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IPB University Perkuat Kerjasama dengan 
National Pingtung University of Science and Technology, Taiwan

I
PB University memperkuat jalinan kerjasama dengan 

National Pingtung University of Science and 

Technology (NPUST).  Penguatan kerjasama tersebut 

dilakukan dengan penandatanganan perpanjangan 

Memorandum of Understanding (MoU) dan 

penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) 

untuk academic exchange oleh Rektor IPB University, Prof 

Arif Satria dengan President of NPUST, Prof Chang-Hsien 

Tai, Kamis (2/1) di Gedung Rektorat Andi Hakim 

Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor.

Penguatan kerjasama  ini difokuskan pada peningkatan 

dan pengembangan kapasitas Tridharma Perguruan Tinggi 

yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat serta pengembangan inovasi. Adapun 

kesepakatan baru yang disepakati oleh IPB University dan 

NPUST adalah tentang pertukaran akademisi. Secara 

khusus, penguatan kerjasama ini melibatkan beberapa 

fakultas/sekolah di IPB University yaitu Fakultas 

Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, 

Fakultas Teknologi Pertanian dan Sekolah Pascasarjana.

Pada kesempatan ini juga dijalin kerjasama dalam 

pengembangan inovasi dan bisnis. Melalui kerjasama ini 

IPB University dan NPUST diharapkan dapat saling 

mendukung dalam pengembangan inovasi dan bisnis. 

Rombongan dari NUPST yang terdiri Prof Chang-Hsien Tai 

(President), Prof Jik-Chang Leong (Dean of International 

College), Dr Pomin Li (Dean of Office of International 

Affairs) dan Dr Herlin Chien (Vice Dean of the International 

Affairs) diperkenalkan dengan inovasi-inovasi dari IPB 

University. Para rombongan juga diajak berkunjung ke 

Agribusiness and Technology Park, IPB University untuk 

melihat model kerja sama bisnis antara IPB University 

dengan masyarakat.  (RA)
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Ayam Lokal Unggul, IPB D-1 Mulai Diproduksi Massal

I
PB University gandeng UD Lestari Farm untuk 

kembangkan invensi varietas Ayam IPB D-1. 

Kerjasama ini di bawah koordinasi Fakultas 

Peternakan dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan 

Intelektual IPB University. 

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) lisensi 

antara IPB University dengan UD Lestari Farm ini 

dilakukan oleh Wakil Rektor Inovasi, Bisnis dan 

Kewirausahaan, Prof Erika B Laconi dan Direktur UD Citra 

Lestari Farm, Ir Bambang Krista di Ruang Sidang Rektor 

Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus Dramaga Bogor, 

(3/1).

Dalam sambutannya, Prof Erika mengatakan bahwa tugas 

IPB University adalah menjadikan hasil invensi jadi inovasi. 

Hasil riset itu jika masih belum dapat dirasakan 

masyarakat maka masih menjadi invensi. Akan jadi inovasi 

jika sudah dirasakan masyarakat. 

“Saya bahagia bisa melaksanakan proses untuk 

melestarikan ayam lokal unggul kita melalui kerjasama ini. 

IPB D-1 adalah ayam lokal unggul hasil kawin silang, 

invensi dari Prof Cece Sumantri, Guru Besar Fakultas 

Peternakan. Temuan ini akan diproduksi oleh UD Lestari 

Farm,” ujarnya.

Menurutnya kerjasama ini tidak hanya dalam hal 

pengembangan dan komersialisasi IPB D-1, akan tetapi 

dibuka juga peluang mahasiswa untuk magang dan 

kerjasama riset. Hal ini terkait dengan tugas utama IPB 

University dalam mencetak Sumberdaya Manusia (SDM) 

unggul. Sehingga dengan program magang ini, ada 

peluang mahasiswa bisa belajar berbisnis.

“Masih ada ratusan invensi yang siap dipilih oleh para 

pengusaha untuk proses komersialisasi dan dijadikan 

kerjasama,” imbuh Prof Erika.  Hal senada juga 

disampaikan oleh Wakil Dekan Fakultas Peternakan, Dr 

Rudi Afnan. Ia berharap semua pihak yang terlibat dalam 

kerjasama ini dapat bersinergi dengan baik dan produk 

inovasi dari Fakultas Peternakan dapat segera dirasakan 

oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Prof Cece Sumantri menyampaikan bahwa 

pengembangan ayam IPB D-1 ini basis penelitian 

dilakukan sejak tahun 2012. “Ayam ini ketahanan 

penyakitnya bagus, produksi telur 40 persen. Selain itu, 

setelah uji multilokasi ternyata pertumbuhannya pun luar 

biasa. Ayam montok dan tumbuh cepat. Sekira 10 minggu 

sudah bisa dipanen. IPB University merupakan satu-

satunya perguruan tinggi yang berhasil merilis rumpun 

ayam baru yang sudah dilepas oleh Kementerian 

Pertanian RI dengan SK No. 693/KPTS/PK. 

230/M/9/2019. Kerjasama ini masih dalam tahap 

pengembangan Day Old Chicken (DOC) atau anakan ayam,” 

ujarnya. (dh/Zul)
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Tim Tanggap Darurat LPPM IPB University Kirim Bantuan Sementara 
untuk Korban Bencana di Nanggung, Bogor

R
ektor IPB University, Prof Arif Satria, 

menyampaikan rasa duka yang mendalam atas 

musibah banjir yang menimpa berbagai wilayah 

di Indonesia, khususnya Bogor. "Kami mendoakan agar 

situasi dapat segera pulih dan masyarakat dapat segera 

beraktivitas kembali," ungkapnya. Rektor IPB University 

pun menugaskan Kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) untuk segera 

bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat yang 

tertimpa bencana.

IPB University mengirimkan bantuan sementara untuk 

korban banjir di Nanggung, Kabupaten Bogor (3/1). Kepala 

LPPM), Dr Aji Hermawan mengatakan bahwa tim IPB 

University sudah bertemu dengan jajaran Kepolisian 

Sektor (Polsek) Nanggung dan sudah berjumpa dengan 

Camat Nanggung, untuk melakukan identifikasi 

kebutuhan. 

“Kami disarankan untuk tidak ke lokasi bencana karena 

selain jauh, lokasi tidak dapat diakses mobil. Bahkan hari 

ini ada mobil yang terbalik kena longsoran dan ada 

beberapa mobil yang terlanjur naik tidak bisa kembali,” 

ujarnya. Menurutnya ada lima desa di Kecamatan 

Nanggung yang terkena bencana. Dan tiga desa masih 

terisolasi belum dapat ditembus. Jadi saat ini masih dalam 

tahap tanggap darurat. 

“Hari ini kami hanya menyalurkan bantuan logistik saja 

yang dipusatkan di Polsek Nanggung. Bantuan sementara 

ini adalah barang-barang yang urgen dibutuhkan 

masyarakat berdasarkan informasi dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bogor,” 

imbuhnya. Bantuan diterima oleh Yudi Rahman, SH, 

Kepala Posko Bencana Kecamatan Nanggung.

Ada dua titik pengungsi di Kampung Parigi dengan jumlah 

pengungsi sebanyak 1.300 orang dan Kampung Cirangap 

sebanyak 250 orang. Jumlah tersebut masih dapat 

berubah tergantung perkembangan. Untuk selanjutnya 

IPB University dapat berperan di Posko Pengungsian di 

dua titik, assesment bencana yang baru dapat dilakukan 

setelah daerah bencana dapat diakses. Lebih lanjut IPB 

University dapat berperan dalam rehabilitasi dan 

rekonstruksi serta pendampingan masyarakat pasca 

bencana. “Menurut perkiraan Camat Nanggung, 

Syaefullah, dalam waktu enam bulan ke depan belum akan 

selesai penanganan bencana ini,” imbuhnya. (**/Zul)
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Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University 
Ajak Siswa SMA Amati Kualitas Udara Menjelang Tahun Baru 2020

epartemen Geofisika dan Meteorologi (GFM), 

DFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) dan Center for Climate Risk and 

Opportunity Management (CCROM), Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University mengajak 30 siswa-siswi dari SMA di sekitar 

Bogor melakukan pengamatan kualitas udara. 

Pengamatan dilakukan saat keramaian atau kemacetan 

yang sering terjadi menjelang pergantian tahun di Bogor 

(31/12).

“Kami mendapatkan pengetahuan baru tentang cuaca dan 

iklim sampai kualitas udara yang sebelumnya belum kami 

ketahui,” kata Panca, siswa MAN 1 Bogor.

Tema yang diangkat adalah “Haze: Minimizing Pollution in 

New Year Hype”. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan 

bagaimana iklim dan cuaca khususnya pengamatan 

kualitas udara pada siswa-siswi SMA. Kegiatan diawali 

dengan CCROM Tour untuk memperkenalkan instrumen 

meteorologi yang ada dan dilanjutkan dengan permainan 

interaktif tentang iklim dan cuaca, pengenalan 

Departemen GFM dan ditutup dengan foto bersama.

“Harapannya semoga Kota Bogor mempunyai solusi untuk 

memecahkan masalah polusi udara dengan adanya IPB 

University,” kata Kamila, siswi SMAN 2 Cibinong. (**/Zul)
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I
nformasi struktur komunitas ikan di ekosistem padang 

lamun di Pulau Karang Congkak merupakan informasi 

dasar dalam pengelolaan sumber daya ikan pulau-

pulau kecil di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Melalui 

risetnya, Noviana, mahasiswa dari Departemen 

Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) berharap masyarakat 

dapat mengetahui bahwa ekosistem padang lamun di 

Pulau Karang Congkak memiliki peran penting dalam 

mendukung keberlanjutan sumber daya ikan laut.

Menurutnya, ekosistem ini menjadi daerah asuhan bagi 

beraneka ragam spesies ikan. Selain itu, menjaga 

kelestarian ekosistem padang lamun sebagai rumah bagi 

begitu banyak spesies ikan merupakan tanggung jawab 

bersama.

Penelitian di Kepulauan Seribu tidaklah mudah. Tantangan 

terberat yang dihadapi adalah saat kondisi cuaca yang 

tidak mendukung khususnya ketika memasuki musim 

barat (Desember-Februari). Gelombang yang tinggi tidak 

menyurutkan semangat semua anggota tim untuk 

melakukan riset. 

Penelitian Noviana bertujuan untuk mendeskripsikan 

struktur komunitas ikan di Pulau Karang Congkak dengan 

memerhatikan hubungan komunitas ikan dengan kondisi 

lingkungan perairan khususnya luas tutupan lamun. 

Keragaman dan kelimpahan ikan memiliki hubungan yang 

erat dengan luasan tutupan lamun. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi luasan lamun 

(habitat yang tersedia), maka semakin tinggi kelimpahan 

ikan, khususnya anak-anak ikan. 

“Melalui riset selama lima bulan ini, terkumpul 46 spesies 

ikan. Ikan yang ditemukan didominasi oleh ikan dalam 

stadia yuwana (atau juvenile), khususnya yuwana ikan 

bernilai ekonomis penting. Hal ini mengindikasikan bahwa 

ekosistem padang lamun di Pulau Karang Congkak 

memiliki peranan penting dalam keberlanjutan sumber 

daya ikan, karena berfungsi sebagai daerah asuhan bagi 

beraneka ragam spesies ikan,” ujarnya.

Noviana tidaklah sendirian menjalani riset ini. Dosen 

pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa S2 dan S1 yang 

terhimpun dalam anggota tim bekerja bahu-membahu. 

Riset ini bisa berhasil karena etos kerja dan kerjasama 

yang baik antarsemua anggota peneliti. Satu pelajaran 

berharga yang didapatkan oleh Noviana adalah bahwa 

pekerjaan yang besar dan berat dapat dikerjakan dengan 

baik dan berhasil jika dikerjakan dalam tim kerja yang solid 

dan saling menopang.  

Riset Ekologi Komunitas Ikan di Perairan Padang Lamun, 

Taman Nasional Kepulauan Seribu ini dipimpin oleh 

Charles PH Simanjuntak, SPi MSi PhD (Dosen Departemen 

MSP FPIK IPB University). Riset berlangsung sejak Maret 

2017 sampai April 2019. 

“Ada tiga pulau yang menjadi fokus penelitian tim riset 

yakni Pulau Panggang, Pulau Semak Daun dan Pulau 

Karang Congkak. Tujuan riset adalah untuk mengungkap 

peran penting ekosistem padang lamun sebagai daerah 

asuhan buat anak-anak ikan. Saya adalah salah satu dari 

tujuh orang mahasiswa S1 Departemen MSP yang ikut 

berpartisipasi dalam riset ini. Topik kajian saya berjudul 

“Struktur Komunitas Ikan di Ekosistem Padang Lamun 

Pulau Karang Congkak, Taman Nasional Kepulauan Seribu” 

di bawah bimbingan Charles PH Simanjuntak dan Dr Ir 

Djumanto, MSc (dari Departemen MSP Universitas 

Gadjahmada). Data untuk bahan tugas akhir saya ambil 

dari data penelitian bulan November-Desember 2018, 

Februari-Maret 2019,” tambahnya. (dh/Zul)

Mahasiswa IPB University Deskripsikan Komunitas Ikan 
di Pulau Karang Congkak
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Mahasiswa IPB University Lakukan Riset Awal 
Pertumbuhan Ikan Nilem

ahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu 

MKelautan IPB University, Dwi Indah Lestari    

melakukan riset awal  untuk meningkatkan 

pertumbuhan  ikan  nilem.

Penelitiannya ini hantarkan Dwi  meraih lulusan terbaik  

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada Upacara 

Wisuda Oktober silam. 

Sejak awal kuliah, Dwi Lestari tertarik terhadap bidang  

ilmu genetika. Ia terobsesi ingin membuat pertumbuhan 

ikan budidaya lebih tinggi dibandingkan ikan normal 

melalui rekayasa genetika. Dwi melakukan penelitian  

terhadap ikan nilem dengan judul ‘Analisis Ekspresi Gen 

Penyandi Growth Hormone Ikan  Nilem (Osteochilus 

hasselti)’ di bawah bimbingan  Dr Alimuddin dan Dr Dinar 

Tri Soelistyowati, DEA.

Riset dilakukan Dwi selama enam bulan di  Laboratorium 

Reproduksi dan Genetika Organisme Akuatik, Departemen 

Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Ia menyampaikan bahwa penelitiannya merupakan riset  

awal untuk produksi Recombinant Growth Hormone (RGH) 

atau  untuk meningkatkan pertumbuhan ikan yang lebih 

cepat dibandingkan pertumbuhan ikan normal. “Melalui 

penelitian lanjutan pada produksi RGH ikan nilem  akan 

mengurangi biaya produksi. Sebab, ikan nilem akan 

tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ikan 

normal sehingga mampu membuat siklus/waktu 

pemeliharaan ikan budidaya lebih cepat,” kata Dwi.

Hasil risetnya menyebutkan  tingkat ekspresi gen 

penyandi growth hormone pada kelompok ikan nilem 

ukuran kecil (5-8 cm) lebih tinggi dibandingkan kelompok 

ikan nilem ukuran besar (9-13 cm). “Saya berharap dengan 

adanya hasil dari riset ini akan ada lagi penelitian lanjutan 

untuk memverifikasi pengukuran tingkat ekspresi 

menggunakan metode real-time PCR dan penelitian 

lanjutan produksi RGH untuk meningkatkan pertumbuhan 

ikan berdasarkan data penelitian saya. Saya berharap 

hasilnya adalah produksi RGH dapat mempercepat 

pertumbuhan ikan budidaya,” ujarnya. (dh/ris)
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S
tudi tentang ilmu kedokteran hewan terkini 

mengatakan bahwa prevalensi terjadinya 

penyakit pada saluran empedu ekstrahepatik 

semakin meningkat. Salah satunya adalah radang pada 

kantung empedu (kolesistitis).

 Untuk itu Sharon Gunardi, mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Hewan IPB University tertarik untuk meneliti 

Radang Kantung Empedu pada Anjing. Penelitian ini  

mengantarkan Sharon menjadi lulusan Terbaik pada 

Wisuda Desember 2019. 

Sharon mengaku alasannya memilih topik terkait penyakit 

saluran empedu pada anjing  karena ia memiliki 

ketertarikan pada ilmu penyakit dalam dan ingin 

mempelajari lebih jauh lagi mengenai hal tersebut. Judul 

yang diangkat dalam penelitiannya adalah Studi 

Kolesistitis pada Anjing Berdasarkan Gambaran 

Ultrasonografi dan Pemeriksaan Darah dengan bimbingan 

dari  Dr Drh Setyo Widodo dan Rini Madyastuti, SSi, Apt, 

MSi.

Sharon menyampaikan penelitian non-eksperimental ini 

menggunakan data sekunder dari Rumah Sakit Hewan 

Pendidikan (RSHP) Fakultas Kedokteran Hewan IPB 

University. Analisis data dilakukan dari bulan November 

2018 hingga bulan Maret 2019.

Melalui risetnya ia ingin memberikan pengetahuan 

mengenai penyakit-penyakit lain yang dapat menyerang 

hewan kesayangan terutama anjing. Studi ini didukung 

dengan data-data sekunder yang cukup lengkap, berupa 

data gambaran ultrasonografi dari kantung empedu, 

pemeriksaan Complete Blood Count (CBC) dan uji biokimia 

darah, sehingga dapat dilakukan interpretasi untuk 

memahami penyakit yang terjadi. 

“Dari delapan ekor anjing, disimpulkan bahwa kolesistitis 

yang terjadi pada dua ekor anjing merupakan kolesistitis 

aseptik atau steril. Dan enam ekor anjing lainnya 

mengalami kolesistitis septik,” ujarnya.

Sharon  berharap melalui penelitiannya, para dokter 

hewan dapat mempertimbangkan penyakit kolesistitis 

dalam diagnosa banding untuk mendiagnosa penyakit-

penyakit hepatobiliari dengan gejala klinis yang serupa. 

(dh/Zul)

Penyakit Saluran Empedu Meningkat, Mahasiswa IPB University 
Lakukan Penelitian pada Anjing

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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