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Rektor IPB Berikan Insentif 20 Juta Rupiah 
Bagi Peneliti yang Bisa Publikasi Internasional Q1

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria Rakan memberikan insentif senilai 20 juta rupiah 
kepada peneliti IPB yang mampu mempublikasikan 

risetnya ke jurnal internasional dengan Quartile 1 (Q1). Hal 
tersebut disampaikan Rektor ketika IPB menjadi 
penyelenggara kegiatan Joint Convention of The Asia 
Pasi�c Association of Medical Journal Editors and The 5th 
Asian Science Editors Conference & Workshop 2018, di IPB 
International Convention Center, (IICC), Bogor (18/7). 

“Semoga dengan adanya dorongan tambahan insentif, 
tahun ini bisa tembus 1000 artikel riset yang masuk jurnal 
internasional. Ini adalah momen penting bagi para peneliti 

karena dengan kolaborasi akan saling memperkuat. Peserta 
yang hadir hari ini merupakan perwakilan peneliti dari 22 
negara. Peneliti-peneliti IPB bisa belajar dari berbagai pihak 
karena saat ini eranya tidak lagi bersaing melainkan 
bersanding. Semoga ke depan Indonesia dapat menjadi 
sumber jurnal ilmiah yang bisa dirujuk oleh para peneliti 
tingkat dunia,” ujarnya.

Sebelumnya Dr. Muhammad Dimyati, Direktur Jenderal 
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI  
dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah 
saat ini lebih mengutamakan perbaikan kualitas riset.
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Indonesia sedang menyambut revolusi industri 4.0. “Mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas dan 
kuantitas riset di Indonesia. Riset itu akan bisa 

terekognisi oleh komunitas dan ter-approve kalau 
dikomunikasikan lewat jurnal. Jurnal levelnya. Ada level 
pembelajar dan jurnal yang bereputasi. Pertemuan ini 
adalah salah satu upaya meningkatkan 51 ribu lebih jurnal 
di Indonesia menjadi lebih berkualitas,” ujarnya saat 
konferensi pers dengan media. Lebih lanjut 
ditambahkannya, pada tahun 2019 ditargetkan 7.300 jurnal 
di Indonesia telah terakreditasi. Ada 6 grade akreditasi 
jurnal.

Menurutnya networking yang dihasilkan dari kegiatan ini 
bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas jurnal karya 
peneliti Indonesia ke depan. Potensi penulis jurnal di 
Indonesia setiap tahunnya ada 151 ribu. 

“Bayangkan dari 51 ribu tadi, baru ada 39 jurnal yang 
terindeks scopus. Mekanisme jurnal, tidak bisa banyak 
jurnal dari Indonesia semua. Artinya banyak sekali publikasi 
kita yang berebut diterbitkan di jurnal internasional,” 
ujarnya.

Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Himpunan 
Editor Berkala Ilmiah Indonesia (HEBI), Dr. Komang G 

Wiryawan menyampaikan acara ini melibatkan 250 peserta 
dari 22 negara, yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, 
Philipina, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Amerika, 
Tiongkok, Australia dan berbagai negara di Asia Pasi�k.

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Council of Asian 
Science Editors (CASE) dan Asia Paci�c Association of 
Medical Journal Editors (APAME) yang untuk pertama 
kalinya diselenggarakan bersama di Indonesia. 
Penyelenggaranya adalah IPB, HEBI dan Kemenristekdikti 
RI. 

Melalui konferensi dan workshop ini diharapkan akan ada 
perbaikan kualitas jurnal yang signi�kan di wilayah Asia-
Pasi�k. Tujuannya untuk menarik para peneliti berkualitas 
tinggi untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka 
pada jurnal ilmiah di wilayah Asia-Pasi�k.

“Selain itu, kita ingin membuat para peneliti Asia-Pasi�k 
bangga untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka di 
jurnal kita sendiri. Untuk itu, kami mengundang para pakar 
dari bidang keahlian yang berbeda untuk menjadi 
pembicara agar bisa sharing tentang strategi peningkatan 
kualitas jurnal. Sehingga jurnal-jurnal kita bisa bersaing di 
kancah internasional,” terangnya. (dh/Zul)
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IPB Lepas 47 Jamaah Calon Haji 

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Arif Satria Rmelepas  47 warga IPB dan keluarga yang akan 
memunaikan ibadah haji tahun ini dalam acara 

Penglepasan  Jamaah Calon Haji IPB di Auditorium Toyib 
Hadiwijaya, Kampus IPB Dramaga, (18/7).

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Sumberdaya, 
Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr.Ir. Agus Purwito dalam 
sambutannya mengatakan sangat bahagia atas 
dipanggilnya 47 warga IPB dan keluarga baik dosen 
maupun tenaga kependidikan  dan keluarga untuk 
menunaikan ibadah haji tahun ini.

“ Jamaah calon haji patut bersyukur karena mendapat kursi 
untuk diberangkatkan tahun ini,” ujar Prof. Agus.

Ia juga berpesan kepada para  jamaah calon haji supaya 
meninggalkan tugas-tugasnya sejenak selama ibadah haji. 
Hal ini supaya calon jamaah haji bisa fokus beribadah, 
berdzikir, dan berdoa.

Sementara itu, H. Nuruddin Ma’mun dalam tausiyahnya 
berpesan kepada seluruh  jamaah calon haji supaya 
meluruskan niat, mengamalkan amalan yang diajarkan 
oleh Rosulullah SAW dalam ibadah haji dan benar-benar 
memanfaatkan ibadah haji untuk berdoa dan beribadah.

“Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan 
oleh Allah kepada hamba-Nya yang mampu. Sehingga 
calon jamaah haji harus bersyukur dan memperbanyak 
ibadah selama di Tanah Suci nanti. Jangan sampai selama 
berhaji masih menggunjing, berbicara yang tidak 
bermanfaat, mengakali ibadah dan tidak sungguh-
sungguh dalam berdoa,” ujar H. Nuruddin.

Wakil  jamaah calon haji Prof. Dr. Drh. Srihadi Agungpriyono 
dalam sambutannya mengharapkan doa restu supaya para 
jamaah haji dapat meraih haji yang mabrur. “Semoga kami 
dapat ikhlas dalam melaksanakan ibadah haji, mendapat 
ampunan Allah, dan mendapat balasan surga di hari akhir 
nanti,” pungkasnya. (Rosyid/Zul)
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No Nama Unit Kerja

1 Dr.Ir. Suwardi, M.Agr  Fakultas Pertanian 

2 Dra. Si� Fa�mah  Istri Dr.Ir. Suwardi, M.Agr 

3 Prof.Dr.drh. Srihadi Agungpriyono  Fakultas Kedokteran Hewan

4 Dr.Drh. Dewi Ra�h  Istri Prof.Dr.drh. Srihadi Agungpriyono

5 Dr.Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si  Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)

6  Ir. Triana Anggraenie Istri   Dr.Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si 

7 Dr.Ir. Ahmad Junaedi, M.Si Fakultas Pertanian

8 Ika Yulia Istri  Dr.Ir. Ahmad Junaedi, M.Si 

9 Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc Fakultas Teknologi Pertanian

10 Enny Rohani Istri  Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

11 Irma Yanthi Dit. SDM

12 Ir. Nurul Jannah, MM., Ph.D Sekolah Vokasi

13 Ir. Ratu Si� Zaenab, M.Si Perpustakaan

14 Rudhy Gus�ano suami  Ir. Ratu Si� Zaenab, M.Si 

15 Farida Laila, S.Si Sekolah Vokasi

16 Abdullah, SE Dit. Remonev

17 Nani Darliani Isteri Abdullah, SE 

18 Dr. Alim Se�awan Slamet, S.TP, M.Si FEM

19 Suci Nur Aini Zaid Istri Dr. Alim Se�awan Slamet, S.TP, M.S

20 Agus Mohamad Soleh, S.Si, M.T.  FMIPA

21 Rusida Yulian�, Ssi Istri Dr. Agus Mohamad Soleh, S.Si, M.T   

22 .Ir. Rukmiasih, MS  FAPET

23 Ir. Asep Tahyana suami  Ir. Rukmiasih, MS

24 Abd. Djamil Husin, S.Si, M.Si  FMIPA

25 Dr. Sri Suhar�, S.Pt, M.Si  FAPET

26 Ende Budi Mulyadi, S.Si, M.Si Suami  Dr. Sri Suhar�, S.Pt, M.Si

27 Toto Mustopa, S.IP Unit Transportasi Kampus 

28 Ela Mela�ah istri Toto Mustopa, S.IP Biro Keuangan

29 Devi Mur�ni, S.Pt  FAPET

30 Dr. Julie Ekasari, S.Pi, M.Sc.  FPIK

31 Wiyoto, S.Pi., M.Sc. suami  Dr. Julie Ekasari, S.Pi, M.Sc.

32 Dr.Ir. Sri Wahjuni, M.T.  FMIPA

33 Dr.Ir. Asep Se�awan, MS  FAPERTA

34
Ir. Megayani Sri Rahayu, MS (Isteri  Dr.Ir. 

Asep Se�awan, MS)
 FAPERTA

35 Ir. Moh. Djemdjem Djamaludin, M.Sc  FEMA

36 Ir. Eka Wuri Perbawa�, MPM Istri Ir. Moh. Djemdjem Djamaludin, M.Sc

37 Misiyan Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) LPPM

38 Yayuk Rahayu, S.Pd, M.Si Pusat Pengembangan Sumberdaya  Manusia (P2SDM) 

39 Dr. Arinana, S.Hut, M.Si  FAHUTAN

40 Sonfi Iskandaria, SE suami  Dr. Arinana, S.Hut, M.Si dari FAHUTAN

41 Ta� Nurhaya�  FEMA

42 M. Hilman Hamaedi Suami  Ta� Nurhaya�

43 dr. Naufal Muharam Nurdin, M.Si  FEMA

44
Dr.Ir. Untung Sudadi, M.Sc (Isteri Dr.drh. 

Eva Harlina, M.Si )
FAPERTA

45 Dr.drh. Eva Harlina, M.Si  FKH

46 Dr.Dra. Rahayu Widyastu�, M.Sc.Agr  FAPERTA

47 Dr. Ir. M. Edi Premono
Suami  Dr.Dra. Rahayu Widyastu�, M.Sc.Ag dari  ITSL 

FAPERTA

Daftar Jamaah Calon Haji yang Dilepas secara Resmi oleh Rektor IPB, Rabu, 18 Juli 2018 
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Bagian dari Rebranding, IPB Latih Pegawainya 
Melukis Slide dengan Hati

ebanyak 25 pegawai Institut Pertanian Bogor (IPB) Smendapatkan pelatihan membuat slide presentasi. 
Mereka adalah perwakilan dari sekretariat pimpinan 

dan perwakilah fakultas/sekolah. Pelatihan menghadirkan 
narasumber Slide Designer, Andy Sukma Lubis dan Tim. 
Kegiatan yang digagas Sekretariat Institut ini diadakan di 
Ruang Sidang Senat, Gedung Andi Hakim Nasoetion, 
Kampus IPB Dramaga (18/7).

Sekretaris Institut (SI), Dr. Aceng Hidayat mengatakan 
dahulu kita mengenal power point untuk memudahkan 
kita dalam memaparkan kegiatan atau hasil riset. Kini di 
era millenial, slide presentasi sudah makin berkembang. 
Makin menarik dan unik.

Lebih lanjut SI mengatakan bahwa tahun ini IPB sedang 
mempersiapkan rebranding untuk kembali menampilkan 
jati diri IPB. Banyak kegiatan branding yang akan 
disiapkan. Oleh karena itu, kami mengundang trainer dari 
Melukis Slide dengan Hati untuk melatih pegawai agar 
tampilan publikasi dan presentasi IPB makin menarik dan 
kekinian.

Menurutnya pelatihan serupa akan terus diadakan hingga 
akhir tahun ini. Tujuannya adalah agar tidak hanya 
substansi presentasi yang hebat tetapi tampilannya juga 
hebat. “Mudah-mudahan ini semua bisa membuat kita 
tampil lebih prima. Tugas ke depan adalah anda (peserta) 
akan diminta untuk menyiapkan bahan presentasi 
pimpinan. Dengan demikian harapannya anda memiliki 
ilmu dan keterampilan untuk membantu pimpinan dalam 
menyiapkan bahan presentasinya,” tandasnya. (Zul) 
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Lakukan Transformasi Digital, IPB Terapkan Absensi 
Berbasis Android untuk UTM

Ujian Talenta Masuk Institut Pertanian Bogor (UTM-
IPB) akhir pekan lalu diikuti oleh sekitar 4535 
peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka 

menjadi peserta yang pertama kali merasakan penerapan 
IPB Presensi Mobile. Yakni absensi berbasis android.

Penerapan absensi mobile ini dilakukan di 13 lokasi yang 
tersebar di Kota Bogor yaitu Kampus IPB Baranangsiang, 
Kampus IPB Gunung Gede (Sekolah Bisnis), Kampus IPB 
Cilebende (Sekolah Vokasi), SMK Pembangunan, SMA 
Kosgoro, SMA Negeri 3, SMA Negeri 1, SMK Negeri 3, SMP 
Negeri 3, MA Negeri 2, SMA PGRI 2, SMA PGRI 4, dan SMA 
YPHB.

“Selama ini proses presensi selalu menggunakan tanda 
tangan manual yang dilakukan dengan pencocokan data 
peserta. Proses ini tentu membutuhkan waktu yang lama 
karena dilakukan pemeriksaan satu per satu secara manual. 
Dengan adanya presensi mobile seperti ini, proses tersebut 
tidak perlu dilakukan lagi karena data kehadiran yang 
terekam otomatis secara langsung akan dikirim ke server 
dan diproses oleh mesin,” ujar Ir. Julio Adisantoso, M.Kom 

selaku Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital 
(DSITD) IPB.

Ia menambahkan kode identitas yang dimiliki oleh tiap 
orang ini berbentuk kode QR. Setiap peserta ujian akan 
mendapat kode unik masing-masing yang didapat saat 
registrasi online. Kode inilah yang akan di-scan oleh 
petugas secara langsung saat pelaksaan ujian 
menggunakan aplikasi.

“Cepat, E�sien dan Terintegrasi”, ketiga kata tersebut 
menjadi tujuan dari diterapkannya sistem ini. Winda Putri 
Darmawan, salah seorang peserta UTM-IPB asal Pontianak 
mengaku bahwa sistem ini memudahkan peserta untuk 
fokus mengerjakan ujian dan mempersingkat waktu 
pencatatan kehadiran. “Sistem ini menurut saya keren, 
selain menghemat waktu dan tidak mengantri, saya juga 
bisa lebih fokus mengerjakan ujian”, ujarnya

Direktur DSITD IPB mengatakan ke depannya sistem seperti 
ini akan dikembangkan untuk presensi kuliah/praktikum 
mahasiswa IPB. “Sistemnya nanti mahasiswa memiliki dua 
jenis Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yaitu KTM �sik seperti 
yang ada sekarang dan satu KTM lagi tersimpan di aplikasi 
IPB Mobile for Student. Sehingga QR-code akan ada di 
telepon genggam setiap mahasiswa. Sistem ini dirancang 
sedemikian rupa untuk menghindari adanya titip absen 
dan sebagainya,” sebutnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria sangat mendukung gagasan 
transformasi digital ini. Harapannya, ke depannya 
penggunaan QR code ini tidak terbatas hanya pada 
pencatatan kehadiran namun juga untuk proses lainnya 
yang berkaitan dengan keuangan dan keamanan.“Misalnya 
untuk berbelanja di kantin IPB dapat menggunakan 
aplikasi ini (semacam tap-cash), kode masuk perpustakaan 
dan lain-lain,” ujar Rektor. (FI/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Bioetanol dari 
Limbah Pembuatan Tepung Tapioka

umlah pengguna kendaraan yang meningkat di dunia Jmempengaruhi kebutuhan akan energi yang 
digunakan. Sebagian besar energi yang digunakan 

masih bersumber dari fosil, padahal ketersediaan 
sumberdaya tersebut sangat terbatas dan kurang ramah 
lingkungan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, tiga 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan 
penelitian berupa formulasi dan uji emisi bioetanol yang 
memanfaatkan salah satu limbah pabrik yakni tepung 
tapioka.

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Danty Oktiana, Yudha 
Putra dan Novi Anggita yang menyalurkan penelitian 
tersebut melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Penelitian (PKM PE) 2018. Judul Risetnya adalah “Formulasi 
dan Uji Emisi Bioetanol Terspesi�kasi LCGC (Low Cost Green 
Car) dari Limbah Pabrik Tepung Tapioka”. Penelitian 
tersebut dibimbing oleh dosen IPB, Dr. Dimas Andrianto, 
S.Si., M.Si.

“Dasar pemilihan limbah tepung tapioka karena sejauh ini 
banyak sekali pabrik pengolahan tepung tapioka yang 
tutup. Akibatnya pemanfaatan singkong menjadi bahan 
olahan pun menurun. Padahal kalau pabrik masih 
mengolah singkong, limbahnya bisa dimanfaatkan untuk 
produksi bioetanol yang akan meningkatkan produksi 
singkong, lalu dapat menguntungkan bagi petani dan 
pabrik tentunya,” jelas Danty selaku Ketua Tim PKM 
tersebut.

Menurut Danty, bioetanol dari singkong lebih murah 
daripada Bahan Bakar Mesin (BBM) lainnya. Apabila harga 
BBM murah, maka bahan pangan yang terjual di pasar juga 
murah. Selain murah, bahan bioetanol yang berbasis 
limbah lebih ramah lingkungan dibandingkan sumberdaya 
non limbah.

“Dibutuhkan tiga kilogram limbah tepung tapioka untuk 
menghasilkan satu liter bioetanol,” tambah Danty.

Tahapan pembuatan bioetanol tersebut dimulai dengan 
merebus limbah tepung tapioka untuk menghilangkan 
bakteri yang ada. Selanjutnya, dilakukan fermentasi pada 
Saccharomyces selama empat hari dan dilakukan pula uji 
gula dan uji etanol untuk mengetahui keberhasilan 
fermentasi. Usai fermentasi, limbah tersebut dilakukan 
pemurnian atau sering disebut dengan distilasi pada suhu 
78 derajat Celcius dan diakhiri dengan adisi atau 
pencampuran limbah tersebut ke bahan bakar minyak 
(BBM) jenis premium.

“Harapan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi 
sugesti positif bagi pemerintah dalam menerapkan regulasi 
penambahan bioetanol ke BBM jenis premium. Selama ini 
variasi bahan bioetanol itu banyak, tapi tidak sampai ke 
masyarakat karena tidak didukung dengan regulasinya,” 
tutup Danty tentang harapannya. (NIN/Zul)
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Ini Dia Lem Kayu dari Tulang Ikan Lele 
Karya Mahasiswa IPB

Ikan lele merupakan salah satu ikan yang banyak 
diminati oleh masyarakat Indonesia untuk dikonsumsi. 
Meskipun banyak diminati oleh masyarakat, ternyata 

limbah ikan lele belum dimanfaatkan secara optimal 
terutama limbah tulang ikan lele.

Berawal dari hal tersebut, tiga mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) berhasil menciptakan inovasi baru berupa 
perekat kayu berbahan limbah lele yang ramah 
lingkungan. Tiga mahasiswa tersebut adalah Rizka Agustria 
Hasanah, Bagus Aditya Riyadi, dan Mishbahul Khoiron 
Gumelar.

Dengan bimbingan dari Dr. Ir. Jajang Suryana, M.Sc., ketiga 
mahasiswa tersebut berhasil membuat lem kayu yang 
berasal dari limbah tulang ikan lele. Tulang ikan lele yang 
digunakan untuk membuat lem adalah tulang tengkorak, 
tulang belakang, dan tulang ekor.

“Kami memanfaatkan tulang ikan lele sebagai bahan 
perekat kayu untuk mengganti bahan perekat yang 
berbahan dasar minyak bumi,” ujar Mishbah.

Mishbah menilai penggunaan tulang ikan lele sebagai 
bahan perekat mampu mengurangi pencemaran 

lingkungan dan dapat mengurangi limbah rumah tangga. 
Selain ramah lingkungan, limbah tulang ikan lele juga 
cukup banyak dan tersedia setiap hari.

Cara pembuatan lem kayu dari limbah tulang ikan lele 
sangat mudah. Tulang ikan lele dibersihkan dari sisa-sisa 
kotoran yang menempel, lalu direbus menggunakan air 
sampai melunak. Hasil rebusan selanjutnya disaring 
menggunakan saringan. Tulang yang tersaring dihaluskan 
menggunakan blender sampai benar-benar halus. Setelah 
dihaluskan, bahan selanjutnya dikentalkan sampai  siap 
pakai.

“Kami tidak menambahkan bahan tambahan kimia atau 
bahan lain sehingga dapat dibilang lem kayu ini benar-
benar ramah lingkungan,” tambah Mishbah.

Kualitas lem dari limbah tulang ikan lele ternyata tidak 
kalah dengan kualitas lem kayu yang ada di pasaran. Uji 
coba yang telah dilakukan adalah merekatkan kayu pinus 
dan serbuk gergaji. Dari hasil uji tersebut didapatkan 
bahwa tingkat kerekatan lem kayu dari tulang lele ternyata 
sama dengan lem kayu yang ada di pasaran, bahkan lebih 
rekat dari lem jenis super merek ternama.

“Warna yang dihasilkan pun lebih sesuai dengan warna 
kayu. Warna yang dihasilkan berupa warna abu-abu 
sehingga tidak terlalu kontras dengan warna kayu,” 
tambahnya.

Karya inovasi ini terpilih dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) tahun 2018. Melalui program ini, Mishbah 
dan teman-temannya berharap, lem kayu dari limbah 
tulang ikan lele ini dapat dimanfaatkan oleh pengrajin kayu 
karena mudah didapatkan dan lebih ekonomis. (**/Zul) 
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