru Dewanto dalam sambutannya 

menyampaikan dari 40 perguruan tinggi yang diberikan 

mandat, sudah 30 lebih perguruan tinggi yang 

menandatangani MoU dan 25 yang sudah 

menandatangani perjanjian kerjasama dengan PII. “Kita 

pun sudah memiliki sistem informasi yang baru terkait 

pendataan anggota dan proses administrasi lainnya. Hal 

ini kita laksanakan untuk terus meningkatkan performa 

PII," ujarnya. (dinof/Zul)
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IPB University Gelar Seminar Hadirkan Dua Pakar Dunia 
Bahas Pemberantasan Hama Tanaman

D
epartemen Proteksi Tanaman, Fakultas 

Pertanian, IPB University mengadakan seminar 

mengenai manajemen terhadap hama tanaman. 

Seminar dihadiri oleh dua pembicara yaiu Prof. Victor 

Galea dari Universitas Queensland, Australia dan Mr. 

Tajuddin Ismail dari International Rubber Research and 

Development Board. 

Prof. Victor mengenalkan salah satu bentuk pengobatan 

terhadap hama tanaman yaitu penyuntikan herbisida 

tanpa memerlukan penyemprotan bahan kimia yang 

berpotensi merusak secara besar-besaran. Herbisida ini 

langsung disuntikkan pada stem tumbuhan dan 

menyerang langsung pada bagian yang sakit. 

Ada banyak model alat penyuntiknya. Kelebihan metode 

injeksi ini adalah alat yang lebih mudah digunakan dan 

tidak adanya komponen buangan. 

 

Di lain pihak, Mr. Tajuddin menjelaskan mengenai penyakit 

tumbuhan baru yang belakangan menjadi pembicaraan. 

Penyakit tersebut disebabkan oleh Pestaliopsis, salah satu 

dari kelompok cendawan. Penyakit tumbuhan ini 

ditemukan di perkebunan karet pada tahun 2018. Salah 

satu tandanya adalah gugur daun. 

Pestaliopsis tidak hanya menyerang pohon karet, namun 

berpotensi menyerang pohon kelapa sawit, kopi, coklat, 

dan pohon buah-buahan. 

Pada kesempatan ini, Mr. Tajuddin memaparkan kronologi 

yang terjadi di Bumi Rambang, Palembang. Pada Januari 

2018, terjadi curah hujan yang tinggi. Saat inilah, terjadi 

gugur daun yang besar sehingga kanopi berkurang. Selain 

itu muncul cendawan, membuat penyemprotan terhadap 

perkebunan karet dilakukan. Herbisida yang digunakan 

dalam memerangi hama pohon ini adalah Benomyl. 

Sayangnya, meski perlahan gugur daun berkurang, ketika 

curah hujan tinggi kembali datang, gugur daun tak bisa 

dihindari. Hal ini menyebabkan kanopi pohon berkurang 

hingga 60 persen.

“Hama ini harus terus dibasmi dan secepatnya ditemukan 

cara efektifnya. Gugur daun yang di luar kendali akan 

menyebabkan fotosintesis terganggu dan melemahkan 

pertahanan dari pohon tersebut. Kedua hal tersebut 

tentunya akan mengurangi produksi pohon karet,” ujarnya. 

(ASK/Zul)
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Faktor Genetika Pengaruhi Perilaku Seseorang

D
epartemen Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam,  IPB University 

mengadakan simposium penelitian terbaru 

mengenai perilaku yang didasari oleh genetik. Simposium 

dilaksanakan di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University di Kampus 

Dramaga, Bogor (9/9). Simposium dihadiri  mahasiswa IPB 

University dari berbagai jurusan dan angkatan, bahkan 

beberapa mahasiswa asing. Pembicara yang dihadirkan 

dalam simposium ini adalah Yohei Terai, PhD dari Hayama, 

Jepang, Kanthi Arum   Widayati, PhD peneliti sekaligus 

dosen di Departemen Biologi IPB University, Michael 

Raymond, PhD dari University of Montpellier, Perancis, 

Sarah Nila, PhD dan Winati Nurhayu, PhD yang telah 

menuntaskan program doktornya di IPB University tahun 

ini. 

Tanpa disadari atau tidak, perilaku setiap mahluk hidup 

pasti ada yang mendasarinya. Hal yang mendasari ini 

dilihat dari segi sains adalah genetik. Kumpulan gen-gen 

yang berkumpul menjadi satu kesatuan dan pada akhirnya 

membentuk perilaku setiap mahluk hidup. 

Salah satunya adalah penggunaan tangan dominan. 

Winati Nurhayu dalam penelitiannya menemukan hasil 

bahwa penggunaan tangan dominan didasarkan oleh 

keturunan atau genetika. 

Topik yang telah hangat belakangan ini pun turut dibahas 

dari sisi sains, yaitu perilaku feminim pada laki-laki. 

Penelitian Sarah menunjukkan bahwa ada gen bernama 

Pleiotropic yang dapat diekspresikan pada wanita dan pria. 

Jika gen ini diekspresikan pada pria, maka akan 

meningkatkan femininitas pada pria. Menggunakan 

morfometrik pada wajah pria non-feminim dengan pria 

feminim, Sarah mengatakan bahwa wajah pria feminim 

terlihat kurang maskulin. 

Lain halnya dengan penelitian Michel Raymond. “Sikap 

manusia yang mengambil atau menjauhi risiko pun turut 

ditentukan oleh genetik dari manusia tersebut,” ujarnya.

Yohei Terai yang meneliti Macaca di Pulau Sulawesi pun 

menemukan terdapat spesies hybrid yang disebabkan dari 

tidak jelasnya garis keturunan dari para Macaca. Hal ini 

menyebabkan adanya evolusi dari para Macaca. 

Terakhir, Kanthi yang baru saja menerbitkan jurnal 

mengenai reseptor perasa menjelaskan bahwa 

kemampuan mahluk hidup, dalam hal ini Macaca, dalam 

mengecap rasa pahit disebabkan oleh gen. Gen yang 

berperan adalah TAS2R38. Selain itu, geografi pun turut 

mempengaruhi indra pengecap. (ASK/Zul)
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Tiga Mahasiswa IPB University 
Juara I Olimpiade Ekonomi Islam Nasional

iga mahasiswa dari Departemen Ekonomi Syariah, 

TFakultas Ekonomi Manajemen (FEM) IPB 

University berhasil meraih Juara Pertama pada 

Olimpiade Ekonomi Syariah Tingkat Nasional yang 

diselengggarakan di Semarang, Agustus lalu. Perlombaan 

yang diselenggarakan Kelompok Studi Ekonomi Islam 

(KSEI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Diponegoro ini diikuti perwakilan mahasiswa program 

studi Ekonomi Islam dari beberapa perguruan tinggi 

bergengsi di Indonesia.

Mahasiswa tersebut  adalah Novia Ariani, Diah 

Zulianingrum dan Erina Nuhbatul Laa'li. Kompetisi yang 

mengusung tema 'The Stategic Role of Waqf in Improving 

Ummah Welfare' ini merupakan kompetisi ekonomi 

syariah terbesar dan tertua di Indonesia. Kegiatan ini 

memberi tempat untuk setiap peserta bersikap kritis, 

kreatif, dan responsif tentang iklim keuangan Islam.  

“Alhamdulillah, berkat perjuangan dan doa orang tua serta 

teman-teman. Pada seleksi awal kami terpilih menjadi 

delapan besar dari perguruan tinggi terbaik se-Indonesia, 

kemudian pada akhir perlombaan bisa mendapatkan juara 

satu ini,” ujar Erina.

Pada babak awal, masing-masing kelompok diberikan soal 

multiple choice. Skor yang diperoleh pada babak satu ini 

menjadi penentu apakah kelompok tersebut 

diperbolehkan atau tidak untuk masuk ke tahap 

selanjutnya. "Alhamdulillah pada babak ini kami berhasil 

lolos dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap study 

case," tutur Diah salah satu anggota kelompok ini.

Lebih lanjut Diah menceritakan pada babak study case dan 

presentasi, kelompok ini membawa konsep financial and 

technology. "Kita membawa konsep bagaimana fintech 

menjadi katalisator untuk pembangunan ekonomi syariah 

khususnya wakaf uang. Sekarang era 4.0, maka wakaf 

uang ini bisa dilakukan melalui teknologi. Bayangkan 

ketika tiduran dan santai di rumah kita tetap bisa 

berwakaf melalui fintech ini. Alhamdulillah setelah 

akumulasi semua nilai dari babak multiple choice, 

presentasi ini dan lomba cerdas cermat sebagai babak 

akhir kelompok kami dinyatakan sebagai juara satu," ujar 

Diah yang juga merupakan mahasiswa semester tujuh 

Ekonomi Syariah IPB University. (LR/Zul)
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