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Lulusan IPB Siap Hadapi Persaingan Global

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar IUpacara Wisuda Tahap VIII Program Sarjana, profesi 
Dokter Hewan dan Pascasarjana tahun akademik 

2017/2018 di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga 
Bogor, Rabu (25/7). Pada wisuda tahap ini, IPB 
menyerahkan ijazah kepada 652 orang lulusan, yang terdiri 
dari 384 orang lulusan bergelar Sarjana, 44 orang lulusan 
bergelar Profesi Dokter Hewan, 137 orang lulusan bergelar 
Magister Sains, 33 orang lulusan bergelar Magister 
Manajemen, 11 orang lulusan bergelar Magister 
Profesional, dan 43 lulusan bergelar Doktor. Hingga wisuda 
hari ini, IPB telah memiliki 152.212 orang alumni.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria 
memaparkan IPB siap mencetak sumberdaya manusia yang 
kompeten dan mampu menghadapi tantangan persaingan 
global. Saat ini telah terjadi peningkatan angkatan kerja. 
Dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 
Februari tahun 2018, angkatan kerja mencapai 133,94 juta 
jiwa. Jumlah tersebut meningkat 2,39 juta orang 
dibandingkan Februari 2017.

IPB sebagai perguruan tinggi dituntut untuk berperan 
nyata dalam menjawab kebutuhan skill yang dicari pada 
era disrupsi atau pada tahun 2020. Skill tersebut meliputi: 
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1) Complex Problem Solving, 2) Critical Thinking, 3) 
Creativity, 4) People Management, 5) Coordinating with 
Others, 6) Emotional Intelligence, 7) Judgment and 
Decision-Making, 8) Service Orientation, 9) Negotiation, 
dan 10) Cognitive Flexibility.

“Oleh karena itu, IPB mengambil langkah strategis melalui 
model pengembangan dan pendekatan baru yakni 
menciptakan lulusan yang berkarakter Techno-Socio 
Entrepreneurial University,” tuturnya.

Rektor menuturkan bahwa dari hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Thomas Stanley, terdapat 100 faktor sukses 
dalam kehidupan. Ternyata IQ menempati urutan ke-21, 
bersekolah di sekolah favorit di urutan ke-23 dan lulus 
dengan nilai terbaik di urutan ke-30.

“Apa yang menjadi urutan pertama faktor kesuksesan 
seseorang? Yaitu jujur, disiplin, gaul (Good Interpersonal 
Skill), dukungan dari pasangan hidup, bekerja lebih keras 
dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, 
kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan 
berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang 
baik, dan kemampuan menjual gagasan dan produk,” 
ujarnya.

Rektor melanjutkan, kemudian apa skill yang harus dimiliki 
pada era digital abad 21? Pertama, Foundational Literacies 
ynag meliputi : literacy, numeracy, scienti�c literacy, ICT 
literacy, �nancial literacy, dan cultural and civic literacy. 
Kedua, Competencies seperti critical thinking/problem-

solving, creativity, communication, collaboration. Dan 
ketiga adalah Character Qualities diantaranya curiosity,  
initiative, persistence/grit, adaptability, leadership dan 
social and cultural awareness.

Pada kesempatan yang sama, Rektor juga memaparkan 
capaian prestasi IPB yang membanggakan. Tahun 2018 ini, 
lembaga pemeringkatan internasional QS mengumumkan 
bahwa IPB menjadi salah satu dari 100 Perguruan Tinggi 
terbaik di dunia versi QS World University Ranking by 
Subject Agriculture and Forestry. Di tingkat nasional, IPB 
mencapai Peringkat ke-3 Klusterisasi Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) Indonesia yang diadakan oleh Kementerian 
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
RI. IPB juga mendapat Anugerah Widyapadhi Peringkat I 
Nasional sebagai penghargaan atas upaya IPB untuk 
mengembangkan inovasi dan komersialisasi inovasi. Begitu 
pula dengan Sumberdaya Manusia (SDM) yang dimiliki, IPB 
juga mendapatkan penghargaan Perguruan Tinggi 
Peringkat I Nasional Kriteria SDM selama dua tahun 
berturut-turut.

“Selain itu, IPB mendapat anugerah Peringkat I PTN-BH 
dengan Rapor Terbaik dalam Pelaksanaan Program, 
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017, Peringkat III Anugerah 
Humas PTN dan Kopertis 2017 Kategori Publisitas dari 
Kemenristekdikti, serta Peringkat III atas Keterbukaan 
Informasi Publik. Awal bulan ini IPB mendapat 
Penghargaan Mitra Peneliti Asing Terbaik Kategori 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN),” tutur Rektor. (Awl/Zul)
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Anak Tukang Ojeg, Kuli Bangunan, Tukang Service Kompor 
dan Pensiunan Lansia Lahirkan Wisudawan Terbaik IPB

Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar 
upacara wisuda tahap VIII Program Sarjana, Profesi 
Dokter Hewan dan Pascasarjana tahun akademik 

2017/2018 di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga 
Bogor, Rabu (25/7). Suasana haru membalut pelaksanaan 
wisuda. Tak hanya lantaran menjadi momen yang 
menandai akhir perjuangan studi, suasana haru juga 
menyeruak karena tak sedikit dari keluarga yang tak 
beruntung secara ekonomi, tersembul anak-anak cerdas 
yang berhasil menggondol status sebagai wisudawan 
terbaik. Ada yang ayahnya berprofesi sebagai tukang ojeg, 
kuli bangunan, tukang service kompor hingga pensiunan.

Berikut beberapa kisah haru wisudawan terbaik tersebut.

Rinawati, Anak Kuli 
Bangunan yang Berhasil 
Meraih IPK 3.95 
 
Rinawati berhasil menjadi 
lulusan terbaik Fakultas Ekologi 
Manusia (FEMA) dengan 
predikat Cum laude. Gadis ini 

berasal dari Desa Badalungga, Kecamatan Awayan, 
Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Menurutnya IPB 
merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia. 

“Beruntung saya diterima di IPB dengan beasiswa dari PT. 
Adaro Indonesia melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah 
(BUD),” ujarnya.
 
PT. Adaro memang memberikan beasiswa untuk beberapa 
siswa SMA di beberapa daerah, salah satunya Balangan. 
Setiap SMA di beberapa daerah tersebut akan 
mengirimkan berkas beberapa siswa untuk mengikuti 
beasiswa. Lalu dilakukan seleksi berkas di PT. Adaro dan 
IPB. 

“Saya mendapat beasiswa dari PT Andaro sekitar 9 juta 
rupiah per tahun. Uang itu yang saya gunakan selama 
setahun. Apabila kurang baru orang tua mengirimkan 
uang. Meski ayah seorang kuli bangunan dan ibu seorang 
penggarap karet, saya optimis dengan bekal beasiswa 
tersebut. Support saya dapatkan dari orang-orang terdekat. 
Orang tua saya sangat senang dan mendorong lanjut 
kuliah, apalagi saya dapat beasiswa untuk biaya kuliah dan 
biaya hidup.  Ibu sempat ingin menolak, karena khawatir 
kuliah di lain pulau, namun akhirnya mengizinkan ketika 
diberi pengertian oleh ayah dan guru saya,” ujarnya.

 Sejak kecil Rina sudah berprestasi. Rina pernah mendapat  
beasiswa 3 besar nilai ujian nasional tertinggi tingkat 
Madrasah Tsanawiyah  (SMP) di Balangan dan  beasiswa 3 
besar nilai ujian nasional tertinggi tingkat SMA di Balangan. 
Semasa kuliah Rina aktif di Badan Konsultasi Gizi (BKG) 
tahun 2016, kepanitiaan Nutrition Fair tahun 2016 dan 
pernah mengikuti organisasi majalah KOMUNITAS FEMA 
tahun 2015. “Saya bercita-cita bekerja sebagai ahli gizi di 
rumah sakit,” tandasnya.

Nidia Haiva Agustina, Anak 
Tukang Service Kompor yang 
Berhasil Meraih IPK 3.81

Nidia Haiva Agustina berhasil 
menjadi lulusan terbaik 
Fakultas Pertanian dengan 
predikat Cum laude. Untuk 
melanjutkan studinya ke 

jenjang yang lebih tinggi Nidia memilih Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Menurutnya IPB adalah salah satu perguruan 
tinggi terbaik di Indonesia. Nidia memiliki ketertarikan 
dalam bidang pertanian sehingga memilih belajar di IPB. 
Ketertarikan ini juga tidak terlepas saat ada sosialisasi IPB di 
sekolah.

“Berbekal beasiswa Bidikmisi dan beasiswa dari Ikatan 
Alumni Arsitektur Lanskap (Tengtong Foundation) saya 
bisa lulus kuliah di IPB. Saya anak pertama dari dua 
bersaudara, ayah berprofesi sebagai salesman yang 
menjual produk Al Quran elektronik. Pada awal-awal 
perkuliahan, pekerjaan ayah tidak tetap namun seiring 
berjalannya waktu akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap 
sebagai karyawan swasta. Terkadang ayah juga menerima 
jasa service kompor gas di rumah. Penghasilan setiap 
bulannya tidak tetap tergantung pada perolehan order 
produk yang dipasarkan, berkisar 500 ribu hingga 1 juta 
rupiah. Adapun ibu sudah bekerja selama 26 tahun  
menjadi guru honorer dengan mengajar di Taman Kanak – 
Kanak (TK). Penghasilannya sebagai honorer sebesar 400 
ribu per bulan. Saya sangat ingin mensejahterakan 
keluarga dan orang-orang di sekitar. Saya berharap saya 
bisa memberdayakan diri saya sendiri agar suatu saat nanti 
dapat memberdayakan orang lain dengan membangun 
usaha sendiri,” ujarnya.

Selain itu Nidia ingin mengaplikasikan ilmu yang diperoleh 
dengan berprofesi sebagai Arsitek Lanskap dan bekerja 
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baik di pemerintahan maupun swasta. Selama kuliah, Nidia 
mengikuti beberapa organisasi mahasiswa seperti 
Paguyuban Bidikmisi, Himpunan Mahasiswa Majalengka 
(Himmaka), BEM Fakultas Pertanian, Himpunan Mahasiswa 
Arsitektur Lanskap (HIMASKAP).

Hikmah Agustina Parastiwi, 
Anak Tukang Ojeg yang 
Berhasil meraih IPK 3.91

Hikmah Agustina Parastiwi 
berhasil menjadi lulusan 
terbaik dari Fakultas 
Peternakan dengan predikat 
Cum laude. Hikmah tertarik 

kuliah di IPB karena sewaktu SMA pernah mengikuti acara 
IPB Goes to School. Hikmah tertarik dengan  penjelasan 
salah satu pembicara dari IPB tentang IPB dan prospek 
lulusannya. 

“Setelah mencari tahu lebih banyak, IPB mempunyai 
jurusan yang sesuai dengan minat saya. 
Waktu itu saya masuk IPB melalui jalur Seleksi Bersama 
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Saya juga lolos 
beasiswa Bidikmisi dari  SMA N 1 Gombong, Kebumen, 
Jawa Tengah,” ujarnya.

Hikmah merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. 
Ayahnya seorang tukang ojeg dan ibunya seorang ibu 
rumah tangga. Meski demikian dengan penghasilan 
ayahnya yang pas-pasan yaitu sekitar 1 rupiah juta per 
bulan, namun ayahnya  mempunyai motivasi tinggi 
terhadap anaknya untuk sekolah. 

“Ayah mendorong semua anaknya untuk bersekolah, 
termasuk saya. Ayah selalu men-support studi saya selama 
ini,” ujarnya.

Semasa kuliah Hikmah aktif di organisasi yaitu Organisasi 
Profesi HIMASITER (Himpunan Mahasiswa Ilmu Nutrisi dan 
Makanan Ternak). Rencananya  setelah lulus Hikmah ingin 
bekerja sambil mencari ilmu yang sesuai dengan dengan 
jurusannya. “Saya masih berharap suatu saat nanti saya 
ingin dapat membangun sebuah bisnis pakan ternak,” 
tandasnya.

 
Ha�zh Abdul Aziz, Anak 
Pensiunan (70 tahun) yang 
Berhasil Meraih IPK 3.84
 
Ha�zh Abdul Aziz, bungsu dari 
tiga bersaudara ini berhasil 

menjadi lulusan terbaik Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) dengan predikat Cum laude. Ha�zh 
menempuh studi di Departemen Program Studi Teknologi 
Hasil Perairan (THP), FPIK karena tertarik mempelajari ilmu 
pangan dan pengolahan hasil perikanan. 
 
“Selama kegiatan perkuliahan, saya aktif dalam kegiatan 
organisasi sebagai anggota Divisi Keilmuan, Himpunan 
Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan periode 2014-2015, 
anggota Biro Komunikasi dan Informasi BEM KM IPB 
Kabinet Rumah Kita periode 2014-2015, dan Ketua Divisi 
Community Development Unit Kegiatan Mahasiswa Forces 
IPB periode 2015-2016. Saya juga aktif mengikuti berbagai 
pelatihan yang berkaitan dengan keamanan pangan dan 
memperoleh serti�kat profesi sebagai tim Hazard Analysis 
and Critical Control Points dan auditor internal provisi 
keamanan pangan dari Badan Nasional Serti�kasi Profesi,” 
ujarnya.
 
Prestasi akademis yang pernah Ha�zh raih antara lain: 
medali emas poster Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 
dalam bidang PKM bidang Kewirausahaan pada tahun 
2015 dan 2016, Juara 1 Young Sociopreneur on Food pada 
tahun 2016, dan penerima hibah Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Penelitian pada tahun 2017.  Saya 
alumni di SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon.  

Selama kuliah, untuk menutupi biaya hidup di Bogor, 
penerima Beasiswa Bidikmisi ini pernah menjadi tenaga 
kontrak di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Ayah Ha�zh 
adalah seorang pensiunan dari Departemen Agama yang 
kini menginjak usia 70 tahun. Sedangkan ibunya Ha�zh 
sudah meninggal dunia.
 
Berkat pengalaman berorganisasi dan prestasi yang telah 
diraihnya, sebelum diwisuda Ha�zh sudah mendapatkan 
pekerjaan di PT. Hatindo Makmur. Perusahaan yang 
bergerak di bidang perikanan. “Ilmu yang saya dapat akan 
saya aplikasikan saat bekerja. Rencana ke depan saya ingin 
bekerja di industri pangan khususnya perikanan karena 
memiliki passion di bidang itu, terutama menjadi konsultan 
standar mutu pangan,” ujarnya. (***zul)
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Rektor IPB Jadi Pembicara dalam Pertemuan 
Indonesia Pasi�c Parliamentary Partnership

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria 
menjadi pembicara dalam Pertemuan Kerjasama 
Parlemen Negara-Negara Pasi�k atau  Indonesia 

Pasi�c Parliamentary Partnership "Human Development 
and Maritime Sustainability” di Grand Hyatt, Jakarta, Senin 
(23/7). Rektor IPB berbicara dalam kapasitasnya sebagai  
Ahli Kebijakan tentang Kelautan dan Perikanan. Dr. Arif 
diminta menjelaskan strategi pemberdayaan masyarakat 
pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah tersebut. Dr.Arif menyampaikan model 
pemberdayaan masyarakat yang dapat dikembangkan di 
wilayah tersebut. “Perlu dilakukan sinergi model kerjasama 
pemberdayaan masyarakat di Indonesia dan Pasi�k,” 
jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik 
Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, 
kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan 
Pasi�k Selatan harus segera ditingkatkan karena Indonesia 
memiliki hubungan historis yang cukup lama. 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 
RI),  Bambang Soesatyo membuka secara resmi kegiatan 

tersebut. “Kerja sama antara kedua belah pihak telah 
menunjukkan  peningkatan walau lamban, tetapi stabil 
dalam kerja sama ekonomi selama bertahun-tahun. Untuk 
itu Indonesia dan negara-negara di kawasan Pasi�k perlu 
mempercepat langkah terobosan untuk membangun kerja 
sama yang saling menguntungkan,” kata Bambang. Lebih 
lanjut kata Bambang, sangat penting bagi  Parlemen 
Indonesia dan  di  negara-negara di kawasan Pasi�k untuk 
bekerja bersama dalam suasana lingkungan yang baik dan 
stabil, yang dapat berkontribusi terhadap pembangunan 
ekonomi dan kerja sama di tingkat internasional.

 Acara yang diinisiasi DPR RI ini fokus pada tiga bagian 
utama yakni : (1) Membangun kemitraan untuk 
pembangunan masa depan; (2) Dorongan DPR dalam 
mempromosikan potensi ekonomi biru untuk memastikan 
pembangunan berkelanjutan  sumber daya laut ; dan (3) 
Pengembangan sumber daya manusia sebagai kekuatan 
pendorong baru untuk pertumbuhan  ekonomi kemitraan 
pasi�k Indonesia. (dh/ris)
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Pesan-pesan Penting dari 
Seminar International Hewan Coba di IPB

Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Asosiasi 

Dokter Hewan Praktisi Hewan Laboratorium Indonesia 
(ADHPHLI) dan Perhimpunan Peneliti dan Pengguna 
Hewan Laboratorium Indonesia (P3HLI) menggelar Seminar 
Internasional tentang Hewan Coba di IPB International 
Convention Center (IICC), Bogor (23-25/7). Seminar ini 
mengangkat tema Laboratory Animal Science in Indonesia: 
Perspective and Future Challenges.

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian 
acara berupa seminar internasional, pameran produk dan 
jasa serta musyawarah nasional kedua asosiasi yaitu 
ADHPHLI dan P3HLI.

Kepala PSSP IPB, Dr. Huda Darusman memaparkan bahwa 
ada peran sentral hewan coba atau hewan laboratorium 
dalam perkembangan dan kemajuan ilmiah di dunia 
penelitian, pendidikan hingga pengujian praklinis untuk 
kesehatan manusia maupun hewan.

“Di Indonesia, standar dalam penggunaan dan 
pemeliharaan hewan laboratorium masih beragam antar 
institusi. Oleh karena itu dibutuhkan forum ilmiah untuk 
menyebarluaskan dan mempromosikan pengetahuan 
terkini dalam bidang ilmu dan kesehatan hewan 
laboratorium untuk mampu mencapai standar 
internasional dan menjunjung prinsip kesejahteraan 
hewan,” ujarnya.

Workshop kali ini menghadirkan narasumber Dr. Montip 
Gettayacamin (AAALAC International), Dr. Vijay Pal Singh 
(CSIR Institute of Genomic and Integrative Biology, India), 
Dr. Tharanga Thoradeniya (dari Srilanka), Dr. Susie Vogel 
(Charles River Safety Assousment, Canada), dan Dr.Yasmina 
Paramastri (National University of Singapore). Selain itu 
hadir juga narasumber dari Indonesia, Prof. Dondin Sajuthi 

(ADHPHLL IPB), Dr. Raymond Tjandrawinata (PT. Dexa 
Medica), dan Dr. Maharani (PT. Bio Farma).

Peserta mendapatkan penjelasan teori mengenai prinsip 
etik, pemilihan hewan model maupun pertimbangan 
statistik dalam penelitian dengan hewan coba dan 
dilanjutkan dengan simulasi berbagai skenario kasus yang 
harus diatasi bersama.

Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang 
pendidikan dan institusi, antara lain akademik (IPB, 
Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas 
Brawijaya, Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas 
Krida Wacana, Universitas Nusa Cendana, dan lain-lain), 
institusi penelitian (LIPI, BATAN, Litbangkes, BBlitvet, MRIN) 
dan perusahaan di bidang vaksin dan farmasi (Biofarma, 
Combiphar, Dexa Medica).

Sementara itu Drh. Wiwiek Bagja, ahli di bidang 
kesejahteraan hewan sekaligus Ketua Majelis Kehormatan 
dan Dewan Penasihat PDHI dalam keynote speechnya 
memaparkan tentang Undang-Undang dan Legislasi yang 
berlaku di Indonesia terkait penggunaan hewan coba yang 
berasaskan kesejahteraan hewan. (dh/Zul)
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IPB Berusaha Datangkan Peneliti Internasional melalui 
World Class Professor

orld Class Professor (WCP) merupakan salah satu Wprogram yang diinisiasi oeh Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik 

Indonesia (Kemenristekdikti RI) dalam upaya peningkatan 
publikasi internasional dengan menghadirkan tokoh 
peneliti kelas dunia. Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 
perguruan tinggi terkemuka di Indonesia mencoba untuk 
bertransformasi menjadi perguruan tinggi  500 terbaik di 
dunia.

Dr. Irmanida Batubara selaku Kepala Pusat Studi Biofarmaka 
Tropika, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Trop BRC-LPPM-IPB) 
menyampaikan bahwa, “Setiap tahun kami mengajukan 
proposal untuk bisa menyelenggarakan WCP. Trop BRC 
adalah satu-satunya lembaga dari IPB yang tahun ini dapat 
menyelenggarakan WCP dengan Skema A,” terangnya. WCP 
Skema A merupakan bagian program pada WCP yang 
secara khusus bertujuan untuk meningkatkan publikasi 
internasional pada jurnal bereputasi bertaraf Q1, taraf 
terbaik dalam kategori publikasi internasional.

 “Untuk tahun ini kami mendatangkan empat profesor yang 
berasal dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri kami 
mengundang profesor dari Jepang, diantaranya  Prof. 
Eiichiro Fukusaki (bidang keahlian metabolomik), Prof. 
Sigehiko Kanaya (bidang keahlian bioinformatika) dan Prof. 
Susumu Uchiyama (bidang keahlian ilmu protein). Ketiga 
profesor ini akan hadir ke IPB pada bulan Agustus hingga 
Oktober 2018. “Sedangkan profesor dalam negeri, kami 
mendatangkan Prof. Dr. I Nyoman Pugeng Aryantha dari 
School of Life Science Institut Teknologi Bandung (ITB) 
yang pada tanggal 23 Juli 2018 hadir sebagai narasumber 
pada “Workshop on Handling Fungi di IPB,” ujarnya.

Mempercepat transformasi IPB menjadi perguruan tinggi 
berperingkat QS World University Rangking 500 terbaik 
dunia tentu membutuhkan strategi. Salah satunya  
meningkatkan produktivitas riset akademis sehingga dapat 
meningkatkan kuantitas serta kualitas penelitian teknologi 
metabolomik sebagai strategi terpadu dalam karakterisasi 
komponen aktif  bahan alam sehingga dapat 
mengembangkan penelitian baik nasional maupun 
internasional.

Dr. Irmanida menambahkan bahwa WCP yang merupakan 
program yang mengadakan berbagai rangkaian acara 
seperti workshop, seminar, kuliah umum dan 
pendampingan untuk publikasi ini ditujukan kepada 
akademisi secara gratis tanpa dipungut biaya. Ia berharap 
dengan adanya rangkaian kegiatan ini, para dosen dan 
peneliti  semakin termotivasi untuk mengembangkan 
bidang keilmuannya dan berkontribusi dalam 
meningkatkan publikasi internasional. 

“Dengan meningkatnya publikasi para akademisi, ke 
depannya kami berharap reputasi akademik institusi dan 
sitasi tiap dosen maupun peneliti akan meningkat,” 
terangnya. Dalam hal ini Trop BRC juga menjalin kerjasama 
dengan Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(PUI PT) lainnya di IPB yaitu, Pusat Kajian Hortikultura 
Tropika (PKHT), Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan 
(ITP) dan juga Departemen Teknologi Industri Pertanian 
(TIN) yang fokus kegiatannya mengkaji metabolomik 
tumbuhan obat tropika, manggis, kopi dan tempe. 
(SMH/ris)
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Workshop Virtual Screening dan Docking, 
IPB Latih Ahli Farmasi dari Berbagai Perguruan Tinggi

Pusat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) mengadakan Workshop 
Virtual Screening & Docking di Ruang Coklat, Trop 

BRC Kampus IPB Taman Kencana, Bogor (24-25/7). 
Workshop Virtual Screening & Docking merupakan 
pelatihan screening  secara virtual untuk mencari senyawa 
terbaik dari sekian banyak senyawa molekuler obat yang 
akan diteliti dengan berbagai metode canggih dan 
struktural.

Kegiatan ini dihadiri oleh 16 peserta yang berasal dari 
berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hadir pula peserta 
dari Universitas Missouri Amerika Serikat dan salah seorang 
lainnya dari salah satu perusahaan farmasi di Jakarta. 
Materi pelatihan disampaikan oleh pakar virtual screening 
dan docking IPB yakni Dr. Setyanto Tri Wahyu yang 
merupakan dosen Fisika IPB dan Luthfan Irfana, M.Si yang 
merupakan dosen Kimia IPB.

“Virtual Screening dan Docking merupakan komponen 
penting dari penelitian yang berkaitan dengan Biofarmaka. 
Peserta bebas untuk menggali ilmu sebanyak mungkin 
baik terkait teknis maupun yang lainnya dari setiap 
narasumber. Harapannya, sepulang dari IPB ini para peserta 
dapat mempraktekkan sendiri dan menerapkan ilmu yang 
didapat dari penelitian bagi kebermanfaatan Indonesia di 
masa yang akan datang,” kata Ketua Pusat Biofarmaka 
Tropika IPB, Dr. Irmanda Batubara dalam sambutannya

Dr. Setyanto dalam materinya menyampaikan pentingnya 
virtual screening dan docking dalam industri obat-obatan. 
Menurutnya, penemuan obat bukanlah teknologi yang 
baru bagi manusia karena ketika muncul penyakit dan 

bakteri saling menyerang satu sama lain serta menciptakan 
molekul baru maka saat itu pula penemuan molekul obat 
telah dimulai.

“Memahami virtual screening dan docking berarti kita telah 
membuat proses penemuan obat menjadi lebih e�sien. 
Molekul yang paling baik dalam proses docking itulah yang 
dijadikan cikal bakat obat. Selama dua hari ini tentunya kita 
akan memperoleh pengetahuan yang lebih dalam juga 
tentang optimasi geometri molekul, fractal molecular 
orbital (sebagai nilai pembanding docking) dan juga 
membuat projek mini agar seluruh peserta  menguasai 
metode ini,” ujar Dr. Setyanto.

Sekretaris Eksekutif Trop BRC, Dr. Eng. Wisnu Ananta 
Kusuma juga menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan 
seperti ini diadakan secara rutin hampir tiap bulan dengan 
tema yang berbeda oleh Trop BRC IPB ini.

“Kami sudah berkali-kali mengadakan agenda seperti ini. 
Bulan ini tentang virtual screening dan docking, bulan 
depan tentang HPLC Fingerprint Analysis, bulan September 
tentang Desain Eksperimen Lanjutan dan bulan-bulan 
selanjutnya pun temanya beragam. Pesertanya  datang dari 
kampus-kampus lain di Indonesia, datang ke IPB untuk 
belajar,”  ujarnya (FI/Zul)
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Ciptakan Alternatif Pangan bagi Kenya, Mahasiswa IPB Raih 
Juara Kompetisi Pangan Internasional

Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali berbangga. 
Pasalnya, tim  Regali IPB yang terdiri dari tiga mahasiswa 
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Fakultas 

Teknologi Pertanian yaitu Ica Candra Rambadiana, M. 
Arfanul Aziz, dan Rakhmad Novian  berhasil meraih Juara II 
dan Honorable Mention dalam kompetisi Developing 
Solutions for Developing Countries (DSDC) yang diadakan 
oleh Institute Food Technologist Student Association 
(IFTSA) pada tanggal 15-18 Juli 2018 di Chicago, Amerika 
Serikat. Kemenangan tersebut menjadi bukti bahwa IPB 
mampu meneruskan tradisi juara yang telah dicapai pada 
tahun sebelumnya  yakni Juara II dan Juara III.

Kompetisi DSDC merupakan salah satu rangkaian kegiatan 
IFT EXPO 2018 yang diadakan untuk mahasiswa S1-S3 dari 
seluruh dunia. IFT sendiri merupakan organisasi profesi 
internasional bertempat di Amerika Serikat yang 
beranggotakan praktisi ilmu dan teknologi pangan, 
pengusaha dan pemerintah yang berasal dari seluruh 
dunia. “Kompetisi DSDC mendorong mahasiswa untuk 
menerapkan ilmu dan teknologi pangan melalui 
pengembangan produk tepat guna yang layak dterapkan 
dari segi sosial ekonomi dalam skala industri. Tujuannya 
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara 
berkembang,” Dr. Feri Kusnandar, Ketua Departemen ITP, 
Fateta IPB.

Tema yang diangkat pada tahun ini adalah solusi 
mengatasi food insecurity dan malnutrisi di daerah 
subsaharan Afrika akibat dampak kekeringan selama dua 
tahun berturut-turut. Sebanyak 61 proposal (rekor jumlah 
proposal terbanyak) dari sebelas negara terdaftar pada 
seleksi tahap awal, hingga terpilih enam tim pada tahap 
�nal. Tim terpilih diundang untuk hadir dalam rangkaian 
sesi presentasi oral di gedung McCormmick Place, Chicago, 
Amerika Serikat. Keenam tim tersebut terdiri atas tiga tim 
Indonesia, dua tim Kanada dan satu tim Amerika Serikat.

 “Alhamdulillah dua diantaranya berasal dari IPB yaitu tim 
Regali dan tim Chikolo Salah satunya adalah tim kami,” ujar 
salah satu anggota tim, Muhammad Arfanul Aziz. 
Sedangkan tim lain dari IPB yang masuk �nalis adalah  
Chikolo yang beranggotakan Ariane Putri Dewanto, Naurah 
Nazhifah dan Nurhadi Rahmat Sumitra.

Menurut Arfan, “Ide kami berangkat dari produk Ugali 
(sejenis bubur yang terbuat dari jagung) yang merupakan 
makanan pokok di Negara Republik Kenya. Ugali terbuat 
dar jagung yang notabene tidak terlalu tahan kekeringan, 
sehingga kami mencoba mensubtitusikannya dengan 
bahan lain yakni sorgum. Selain sifat tanamannya yang 
tahan kering, sorgum juga mengandung berbagai nutrisi 
lebih yang juga dapat mengatasi masalah kesehatan di 
Kenya,” sambung Arfan.

Hal unik lainnya yang dilakukan tim ini ialah tak hanya 
menciptakan pangan alternatif yang dapat tahan terhadap 
kekeringan, tim mahasiswa IPB ini juga menyajikan produk 
dalam kemasan yang ready to eat atau siap saji. Sehingga 
masyarakat dapat secara praktis mengonsumsi produk 
Regali tanpa terhalang kendala operasional. “Regali nama 
tim kita, yang sebenarnya kepanjangan dari nama produk 
pangan kita Ready to Eat Ugali,” kata Arfan.

Lebih lanjut kata Arfan, “Menjadi salah satu pemenang 
dalam kompetisi ini merupakan hal yang sangat luar biasa. 
Bertanding di kompetisi tingkat dunia dan bersaing 
dengan berbagai kampus top food technologist lainnya 
merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen ITP, 
seluruh rekan dan IPB tentunya atas kesempatan dan 
dukungan yang diberikan. Pesan kami buat adik-adik, 
jangan takut untuk bekerja keras, berkompetisi dan 
melakukan yang terbaik,” pesannya.

Dalam kompetisi tersebut hadir sejumlah juri dari berbagai 
bidang diantaraya: Diliara Iassonova, PhD (Innovation 
Director Cargill Foods), Siow Ying Tan, PhD (External 
Innovation – Academic Partners Global Lead Pepsico), 
Upasna Hariram, MS (Research Project Leader at Merieux 
Nutrisciences), Kartheek Anekella, PhD (Product 
Development Scientist – Leprino Foods), Shima Shayanfar, 
PhD (Stability Scientist – General Mills), Gunnar Sigge, PhD 
(Department Head and Associate Professor, Food Science 
Dept. Stellenbosch University South Africa), Erin Wang, MS 
(Senior Scientist, R&D Treats Blue Buffalo) dan Janice 
Johnson, PhD (Applications/Technical Service Leader at 
Cargill Foods). (FI/ris)
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Pusat Informasi Kehutanan IPB Gelar 
Diskusi Kolaborasi Riset 

Dalam rangka turut memfasilitasi sosialisasi 
penelitian-penelitian Collaborative Research 
Center 990: Ecological and Sosio Economic 

Function of Tropical Low Land Forest Transformation 
System (CRC 990: EFForTS), Pusat Informasi Fakultas 
Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menyelenggarakan Diskusi Metode Riset tentang Tree and 
Palm Water Use Assassed by Drone based Imagery di Ruang 
Seminar Lt-2 Gedung Tanoto Foundation Information 
Center (TFIC), Fakultas Kehutanan IPB Dramaga Bogor, 
Selasa (24/7).

Materi diskusi disampaikan oleh Joyson Ahongshangbam, 
mahasiswa program doktor Silvikultur Tropis dan Ekologi 
Hutan, Universitas Georg-August Goettingen, Jerman. 
Diskusi dipandu oleh Dr Hendrayanto, MAgr dari 
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB 
dan Prof. Dr. Dirk Holscher dari Goettingen Univesity yang 
tergabung dalam tim peneliti A02 CRC990:EFForT. Acara 
diskusi dihadiri oleh 45 orang peserta terdiri dari dosen, 
mahasiswa program sarjana dan pascasarjana berbagai 
program studi di IPB.

“Materi diskusi merupakan metode penelitian yang 
digunakan oleh Joyson dan Florian Ellsaesser. Penelitiannya 
bertujuan untuk menduga penggunaan air oleh tanaman 
berdasarkan model volume tajuk dari kebun sawit dan 
agroforestry dan menduga penggunaan air 
(evapotranspirasi) pada level tegakan kebun sawit 
menggunakan model neraca energi dari citra thermal,” ujar 
Dr. Hendrayanto.

Citra thermal dan parameter tajuk untuk pemodelan 
fotogrametrik volume tajuk didapat dari pengukuran 

menggunakan sensor thermal dan kamera yang dibawa 
pesawat nirawak (drone). Pengukuran selanjutnya ialah 
pengukuran sap �ux dengan berbagai sensor sehingga 
didapat penghitungan neraca energi yang diduga dengan 
menggunakan berbagai model, seperti: Dual temperature 
difference (DTD) model, Two source energy balance (TSEB) 
model, dan Deriving Atmosphere Turbulent Transport 
Useful To Dummies Using Temperature (DATTUTDUT) 
model, juga model Eddy Covariance (Sub Proyek A03). Dari 
keduanya, pendekatan teknik fotogrametrik yang 
digunakan yaitu penggunaan parameter tajuk yang 
direkam oleh sensor yang dibawa drone untuk tujuan 
peningkatan skala hasil pengukuran sap �ux.

Menurut Dr. Hendrayanto, dari hasil penelitian yang sudah 
didapat, kesimpulan sementaranya adalah pertama, 
terdapat hubungan yang kuat antara penggunaan air oleh 
tanaman dengan parameter tajuk yang direkam oleh 
sensor yang dibawa drone, yang dapat mereduksi 
ketidakpastian dalam up-scaling pengukuran sap-�ux dan 
mudah untuk menilai penggunaan air oleh tanaman dalam 
skala yang luas. Kedua, model neraca energi permukaan 
menggunakan data citra thermal dapat menduga aliran 
energi dan air dalam skala luas, namun penggunaan untuk 
jenis vegetasi dan tipe iklim yang lain perlu kalibrasi lebih 
lanjut. 

Selain membahas metode pendugaan penggunaan air 
oleh tanaman terutama sawit, diskusi ini juga mengangkat 
isu kelangkaan air akibat pembangunan kebun sawit, 
sosial-ekonomi pekebun rakyat dan perusahaan. (EAW/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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