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Penyambutan Kepulangan Delegasi SPR dari Wina, Austria

Institut Pertanian Bogor (IPB) menyambut kepulangan 
delegasi Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) IPB dalam 

ndperhelatan 62  International Atomic Energy Agency 
General Conferences di Wina, Austria pada 17-21 September 
2018. Delegasi tersebut dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Ir. 
Muladno, MSA, pendiri Sekolah Peternakan Rakyat. Dua 
orang peternak yang menjadi delegasi yaitu Juanto sebagai 
Ketua Gugus Perwakilan Pemilik Ternak (GPPT) SPR Tunas 
Barokah, Temayang, Kabupaten Bojonegoro dan Wagiman, 
selaku Ketua GPPT SPR Maju Bersama, Sungai Lilin, 
Kabupaten Musi Banyuasin. Pada saat konferensi tersebut 
juga turut hadir Prof. Dr. Ir Dodik Ridho Nurrochmat M.Sc 
F.Trop, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi 
IPB. Acara penyambutan tersebut berlangsung pada Senin, 
24 September 2018 di Restoran Bumi Aki, Bogor, Jawa 
Barat.

Acara penyambutan tersebut dihadiri oleh jajaran 
pimpinan  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) IPB antara lain Prof. Dr. drh. Agik 
Suprayogi, M.Sc.Agr  sebagai Wakil Kepala Bidang 
Penelitian LPPM IPB serta Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi,  
M.Si, Wakil Kepala Bidang Pengabdian, LPPM IPB. Dalam 
sambutannya  Prof. Agik Suprayogi menyampaikan,  “Kami 
sangat mendukung program Sekolah Peternakan Rakyat 

yang kini sukses hingga kancah internasional. Ke depan 
kami akan turut mengembangkan program pengabdian 
masyarakat di fakultas lain dan menjadikan SPR sebagai 
Role Model-nya,” lanjutnya.

Prof. Agik juga turut menyampaikan pesan-pesan kepada 
tim Sekolah Peternakan Rakyat IPB. “Penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat diibaratkan seperti dua sisi 
mata uang yang tak terpisahkan, dan Program Sekolah 
Peternakan Rakyat inilah contohnya, bahkan kini sudah go 
international dengan menghadiri konferensi di Austria,” 
katanya.

Kedua peternak binaan SPR, yaitu Juanto dan Wagiman 
juga turut menceritakan kisah perjalanan hingga mampu 
berangkat ke Austria. Juanto menceritakan proses yang ia 
lalui cukup panjang “Ketika pertama kali saya mendengar 
peluang ini, saya pun mulai mempersiapkan diri untuk 
mengikuti tahapan seleksi-seleksinya, tahap pertama kami 
mengirimkan portofolio GPPT kami. Ketika kami sudah 
lolos tahap pertama, kami pun harus melewati serangkaian 
training untuk mempersiapkan diri menghadapi konferensi 
tersebut,” jelas Juanto.

Wagiman pun mengisahkan perjalanannya selama di 
Austria. “Sebenarnya, konferensi yang dilaksanakan di 
Austria itu kan tentang pemanfaatan nuklir. Untungnya 
saya dijelaskan terkait hal tersebut oleh Guru Besar kita, 
Prof. Muladno terkait manfaat nuklir bagi peternak yang 
ternyata sangat beragam, sehingga ketika ditanya oleh  
Duta Besar, saya bisa menjawab. Namun, ada satu pesan 
kami untuk IPB. Walau kami sekarang sudah sampai di titik 
ini, kami harap IPB terus senantiasa memberikan 
bimbingan kepada kami terutama di bidang keilmuan dan 
administrasi,” ungkap Wagiman dalam suasana hangat 
diskusi  bersama pimpinan LPPM dan Tim SPR IPB. (KD/ris)               
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Sekolah Peternakan Rakyat Binaan IPB Kini Diakui Dunia

Dunia saat ini dihadapkan pada persoalan 
peningkatan populasi, dan di Indonesia persoalan 
tersebut dihadapkan pula pada produksi pangan 

yang lambat bahkan cenderung stagnan dalam hal 
kuantitas dan kualitas. Pengembangan strategi penyediaan 
pangan tersebut perlu ditangani oleh pemerintah 
Indonesia dengan serius. Salah satu strategi yang diusulkan 
oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah Sekolah 
Peternakan Rakyat (SPR). SPR muncul dari gagasan untuk 
memberdayakan peternak skala kecil yang mengusahakan 
sekitar 98% ternak di Indonesia. Lebih dari 4 juta peternak 
skala kecil merupakan aset bagi pemerintah dalam 
membantu program-program penyediaan produk ternak 
bagi rakyat Indonesia.

Sejak lima tahun terakhir, IPB telah membangun beberapa 
SPR di sentra-sentra produksi ternak di Indonesia yang 
bekerjasama dengan pemerintah daerah, dengan jenis 
ternak antara lain sapi, kambing, dan ayam. Program SPR 
merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan peternak Indonesia dengan melakukan 
pelatihan dan diseminasi teknologi serta pembentukan 
kelembagaan peternak yang tujuan akhirnya adalah 
meningkatkan produksi daging nasional. Sampai hari ini 
sudah ada 29 SPR yang dikembangkan di 13 kabupaten di 
Indonesia.

Pada tahun ini, IPB mendapat kehormatan menjadi bagian 
nd dari Delegasi RI dalam acara 62 International Atomic Energy 

Agency (IAEA) General Conference di Wina, Austria tanggal 
17 – 21 September 2018. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala 
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan diikuti 
perwakilan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 
dan IPB. 

Pada acara ini, IPB diwakili oleh Wakil Rektor Bidang 
Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof.Dr.Ir. Dodik Ridho 

Nurrochmat, M.Sc.F.Trop, Tim SPR IPB Prof.Dr.Ir. Muladno, 
MSA dan Dr. Ir. Anggraini Sukmawati, MM serta 2 (dua) 
orang peternak Juwanto (SPR Soko, Bojonegoro, Jawa 
Timur) dan Wagiman (SPR Musi Banyuasin, Sumatera 
Selatan).

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, 
Prof.Dr.Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop dalam 
Scienti�c Forum juga berkesempatan menyampaikan 
materi tentang pemanfaatan teknologi nuklir untuk 
produksi ternak yang sustainable sekaligus memitigasi 
dampak perubahan iklim. Dalam paparannya, Prof. Dodik 
menyampaikan bahwa teknologi nuklir dapat digunakan 
pada proses seleksi dan perbaikan genetik, 
pengembangbiakan dan produksi ternak, dan 
meningkatkan kesehatan hewan ternak. Seluruh aplikasi 
teknologi nuklir di peternakan dilakukan melalui proses 
non destruktif, tanpa menyakiti hewan ternak. Salah satu 
prioritas adalah aplikasi teknologi nuklir dalam 
meningkatkan kualitas pakan ternak. Penggunaan 
teknologi nuklir dapat meningkatkan kualitas pakan ternak 
dengan mengoptimalkan kandungan mikroba yang baik 
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ternak dan 
pada saat yang sama juga dapat mengurangi produksi gas 
metana, salah satu dari gas rumah kaca yang umumnya 
banyak dihasilkan dari peternakan, yang disebabkan oleh 
proses pencernaan yang kurang sempurna. 

IAEA melihat Indonesia berpotensi untuk menjadi role 
model di bidang pertanian dan peternakan, terutama jika 
teknologi nuklir tersebut mampu diimplementasikan 
secara luas pada kelompok SPR maupun peternak kecil 
lainnya. Penggunaan teknologi nuklir yang tepat dapat 
membantu peternak skala kecil di Indonesia maupun 
negara-negara berkembang lain untuk meningkatkan 
produksi ternak dan berpartisipasi aktif dalam mitigasi 
perubahan iklim. (drn)
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Puluhan pengelola jurnal lingkup Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengikuti Publiweek: Workshop 
“Akreditasi dan Internationalisasi Jurnal, Senin (24/9) 

di Ruang Sidang Senat Kampus IPB Dramaga. Dr. Eva 
Angggaini, S.Pi, MSi, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor 
(LPPM IPB) Bidang Kajian Strategis dan Publikasi Ilmiah 
ketika membuka acara  workshop ini mengatakan, “Kami 
menghadirkan para  pengelola jurnal, dalam rangka 
menyemarakkan gairah dan semangat publikasi. Workshop 
ini merupakan rangkaian kegiatan #Publiweek IPB dalam 
rangka Dies Natalis IPB ke-55. Workshop ini bertujuan 
untuk meningkatkan performa jurnal-jurnal IPB menuju 
akreditasi dan internasionalisai jurnal.” Pengelolaan jurnal 
menurut Dr. Eva merupakan pekerjaan sangat dedicated, 
namun  banyak keluhan mulai dari kurang perhatian, 
bagaimana  meningkatkan publikasi, hingga ketika jurnal 
hanya publish di luar negeri. “Acara ini membuka wawasaan 
informasi tentang pengelolaan akreditasi dan pengelolaan 
internationalisasi jurnal. Jurnal yang terindeks scopus atau 
web of science merupakan indikator capaian perguruan 
tinggi.”

Prof. Dr. Sadjuga, MSc, Direktur Pengelolaan Kekayaan 
Intelektual, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan 
Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyampaikan  
alasan pentingnya peningkatan jurnal internasional karena 
menurutnya sumber daya kekayaan intelektual  menjadi 
kunci ketahanan ekonomi suatu negara maju, karena 
perputaran perekonomian dunia dikuasai oleh aset 
intangible (70 persen perekonomian dunia dikuasai aset 
harta benda bergerak tak berwujud). Aset intangible (harta 
benda bergerak tak berwujud) termasuk yang paling 
dominan adalah aset kekayaan intelektual. Kekayaan 
intelektual mendominasi proporsi aset. Lebih lanjut 
Dr.Sadjuga menyampaikan posisi jurnal ilmiah Indonesia di 
dunia internasional. “Pada bulan Agustus 2017 untuk 
pertama kalinya setelah 54 tahun sejak 1963 Indonesia 
dengan jumlah jurnal  19.335  mengungguli Thailand 

dengan jumlah 11.808 (per 22 September 2018). Indonesia 
juga mengungguli Singapura dengan jumlah jurnal 
(15.536),” kata Dr.Sadjuga.

Setelah 66 Tahun sejak 1952 Indonesia mengungguli 
Singapura pada 6 April 2018. Indonesia menjadi nomor dua 
di ASEAN. Selanjutnya ia menyampaikan tren dokumen 
yang dapat disitasi meningkat namun yang tidak disitasi 
juga meningkat. Ia menyampaikan publikasi di jurnal 
nasional terakreditasi jauh lebih sulit daripada 
mempublikasikan di jurnal internasional yang abal-abal. 
Menurutnya peningkatan kuantitas dan kualitas serta 
output riset adalah kunci peningkatan kuantitas dan 
kualitas  publikasi ilmiah Indonesia. “Untuk itu iklim riset 
diperbaiki dengan kebijakan baru. Pengelola jurnal sangat 
besar perannya dalam menjaga momentum pertumbuhan 
kuantitas dan kualitas jurnal ilmiah. Semakin banyak jurnal 
internasional dari Indonesia, semakin terhormat Indonesia 
di komunitas ilmiah dunia. Pengelola jurnal ilmiah adalah 
pahlawan dalam menyediakan tempat publikasi bagi 
civitas akademika yang saat ini kekurangan jurnal untuk 
mempublikasikan karya mereka sebagai syarat kelulusan 
ataupun untuk kenaikan jabatan fungsional 
peneliti/dosen,” jelasnya. Narasumber lainnya dari IPB Dr.Ir. 
Iman Rusmana, MSi dan Ir. Julio Adisantoso, M.Kom. 

Setelah kegiatan workshop  ini, LPPM IPB akan membuat 
program pelatihan optimasi penggunaan Open Journal 
Systems (OJS) bagi pengelola jurnal di IPB untuk 
meningkatkan kapasitas dan kualitas jurnal sehingga 
harapannya dapat meningkatkan reputasi IPB. 

Di akhir acara,  Dr. Hawis Madduppa, Kepala Bidang 
Publikasi Ilmiah LPPM IPB, melakukan pemetaan dan 
validasi pemeringkatan akreditasi untuk seluruh jurnal di 
IPB, dimana jumlah jurnal terakreditasi berjumlah 24 jurnal, 
masuk kategori S1 sebanyak 3 jurnal,  S2  sebanyak 19 
jurnal, S3  sebanyak 4 jurnal, S4 sebanyak 3 jurnal, S5 
sebanyak 1 jurnal, dan sekitar 50 jurnal belum terindeks di 
SINTA.  “Harapannya ke depan dapat dibentuk klinik untuk 
pengelola jurnal IPB untuk meningkatkan indeksasi jurnal-
jurnal yang ada di IPB,” kata Dr. Hawis. (dh/ris)

Puluhan Pengelola Jurnal di IPB Ikuti Publiweek

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Meriahnya IPB Edu Expo 2018

Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar IPB Edu 
Expo 2018 dalam rangka Dies Natalis IPB yang ke-55. 
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 1.200 siswa dari sekira 

90 Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jabodetabek Selasa 
(25/9) di Kampus IPB Dramaga.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dr. Ir. Aceng Hidayat, 
MT, Sekretaris Institut. “IPB semakin menjadi kampus 
pilihan, yang ditandai dengan meningkatnya pendaftar 
pada tahun ini,” katanya. Selain itu, IPB juga berhasil 
menduduki peringkat 3 pada urutan kampus terbaik di 
Indonesia. Dr. Aceng berharap di tahun mendatang IPB bisa 
meningkatkan peringkatnya melalui perapihan sistem dan 
publikasi. Hal tersebut mendapat sambutan meriah dari 
para peserta.

Kegiatan yang menjadi inti acara ialah tanya jawab 
interaktif siswa dengan mahasiswa Duta Institut dari 
masing-masing fakultas dan sekolah. Dialog berlangsung 
selama hampir satu jam dengan antusiasme tinggi dari 
para penanya yakni siswa-siswi peserta. Setelah itu peserta 
disuguhkan dengan deretan stand fakultas dan sekolah 
untuk bertanya lebih dalam tentang IPB.

Rangkaian acara juga diisi dengan penampilan tari 
tradisional oleh mahasiswa, pentas paduan suara dari Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Agriaswara, dan pentas musik 
dari UKM MAX!!. Selain itu, yang ditunggu-tunggu oleh 
siswa dan guru ialah Campus Tour yang disiapkan panitia 
dengan moda transportasi empat buah bis kampus.

Siswa SMA PB Soedirman Bekasi, Dani, bersama guru dan 
temannya menilai acara digelar seru. Ia memang sedang 
mencari informasi kampus IPB dan acara tersebut sangat 
membantu dalam memberi informasi. “Di Expo saya bisa 
bertanya langsung tentang jurusannya,” ujarnya.

Sementara itu Anisa mengatakan bahwa mereka bersiap 
sejak pagi bersama guru dan 28 temannya untuk menuju 
acara IPB Edu Expo 2018 di Bogor. Siswi SMAN 1 Kota 
Bekasi itu berharap dapat berkuliah di Program Studi 
Aktuaria IPB dan mendapat informasi lebih banyak dari 
acara yang digelar. Acara juga dihadiri oleh Kepala Biro 
Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si, Kepala 
Bagian Promosi Biro Komunikasi IPB, Dr. M Fahrudin serta 
perwakilan fakultas/sekolah dan departemen IPB. 
(EAW/ris)
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