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Rektor IPB University Puji Model Kerjasama di Jepang

R
ektor IPB University, Prof Arif Satria memuji 

model kerjasama yang dibangun antara 

Kagoshima University dengan pemerintah daerah 

dan lembaga riset di Jepang. Menurutnya model yang 

dibangun Kagoshima University ini perlu ditiru oleh 

perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini Prof Arif sampaikan 

dalam Kagoshima University Rendai Alumni Network 

International Symposium di Auditorium Andi Hakim 

Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor (11/11). 

“Lembaga penelitian dan pengembangan di Indonesia 

sudah saatnya bersinergi, saling support dan saling 

memperkuat,” ujarnya. 

Dalam kesempatan ini, Prof Arif pamerkan inovasi-inovasi 

yang berhasil diciptakan peneliti-penelitinya. Menurutnya, 

IPB University memiliki ruang khusus yang dijadikan 

tempat untuk memamerkan produk-produk tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Internasional IPB 

University, Prof Iskandar Zulkarnaen menjelaskan bahwa 

simposium ini memperkenalkan sistem pendidikan di 

Kagoshima dan riset yang akan dikembangkan di 

Indonesia. 

“IPB termasuk aktif dalam hal kerjasama dengan luar 

negeri. Setiap tahun, targetnya ada seribu orang ke luar 

negeri. Saat ini fokus IPB University di program Asean plus 

plus. Selain itu kita juga menawarkan summerschool dan 

student exchange. Dalam hal riset, akan diidentifikasi, 

mana saja yang relevan,” ujarnya. Pada simposium ini, Prof 

Kazuro Momii dari Kagoshima University menyampaikan 

informasi program Rendai. Rendai didirikan pada tahun 

1988 sebagai Program Doktoral independen selama tiga 

tahun bekerjasama dengan universitas yang berbeda.

Saat ini, Rendai terdiri dari Universitas Saga, Universitas 

Kagoshima dan Universitas Ryukyus. Tujuan dari Rendai 

adalah untuk mengembangkan tenaga doktoral kreatif 

dalam ilmu pertanian dan perikanan untuk 

mempromosikan penelitian dasar dan terapan yang 

berkaitan dengan bidang-bidang ini. 

“Selama 31 tahun, sudah 950 siswa yang kursus, 

termasuk 553 siswa internasional dan 138 doktor 

disertasi termasuk 24 orang asing. Total 1088 mahasiswa 

yang menerima gelar Doktor dari Sekolah Rendai,” ujarnya. 

(dh/Zul)
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IPB University Terima Kunjungan Komisi Yudisial 
untuk Studi Tiru PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Komisi Yudisial melakukan kunjungan 

dalam rangka studi tiru ke IPB University, 14/11. 

Kepala Bidang Data dan Layanan Informasi, Komisi 

Yudisial, Untung Maha Gunadi, SH, MSi, beserta tiga Staf 

Bidang Data dan Layanan Informasi, Festy Rahma 

Hidayati, Heri Sanjaya Putra, Wirawan Negoro Darmawan 

disambut langsung oleh Kepala Biro Komunikasi IPB 

University, Yatri Indah Kusumastuti didampingi tim.

Menurut Untung, alasan utama kunjungan ini adalah 

karena IPB University merupakan satu-satunya institusi 

perguruan tinggi yang masuk dalam klaster informatif 

pada tahun 2018 lalu berdasar pemeringkatan yang 

dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Untung juga 

melihat akhir-akhir ini kehumasan IPB University selalu 

meraih prestasi di lingkup nasional.

“Saya melihat dari pertama kami dipanggil PPID, dapat 

informasi kalau PPID IPB University sudah masuk kategori 

informatif. Terakhir saya ke Bangka, hadir di Anugerah 

Media Humas 2019, IPB University selalu dipanggil naik 

panggung karena juara. Untuk itu, maksud kami 

berkunjung, tidak lain untuk menggali informasi 

bagaimana IPB University dalam mengelola PPID dan 

kegiatan kehumasan seperti media sosial, pengelolaan 

hubungan media dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu dalam pemaparannya, Yatri menyampaikan 

bahwa PPID adalah payung program pengelola layanan 

informasi di IPB University. Dari Undang-Undang No. 14 

tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, IPB 

University melihat hal itu sebagai kewajiban badan publik 

untuk membuka informasi. Artinya, PPID dalam hal ini 

tidak hanya berada pada sisi kehumasan tapi pada 

institusi secara keseluruhan.

“Ketika kami memahami itu sebagai tanggung jawab 

institusi, kami bisa bercerita banyak hal. Sehingga apa 

yang kami sampaikan baik di website maupun di monev 

lalu, adalah kinerja institusi bukan hanya kinerja 

kehumasan saja,” ujar Yatri.

Yatri juga menerangkan, penyebaran informasi yang 

dilakukan IPB University juga menjangkau berbagai 

kalangan. Meski teknologi sudah kian cepat 

perkembangannya, IPB University tetap memerhatikan 

langkah penyebaran informasi sesuai dengan kalangan 

penerima informasi. IPB University yang selalu 

mengedepankan keterbukaan informasi.

Setelah pertemuan ini, baik IPB University maupun Komisi 

Yusidial berharap akan terus menjalin komunikasi dan 

kolaborasi agar semua badan publik dapat terus 

berkembang hingga bisa menjadi kategori informatif. 

(Rz/Zul)
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Tingkatkan Kepedulian Pajak, Tax Center IPB University 
Gelar Seminar dan Lomba

T
ax Center IPB University bekerjasama dengan 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  menggelar 

Seminar Nasional Peduli Pajak 2019 dengan tema 

“Kebijakan Perpajakan di Era Revolusi Industri 4.0 dalam 

Menopang APBN.” Seminar yang diselenggarakan pada 

15/11 di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor ini diikuti sekira tiga ratus peserta dari 

berbagai institusi.

Sebelumnya, Tax Center  IPB University juga mengadakan 

Lomba Perpajakan dan Akuntansi sebagai wujud 

meningkatkan kepedulian dan kesadaran pajak.

Ketua Senat Sekolah Vokasi IPB University, Dr Daisy DSJ 

Tambajong menyampaikan, kegiatan seminar ini diadakan 

dalam rangka peningkatan kesadaran pajak dikalangan 

pendidikan. 

“Denyut nadi pembangunan Indonesia ditopang oleh 

Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (APBN) yang 

sebagian besar bersumber dari pajak. Dengan mendorong 

peningkatan kepedulian pajak berarti mendorong 

pembangunan,” paparnya.

Dra Catur Rini Widosari, Kepala Kantor Wilayah, Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat menyebutkan bahwa 

penggunaan internet dan transformasi digital dapat 

menjadi peluang dan tantangan bagi pajak di era revolusi 

industri 4.0. Hal ini diperjelas oleh pemaparan dari 

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan, DJP Pusat, Aan 

Almaidah yang menjelaskan beberapa sektor yang 

tumbuh akibat transformasi era industri 4.0. 

“Tantangan masa kini yaitu transaksi tanpa batas dan 

perlu regulasi yang sesuai. Saat ini pemerintah terus 

mengatur strategi agar transformasi digital membawa 

dampak baik bagi perpajakan,” ujar Aan.

Alumni IPB University ini juga menambahkan bahwa fokus 

berbagai kementerian, termasuk Kementrian Keuangan 

dalam hal ini bidang perpajakan yaitu peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia (SDM) dan inovasi. Sehingga, ranah 

penyuluhan dapat merambah ke kalangan akademisi 

sebagai calon wajib pajak di beberapa tahun mendatang.

Meskipun implementasi kemajuan internet dan digitalisasi 

belum optimal di bidang perpajakan, trend digital ini justru 

menjadi peluang bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) di Indonesia melalui e-commerce dalam 

peningkatan ekonomi. 

Tax Manager Bukalapak, Afrizal memaparkan bahwa 

pihaknya mendukung penuh sosialisasi penerapan pajak 

bagi pelaku e-commerce.  “Kami mendukung penuh 

inovasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan bagi pelaku 

e-commerce. Saat ini masyarakat juga bisa membayar 

pajak melalui Bukalapak,” ujar Afrizal.

Kepala Subdirektorat Analisis Ekonomi Makro dan 

Pendapatan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Wisnu 

Wardhana menuturkan saat ini pemerintah melalui 

Jenderal Anggaran berupaya meningkatkan sektor-sektor 

penting dalam pemanfaatan anggaran, seperti prioritas 

pendidikan. 

“Kalangan akademisi dan pendidikan memainkan peran 

penting dalam peningkatan SDM dan daya saing yang 

mendorong efisiensi dan produktivitas di berbagai aspek. 

Kerjasama yang solid antar Triple Helix, yaitu pemerintah, 

akademisi, dan swasta akan mendorong keoptimisan 

Indonesia menjadi negara emas di tahun 2045,” 

pungkasnya. (Hs/RA)
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IPB University dan FLPI Gelar Pelatihan dan 
Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemotongan Daging

I
PB University dan Forum Logistik Peternakan 

Indonesia (FLPI)  menggelar Pelatihan dan Sertifikasi 

Kompetensi Bidang Pemotongan Daging (Butcher) 

Junior sesuai  Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) di Kampus IPB Dramaga. Pelatihan ini 

juga didukung oleh Balai Besar Pelatihan Kesehatan 

Hewan (BBPKH) Cinagara dan Lembaga Sertifikasi Profesi 

Peternakan Indonesia (LSP PI). 

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan 

Pengembangan, Fakultas Peternakan IPB University, Dr 

Rudi Afnan mengatakan bahwa pelatihan ini untuk 

menghasilkan tenaga butcher profesional yang 

berkompeten dan bersertifikat, sehingga berdaya saing 

dengan tenaga asing. Selain itu peluang kerja untuk 

profesi butcher profesional di Indonesia dapat diisi oleh 

sumberdaya manusia dalam negeri. 

“Pelatihan ini tujuannya untuk membangun kapasitas 

sumberdaya manusia yang terlibat pada aktivitas logistik 

peternakan, khususnya sapi potong. Penyusunan SKKNI 

bidang pemotongan daging (butcher) juga bertujuan untuk 

memberikan acuan baku tentang kriteria standar 

kompetensi kerja tenaga ahli pemotong daging 

berdasarkan topografi karkas (butcher) bagi para 

pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan 

butcher yang profesional, ” ujar dosen IPB University ini.

Dalam kesempatan itu, Dr Henny Nuraini, staf pengajar 

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, 

Fakultas Peternakan IPB University menjelaskan, 

pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya 

perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan para 

tenaga kerja selama mereka bekerja di perusahaan tempat 

mereka bekerja. Keselamatan kerja ini sangat 

berhubungan erat dengan proses produksi suatu 

perusahaan. Terutama di Indonesia yang semakin 

berkembang negaranya, semakin berkembang pula 

tingkat kecelakaan kerja yang terjadi,” tutur dosen IPB 

University ini.

Peneliti IPB University ini menambahkan, masalah 

jaminan mutu produk yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal 

(ASUH) yang terkait dengan sistem penyediaan sanitasi 

yang higienis. Di samping itu harus ada pengawasan dan 

pemeriksaan yang konsisten. Misalnya pemeriksaan 

kesehatan hewan dan kesehatan daging di Rumah Potong 

Hewan (RPH) harus ada penegakan hukum dan adanya 

sistem kesehatan masyarakat veteriner yang bertanggung 

jawab terhadap keamanan, kesehatan dan kelayakan 

pangan asal hewan.

“Untuk menjaga dan menciptakan pangan asal hewan 

yang ASUH diperlukan perancangan, pengembangan dan 

implementasi sistem keamanan dan mutu pangan asal 

hewan. Sistem tersebut ditunjang oleh sarana dan 

prasarana fisik, sumberdaya manusia, organisasi dan dana 

yang memadai,” tegas pakar peternakan IPB University ini.  

Peserta pelatihan ini berasal dari berbagai tenaga kerja 

stakeholder yang berpengalaman dari perusahaan ternak 

di bidang Butcher Yunior dan memiliki sertifikat latih 

berbasis kompetensi pada jabatan Butcher Yunior. 

(Awl/ris)
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Departemen Biologi IPB University 
Ajari Siswa SMA Jaga Biodiversitas

osen-dosen dari Departemen Biologi, Fakultas 

DMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA), IPB University lakukan sosialisasi 

pentingnya menjaga biodiversitas hayati di SMAN 1 

Tanjungpandan, Belitung, Oktober lalu. Mereka adalah Dr 

Rika Raffiudin, Dr Berry Juliandi, Dr Triadiati, Dr Nisa 

Rachmania dan Dr Kanthi Arum Widayanti.

Dalam paparannya Dr Rika memperkenalkan mengenai 

keragaman dan teknik budidaya lebah madu yang tidak 

bersengat. Dr. Berry Juliandi mengajarkan kajian 

morfometrik wajah manusia. Sementara itu Dr Triadiati 

mengajak siswa melakukan praktik untuk mengamati 

struktur mikroskopis tanaman dan serangga dengan 

menggunakan portable microscope.

“Antusiasme siswa semakin meningkat ketika mereka 

diajarkan untuk mengetahui pola wajah rata-rata di kelas 

melalui praktik langsung mengamati wajah rata-rata lima 

siswa di kelas. Ini yang dipelajari di kajian morfometrik 

wajah manusia,” ujar Dr Berry.

Selain ke SMAN 1 Tanjungpandan, mereka juga melakukan 

hal yang sama ke MA Muhammadiyah, Belitung Timur. Di 

MA Muhammadiyah, dosen yang melakukan sosialisasi 

adalah Dr Triadiati , Dr Nisa Rachmania dan Dr Kanthi 

Arum Widayati. 

Pada kesempatan ini mereka menjelaskan tentang Biopori 

dan BioBlitz (belajar biodiversitas di Lingkungan). Biopori 

merupakan teknologi sederhana untuk meningkatkan 

daya resap air pada tanah, sedangkan bioblitz adalah 

metode ekplorasi biodiversitas alam yang dapat dilakukan 

per bulan, per musim, maupun per waktu.

“Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu 

memperkenalkan biologi dan IPB University lebih dalam 

kepada para siswa dan siswi SMA,” tutur Ketua 

Departemen Biologi,” ujar Ketua Departemen Biologi, Dr 

Miftahudin. (**/Zul)
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Tomat-B, Tombol Anti Begal Gagasan Mahasiswa IPB University

ahasiswa IPB University gagas Tombol Anti 

MBegal atau disingkat Tomat-B. Gagasan yang 

disampaikan tiga mahasiswa Departemen 

Fisika IPB University  ini menjadi jawaban isu kriminalitas 

begal yang sedang marak. 

Gagasan tombol anti begal ini mengantarkan Savira Vita 

Karimah, Hiromi Elevenia Darmawan, dan Widya Wardani 

meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah yang 

diselenggarakan oleh Departemen Fisika, Universitas 

Bangka Belitung beberapa waktu lalu.

Cara kerja alat ini adalah dengan menggunakan sebuah 

tombol dan dua drone yang dipasang pada bagian depan 

dan belakang kendaraan bermotor. 

“Kami terpikir membuat tombol,  karena alat ini yang akan 

mudah diraih, ketika kondisi korban pelaku begal sedang 

panik,”  kata Savira.

Tombol ini diletakkan pada stang motor, dan ketika tombol 

ditekan kedua drone akan mengerjakan tugasnya masing-

masing.

Bee Drone yang berada di depan, bertugas mengelabui 

pelaku begal dengan suara bising dan dilengkapi dengan 

face recognition. Tell Drone  yang berada di bagian 

belakang, dilengkapi oleh plat recognition sehingga dapat 

mencatat plat nomor kendaraan tersangka. 

“Alat kami ini juga akan terintegrasi dengan PC atau 

smartphone dari kepolisian. Kami akan bekerja sama 

dengan kepolisian, lalu akan ada semacam aplikasi untuk 

mendeteksi plat nomor dan wajah dari pelaku,” jelas 

Savira. 

Ide ini sendiri berangkat dari keresahan mereka dalam 

proses penangkapan pelaku begal. “Alat kita ini diharap 

dapat mempercepat proses penangkapan dari pelaku 

begal,” lanjut Savira.  Mereka berharap alat ini akan 

mengurangi dampak kerugian peristiwa begal yang terjadi. 

Polisi juga dapat dengan mudah melacak pelaku begal.

Ketiga mahasiswa ini berharap ketika alat ini bisa 

direalisasikan, maka kerjasama dengan instansi keamanan 

setempat dapat berjalan dengan baik. (ASK/ris)
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IPB Jadi Tuan Rumah Tantangan Bebras 2019 

I
PB University mendedikasikan fasilitas infrastruktur 

teknologi informasinya untuk mensukseskan 

penyelenggaraan Tantangan Berpikir Komputasional 

(Computational Thinking Challenges), yang lebih dikenal 

sebagai Tantangan Bebras tahun 2019. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh Tim Olimpiade Komputer Indonesia 

(TOKI) yang didukung oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan RI.

Kegiatan yang digelar selama lima hari sejak tanggal 11-

16 November itu diikuti sebanyak 502 sekolah tingkat SD, 

SMP, dan SMA/SMK dari seluruh Indonesia. 

“ICT IPB University dinilai sangat baik dan mampu untuk 

penyelenggaraan tantangan online yang diikuti oleh ribuan 

peserta dari seluruh Indonesia. Mulai dari aplikasi 

pendaftaran hingga tantangan dikembangkan oleh 

tenaga-tenaga terampil ICT IPB University,” ungkap Ir Julio 

Adisantoso, MKom, Direktur Sistem Informasi dan 

Transformasi Digital IPB University. 

Tantangan Bebras 2019 ini diselenggarakan dengan 

tujuan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia melalui 

peningkatan kompetensi high order thinking peserta didik 

supaya mampu menghadapi tantangan kehidupan global 

yang semakin kompetitif. Di sisi lain, diharapkan juga 

mampu meningkatkan daya nalar peserta didik yang 

bertumpu pada kemampuan berpikir secara terstruktur 

dan kritis. 

Melalui tantangan berpikir komputasional memungkinkan 

para siswa SD, SMP, hingga SMA untuk berlatih 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

problem solving secara menyenangkan. Hal ini karena 

semua materi dan persoalan disajikan secara menarik  

dengan gambar dan ilustrasi agar mudah dipahami oleh 

peserta didik.

Computational thinking adalah sebuah cara berpikir untuk 

memecahkan persoalan, merancang sistem, memahami 

perilaku manusia serta melandasi konsep informatika. Di 

dunia saat ini, komputer telah dimanfaatkan untuk 

membantu berbagai segi kehidupan.

Oleh karena itu berpikir komputasional harus menjadi 

dasar bagi seseorang untuk berpikir dan memahami dunia 

dengan persoalan-persoalannya yang semakin kompleks. 

Berpikir komputasional berarti berpikir untuk menciptakan 

dan menggunakan beberapa tingkatan abstraksi, mulai 

memahami persoalan sehingga mengusulkan pemecahan 

solusi yang efektif, efisien, fair dan aman. Berpikir 

komputasional juga berarti memahami konsekuensi dari 

skala persoalan dan kompleksitasnya, tak hanya demi 

efisiensi, tetapi juga untuk alasan ekonomis dan sosial.

Tantangan Bebras mengikuti perkembangan 

Computational Thinking melalui “challenge” atau 

tantangan yang diberikan untuk problem solving terkait 

informatika dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan 

secara menarik dan lucu. Lewat Tantangan Bebras, siswa 

diajak membangun keterampilan berpikir untuk 

menyelesaikan persoalan dan mencoba menjawab 

tantangan.

“Jadi, tantangan Bebras bukan sekedar lomba untuk 

menang tetapi yang lebih penting adalah untuk belajar 

berpikir dan menyelesaikan persoalan,” pungkas Julio. 

(*/RA)
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Mahasiswa IPB Gagas Teknologi Monitoring Gizi Anak 
untuk Turunkan Angka Stunting

tunting adalah masalah  gizi kronis yang 

Sdisebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam 

waktu cukup lama akibat pemberian makanan 

yang tidak sesuai dengan gizi. Stunting terjadi semenjak 

janin masih dalam kandungan dan baru nampak ketika 

anak berusia dua tahun.

 Kekurangan gizi pada usia dini berisiko meningkatkan 

angka kematian bayi dan anak karena penderita mudah 

sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat 

dewasa. 

Hal ini mendorong tiga mahasiswa IPB University yaitu 

Pahmi Idris dari Departemen Proteksi Tanaman, Devin 

Purnawansyah dan Fitriyanti keduanya dari Departemen 

Hasil Hutan untuk menggagas aplikasi Gizind sebagai 

solusi menurunkan angka stunting di Indonesia. Melalui 

aplikasi Gizind ini dapat dilakukan monitoring secara 

berkala pada kesehatan anak. 

“Aplikasi ini kami rancang dengan tiga tujuan yaitu 

menjaga dan memonitoring kesehatan ibu hamil, 

memonitoring dan mengontrol gizi anak selama 1000 Hari 

Kehidupan Pertama, dan menjaga keseimbangan gizi anak 

sampai umur lima tahun,” terang Fitri, Ketua Tim.

 

Melalui gagasannya itu, mahasiswa IPB University ini 

berhasil meraih juara tiga lomba Public Health National 

Competition (PHNC) Fakultas Kesehatan Masyarakat, 

Universitas Airlangga, Surabaya beberapa waktu lalu. 

Pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk 

mengimplementasikan Gizind nanti adalah Kementerian 

Kesehatan RI, dinas kesehatan, tenaga kesehatan, dan 

ibu-ibu sebagai target program Gizind. Pada aplikasi ini, 

tenaga kesehatan bertugas menginput database anak 

serta, sedangkan ibu/calon ibu dapat memperoleh 

pelayanan kesehaan saat kehamilan.

“Harapannya ide yang kami buat ini bukan hanya sekedar 

ide. Namun bisa diimplementasikan dan direalisasikan 

demi terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, terutama dalam mengatasi masalah stunting 

yang dapat membahayakan bagi tumbuh kembang 

generasi bangsa kedepannya,” tutup Pahmi. (SMH/RA)
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