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Kahiyang Ayu, Lulus dengan Predikat Cumlaude 
di Sekolah Bisnis IPB University

utri Presiden Republik Indonesia (RI) Joko 

PWidodo, Kahiyang Ayu mengikuti prosesi wisuda 

di IPB University (25/9). Kahiyang berhasil 

menyelesaikan studi master (S2) di Sekolah Bisnis IPB 

University selama 23 bulan dan lulus dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) 3,90 dengan mendapatkan 

predikat Dengan Pujian (Cumlaude). Putri Presiden Ke-7 RI 

ini  melakukan penelitian tesis dengan judul Analisis 

Strategi dan Daya Saing Perkebunan Tebu (Studi Kasus 

PTPN X Surabaya).

Kahiyang Ayu menyatakan senang dapat mengikuti 

wisuda hari ini. Kahiyang berpesan, “Untuk generasi muda 

jangan pernah berhenti untuk belajar dan tidak ada 

batasan usia untuk belajar.”

Selama menyusun tugas akhir, Kahiyang Ayu dibimbing 

oleh dua orang dosen pembimbing diantaranya Dr Ir Arief 

Daryanto, MEc dan Dr Drs Hendro Sasongko, MM. Dr Arief 

Daryanto menyatakan, “Kahiyang Ayu yang saya kenal 
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adalah seorang  mahasiswa yang memiliki kreativitas dan 

komitmen tinggi, tepat waktu dalam menyelesaikan 

tugas-tugas yang diberikan dengan kualitas yang sangat 

baik. Disamping itu, ia  mudah bersosialisasi dengan 

berbagai pihak selama menempuh program pendidikan 

S2-nya. Sebagai anak Presiden, ia tidak mau 

diistimewakan. Ia ingin tampil bersahaja seperti 

mahasiswa-mahasiswa lain di kampusnya.”

Dr Arief Daryanto juga memaparkan bahwa selama proses 

pembimbingan tesis, Kahiyang Ayu termasuk mahasiswa 

yang tidak terlalu merepotkan. Ia memilih topik yang 

sangat relevan dengan portofolio program studinya yaitu 

mengenai analisis daya saing salah satu PT Perkebunan 

Nusantara (PTPN) yang bergerak dalam bisnis tebu dan 

gula di Jawa Timur. Kerja keras Kahiyang membuahkan 

hasil yang ditunjukkan dengan IPK 3.90 (Dengan Pujian, 

Cum Laude). Ia pun menyelesaikan studinya tepat waktu, 

yaitu selama 23 bulan.

Sebagai pembimbing, Dr Ir Arief Daryanto berpesan, 

“Untuk Kahiyang, hendaklah terus belajar, berpeganglah 

pada prinsip pendidikan sepanjang hayat (life long 

education). Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin 

penting urgensinya pada saat ini karena manusia terus-

menerus harus dapat menyesuaikan diri supaya dapat  

tetap bersaing dan memiliki daya resiliensi yang tinggi di 

tengah lingkungan masyarakat yang selalu berubah.”

Wisuda Tahap I Tahun Akademik 2019/2020 ini diikuti 803 

lulusan yang terdiri dari 693 lulusan Program Sarjana, 94 

lulusan Program Magister, 14 lulusan Program Doktor, 

dan 2 lulusan Program Pendidikan Dokter Hewan.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria mengatakan pesan 

yang saya sampaikan pada wisuda kali ini adalah 

bagaimana menyiapkan generasi IPB baru yang adaptif 

dan menjadi trendsetter perubahan. “Alumni IPB harus 

memiliki beragam skill seperti komunikasi, kreativitas, 

complex problem solving dan kemampuan untuk 

kolaborasi dan yang paling penting memiliki integritas.

Dr Arif menambahkan, “Tiga hal yang bisa membuat IPB 

sustain yakni integritas, inovasi dan inspirasi. IPB selama 

ini bisa survive karena integritas yang kuat, kemampuan 

untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang kuat dan 

inovasi-inovasi tersebut bisa menginspirasi orang lain.”

Terkait diwisudanya Kahiyang Ayu, Dr Arif menyatakan, 

“Tentu ini merupakan kabar gembira untuk bapak presiden 

dan juga keluarga yang putra-putrinya menyelesaikan 

pendidikan S2 nya di IPB University”. Dr Arif Satria 

berpesan, “Semoga ilmu yang didapatkan di IPB University 

dapat memiliki peran penting di masyarakat nanti”.  (*)
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S
ekitar 50 wakil rektor perguruan tinggi se-

Indonesia hadir dalam Lokakarya Wakil Rektor, 

Direktur,  Ketua Bidang Kerjasama Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) Indonesia, di IPB International 

Convention Center, Bogor pada 23-25 September 2019.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB 

University, Prof Dodik Ridho Nurrochmat yang juga 

sebagai  Ketua Forum Wakil Rektor Se-Indonesia dalam 

sambutannya menyampaikan pertemuan ini akan 

membahas agenda penting terkait peningkatan publikasi 

dan sitasi, peningkatan summer course,  inbound, 

outbound, dan hilirisasi inovasi.

Terkait hilirisasi inovasi, Prof Dodik menambahkan bahwa  

IPB  University telah memiliki 15 outlet produk inovasi 

yang sudah di komersialisasikan termasuk diantaranya 

berada di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Terkait 

publikasi, secara umum  publikasi Indonesia melonjak 

tajam di Asia sejak lima tahun terakhir. “Ini menjadi bagian 

dari upaya forum wakil rektor bidang kerjasama 

mendorong upaya peningkatan publikasi,” kata Prof Dodik.

Ketua Penyelenggara, Dr Purwanto Subroto yang juga  

Kasubdit Kerjasama, Direktorat Pembinaan  Kelembagaan 

Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) 

menyampaikan pertemuan wakil rektor se-Indonesia yang 

digelar saat ini merupakan  pertemuan yang kelima. 

“Forum Wakil Rektor yang digagas  tahun 2015 

diharapkan dapat mensinergikan berbagai gagasan, ide, 

arah kebijakan ke depan.

Forum Wakil Rektor se-Indonesia ini pernah digelar di 

Makasar,  Ambon, Semarang, dan Palembang. Banyak 

manfaat yang dihasilkan melalui pertemuan ini. Kita coba 

mensinergikan kebijakan yang ada. Forum ini  diharapkan 

menghasilkan input pengembangan kerjasama ke depan,” 

papar Dr Purwanto.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria dalam pertemuan 

Forum Wakil Rektor  Se-Indonesia turut memberikan 

arahan. Rektor IPB University menyampaikan forum ini 

penting dalam upaya membangun optimisme, sehingga 

akan hadir ide-ide besar. “Energi besar muncul  sehingga 

akan melahirkan ide di luar dugaan. Saat ini kita  tidak 

hanya kerjasama triple helix yang dijalin  tapi multiple 

helix. Semoga  dari pertemuan ini menghasilkan sesuatu 

yang kongkrit,” ucap Rektor IPB University. (dh/ris)

IPB Jadi Tuan Rumah Forum Wakil Rektor Se-Indonesia
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K
etua Dewan Pusat Riset Asia, Prof. Neil 

Loneragan mengatakan dengan kondisi 

Indonesia yang berbentuk kepulauan, 

manajemen perikanan tangkap di Indonesia semakin 

kompleks karena banyaknya metode penangkapan yang 

berbeda-beda. Perlu sinergi antara akademisi, 

pemerintah, bisnis dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) dalam satu kesatuan sistem yang baik.

Hal ini disampaikan Prof Neil dalam Training-Workshop 

dengan judul “Management Data Strategy Evaluation for 

Data-Limited Fisheries” di IPB Science and Techno Park, 

Bogor (17-19/9). Acara ini digelar oleh Departemen 

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University 

bekerjasama dengan Murdoch University, The University 

of British Columbia, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

RI, Australia Centre for International Agricultural (ACIAR), 

The Crawford Fund, The German Development Bank (KFW) 

dan Wildlife Conservation Society (WCS). Workshop 

dihadiri oleh 35 orang peserta mulai dari peneliti dari 

berbagai perguruan tinggi, Marine Protected Area Form 

Marine National Park (MMAF), LSM yang bergerak di 

pengelolaan perikanan. 

Menurut Dr. Budy Wiryawan, Ketua Panitia Penyelengara, 

workshop ini mengumpulkan para peneliti yang memiliki 

data untuk menilai metode dan mengevaluasi pilihan 

manajemen untuk perikanan dengan data yang terbatas. 

Melalui kegiatan ini diharapkan akan teridentifikasi  riset 

pilihan terkait manajemen perikanan yang berkelanjutan.

“Workshop ini juga akan memberikan gambaran umum 

tentang evaluasi strategi manajemen dan penerapan 

dalam hal perikanan tangkap. Mengevaluasi berbagai 

sumber data untuk mengelola stok ikan dan penilaian stok 

ikan yang dipilih. Mengidentifikasi pengaturan manajemen 

saat ini dan kemungkinan pengelolaan alternatif ukuran 

untuk setiap stok ikan, menghasilkan draft laporan 

tentang biologi perikanan dan pilihan manajemen untuk 

spesies. Kajian spesies yang dipilih diantaranya ikan tuna 

dan cakalang, ikan kerapu, ikan kakap, ikan layang, ikan 

ekor kuning, hiu, serta lobster dan rajungan,” ujarnya. 

(dh/Zul)

Ketua Dewan Pusat Riset Asia Berikan Saran 
Terkait Perikanan Tangkap Indonesia
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eriahkan Dies Natalis ke 56 IPB University, 

MUnit Olahraga dan Seni gelar Kejuaraan 

Bulutangkis Ganda Putra Beregu Antar Unit 

Kerja di lingkungan IPB University. Kejuaraan diadakan di 

Gedung Olahraga IPB University, Kampus Dramaga Bogor 

(23-30/9). Kejuaraan Bulutangkis Ganda Putra tahun ini 

diikuti 22 tim. 

“Kegiatan ini bertujuan sebagai ajang silaturrahim, 

meningkatkan rasa dan sikap kebersamaan antar 

pimpinan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di 

lingkungan IPB University,” papar Abdul Aziz, SE, MM 

selaku Ketua Pelaksana Kejuaraan Bulutangkis yang juga 

menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Pelayanan 

Olahraga dan Seni di IPB University. 

Kejuaraan terdiri dari empat babak permainan yaitu 

penyisihan, perempat final, semifinal, dan final. Meskipun 

bertajuk kompetisi, kejuaraan bulutangkis ini tetap 

mengedepankan kebersamaan dan sportivitas.

Dr Cahyono Tri Wibowo selaku Kepala Unit Olahraga dan 

Seni IPB University dalam sambutannya mengatakan 

bahwa kejuaraan bulutangkis ini merupakan rangkaian 

semarak Dies Natalis IPB University di bidang olahraga. 

Selain bulutangkis ada juga kejuaraan panahan dan tenis 

meja. 

“Tujuan utama ialah mempererat silaturrahim dan 

kedekatan. Kejuaraan ini juga bertujuan sebagai tempat 

penyaluran hobi bulutangkis para pimpinan, tenaga 

pendidik, dan tenaga kependidikan di IPB University 

supaya tidak hanya latihan saja, tapi harus bertanding 

juga,” ujarnya.

Dr Cahyono juga menambahkan bahwa IPB University 

akan terus berupaya memajukan bidang olahraga. IPB 

University sebagai wadah bagi sivitas yang memiliki hobi 

dalam bidang olahraga. Ia juga berharap agar ke depannya 

kegiatan ini akan terus berkembang bahkan bisa 

melibatkan peserta dari luar IPB University. (husna/Zul)

Ramaikan Dies Natalis ke-56, 
IPB University Gelar Kejuaraan Bulutangkis
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Alumni IPB University Sumbang 2000 Masker, 
100 Tabung Oksigen dan Obat untuk Korban Asap Riau

H
impunan Alumni (HA) IPB University melalui 

badan otonom Aksi Relawan Mandiri (ARM) 

menyumbangkan bantuan berupa 2000 masker 

standar N95, 100 tabung oksigen portabel, dan sejumlah 

obat-obatan untuk membantu masyarakat Riau yang 

terkena dampak bencana asap akibat kebakaran hutan 

dan lahan. Bantuan tersebut didistribusikan kepada 

warga, khususnya di Kabupaten Pelalawan dan Kota 

Pekanbaru yang terdampak asap paling parah. Kegiatan 

yang diberi nama SAMBAR (Aksi Alumni IPB untuk 

Bencana Asap Riau) ini diselenggarakan bekerja sama 

dengan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Alumni 

IPB University, Bogor dan Rumah Sakit Ibnu Sina (RSIS) 

Pekanbaru. 

Himpunan Alumni  IPB University menyerahkan secara 

resmi bantuan masker, tabung oksigen portabel, dan obat-

obatan  tersebut kepada Direktur Rumah Sakit Ibnu Sina 

(RSIS) Pekanbaru, dr Amiral Amra, SpB. Masker sebanyak 

2.000 unit tersebut kemudian dibagi-bagikan para 

relawan ARM HA-IPB dan RSIS kepada warga.

“Masker, tabung oksigen, dan obat-obatan ini merupakan 

bantuan tahap awal HA IPB University kepada masyarakat 

Riau sebagai wujud kepedulian alumni IPB University. 

Kami berkewajiban turun bahu-membahu bersama 

segenap komponen bangsa untuk dapat meringankan 

penderitaan warga di daerah terdampak asap,” kata 

Fathan Kamil, Ketua Umum DPP HA IPB University.  

Aksi ini, lanjut Fathan, sejalan dengan salah satu misi HA 

IPB University yakni meningkatkan peran, pengabdian, 

dan pemberdayaan Alumni IPB University untuk kemajuan 

bangsa. 

Rumah Sakit Ibnu Sina menyambut gembira sumbangan 

alumni IPB University tersebut mengingat pihaknya 

kewalahan menangani warga yang datang minta 

perawatan. “Sejak pekan lalu RSIS mencatat warga yang 

telah memperoleh perawatan kesehatan di RSIS akibat 

gangguan asap bervariasi antara 20 hingga 40 pasien per 

hari,” jelas dr Amiral Amra SpB, Selasa (24/9) di 

Pekanbaru. 

Keluhan terbanyak warga adalah ISPA (Infeksi Saluran 

Pernafasan Atas).  Riau menjadi salah satu provinsi yang 

mengalami bencana asap paling parah bersama-sama 

dengan lima provinsi lainnya yaitu Jambi, Sumatera 

Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan 

Kalimantan Timur. 

Aksi Relawan Mandiri sendiri merupakan badan otonom 

kemanusiaan  HA IPB University yang ide 

pembentukannya diputuskan dalam rapat kerja nasional 

mereka yang kedua bulan Februari lalu. ARM bertujuan 

untuk turut meringankan derita korban bencana alam, 

bencana teknologi, darurat kesehatan, dan situasi krisis 

kemanusiaan lainnya di Nusantara melalui peran aktif para 

alumni IPB University. (*/ris)



7

Dosen Tamu Lithuania: Data Semua Spesies dalam 
Red List untuk Lestarikan Biodiversitas

Biodiversitas merupakan variasi spesies dalam 

suatu habitat. Warga negara Indonesia mesti 

berbangga karena Indonesia kaya biodiversitas 

atau keanekaragaman hayatinya. Sayangnya, isu 

eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali 

mengancam kerusakan bahkan kepunahan. 

Demikian ungkap Dr Zydrunas Preiksa, dosen Vytautas 

Magnus University, Lithuania saat memberikan Kuliah 

Umum di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, Selasa 

(24/9) di Ruang Baca Biologi.

Ribuan tahun lalu, bumi tak dihuni oleh manusia. 

Landscape bumi masih penuh dengan hutan. Semenjak 

manusia hadir, landscape hutan perlahan berkurang, 

berganti dengan pemukiman juga pertanian sebagai 

kegiatan manusia untuk bertahan hidup. Dr Zyrudnas 

memberi contoh Shanghai pada tahun 1990 yang masih 

memiliki hutan terbuka di kota, perlahan mulai tersisihkan 

oleh bangunan baru di tahun 2010. 

“Biodiversitas dapat dimaknai dalam banyak hal. Secara 

ekologi, biodiversitas memungkinkan makhluk hidup di 

dalamnya untuk bertahan hidup. Bisa juga dimaknai 

secara ekonomi, estetik, dan rekreasi. Beragam 

pemaknaan tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi. 

Contoh, ketika manusia berburu burung yang dilindungi 

hanya untuk rekreasi atau estetika. Juga kebiasaan 

menggunakan sumpit sekali pakai dari kayu. Hal ini 

tentunya berdampak pada ekosistem hutan,” kata Dr 

Zydrunas.

Menurut pernyataan dari Wild World Fund (WWF) pada 

tahun 2020 diperkirakan 5-10 persen spesies di bumi 

akan mengalami kepunahan.

Dr Zydrunas mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain 

selain manusia yang memiliki intelegensi tinggi sehingga 

dapat menciptakan teknologi. Berkat intelegensi ini pula 

manusia cenderung mengeksploitasi sumber daya alam. 

“Singa tidak akan memakan semua antelope, karena jika 

dia melakukan itu, besok singa yang akan mati. Tapi 

manusia cenderung mengeksploitasi semuanya,” 

tambahnya.

Dalam kuliahnya, Dr Zydrudnas mengatakan bahwa tak 

masalah jika satu spesies makhluk hidup yang punah. 

Makhluk hidup memiliki ketahanan hidup yang luar biasa. 

Jika satu sumber makanan hilang, maka akan mencari 

yang lain. Yang jadi masalah adalah ketika ada puluhan 

bahkan ratusan spesies yang perlahan punah, hal inilah 

yang akan mengganggu kestabilan ekosistem. Solusi yang 

dapat dilakukan dalam menjaga keberlangsungan suatu 

spesies adalah mendata status semua spesies dalam Red 

List, persetujuan antar negara dalam menjaga 

keanekaragaman pun penting dilakukan.

Menurut Dr Zydrunas di negara-negara Eropa dikenal 

Natura2020. Program ini merupakan hasil dari komitmen 

Europe United dalam melindungi spesies langka dan 

terancam punah. Natura2020 melindungi burung-burung 

langka, hewan lainnya, tumbuhan, dan spesies makhluk 

hidup lain. Dr Zydrunas mengatakan bahwa negaranya, 

Lithuania telah berhasil membuat area terlindung sebesar 

16,7 persen.

Di penghujung acara, Dr. Zydrunas bertanya, “Mana yang 

lebih penting, melestarikan kolosium yang berusia 2000 

tahun atau pohon oak berusia 500 tahun? Dua-duanya 

penting. Bedanya jika kita merobohkan kolosium dan 

mengumpulkan dana untuk membangunnya kembali, 

prosesnya tidak perlu sampai 2000 tahun. Namun jika kita 

memotong Oak dan mengumpulkan dana dari seluruh 

dunia, kita tetap harus menunggu 500 tahun untuk 

mendapatkannya kembali.” (ASK/ris)
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Mahasiswa IPB University Bahu-Membahu 
Lakukan Perawatan Saluran Drainase di Banten

alah satu infrastruktur penting di Desa 

SGerendong,  Kecamatan Koroncong, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten yaitu saluran 

drainase. Saluran drainase dibangun dengan tujuan untuk 

mengalirkan air yang berlebihan ke sungai. Namun, kondisi 

saluran drainase di desa tersebut banyak yang mengalami 

kerusakan dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Semak-semak atau rerumputan di sekitar saluran 

drainase juga menghambat aliran air ke sungai sehingga 

terjadi luapan di beberapa titik. 

“Kami bersama warga mendorong program perawatan 

dan pemeliharaan saluran drainase.  Program ini dilakukan 

di dua kampung yaitu Kampung Kalanganyar Kebon dan 

Kalanganyar Pasir,” kata Aristyana Wirya, salah satu 

mahasiwa peserta Kuliah Kerja Nyata Bidang Teknologi  

Infrastruktur IPB University.  Kegiatan KKN Teknologi 

Infrastruktur ini diikuti sembilan orang mahasiswa IPB 

University.

Lebih lanjut Aris mengatakan, saluran drainase sangat 

erat hubungannya dengan jalan raya, sehingga saluran 

drainase sangat penting dalam pembangunan suatu desa.

Program ini dilakukan mahasiswa KKN Teknologi 

Infrastruktur IPB University bekerjasama dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia (PUPR RI) Program ini diawali dengan 

kegiatan sosialisasi kepada masyarakat kedua kampung 

tersebut dan dilanjutkan dengan kegiatan gotong royong 

pada hari berikutnya. Keberhasilan program ini ditandai 

dengan telah dibersihkannya saluran drainase sepanjang 

300 meter dari 1.250 meter saluran drainase yang telah 

dibangun di kedua kampung tersebut. (*/ris)
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