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Rektor Melaporkan Capaian Kinerja Semester I 
di Sidang Paripurna Terbuka MWA

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria Rmenyampaikan Laporan Kinerja Semester I Tahun 
2018 dalam Sidang Paripurna Terbuka Majelis Wali 

Amanat (MWA), Jumat (28/9), di Gedung Auditorium Andi 
Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Rektor IPB melaporkan Kinerja Rektor IPB Semester  I  Tahun 
2018 mencakup bidang pendidikan, penelitian, 
pengabdian pada masyarakat, pengembangan inovasi dan 
bisnis, organisasi, sumberdaya manusia, keuangan, sarana 
dan prasarana, teknologi informasi dan komunikasi, 
kemahasiswaan dan alumni.  Rektor IPB memaparkan, total 
capaian kinerja berdasarkan perspektif Sistem Informasi 

Manajemen Kinerja tahun 2018 dengan total capaian 84,12 
persen  yang terdiri dari bidang �nansial mencapai 87,07 
persen, stakeholder 82,39 persen, academic excellence and 
research 74,53 persen, proses bisnis internal 95,39 persen 
dan capacity building mencapai 89,50 persen.

Dalam laporannya, Rektor IPB menyebutkan bahwa orang 
tua mahasiswa yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta 
ada sekitar 43 persen di IPB dan hanya delapan persen 
mahasiswa yang membayar penuh sesuai Uang Kuliah 
Tunggal  (UKT) yang berlaku. Nilai ini sebenarnya kurang 
dari kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa IPB setiap
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semesternya. “Saya berharap IPB menjadi satu kampus 
yang dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.  
Pendidikan dapat mengubah perekonomian keluarga di 
Indonesia. Saya mendorong akan banyak anak-anak yang 
cerdas dari kalangan ekonomi lemah yang bisa sekolah 
hingga perguruan tinggi, supaya dapat mengubah nasib 
keluarganya.  Ketika lulus, dengan ilmunya ia dapat 
mengubah perekonomian keluarganya,” ucap Rektor IPB.

Disampaikan Rektor IPB pula, perguruan tinggi lain tak 
sedikit yang membatasi kuota Bidikmisi mengingat 
kekhawatiran menjadi beban biaya. “Bagi IPB, banyaknya 
mahasiswa Bidikmisi adalah keberkahan. Yang kita 
harapkan doa dari mereka. Saya yakin doa mereka kelak 
akan membuat IPB menjadi kuat. Jika orang kaya pintar 
masuk IPB itu biasa. Namun jika orang tidak mampu masuk 
IPB, lulus dari IPB dan menjadi orang hebat maka IPB akan 
jauh lebih hebat,” tutur Rektor IPB.

Acara Sidang Paripurna Terbuka MWA IPB ini dibuka oleh 
Ketua MWA, Prof. M.A.Chozin dan langsung memimpin 
acara. Prof. Chozin menyampaikan  permintaan MWA agar 
Rektor  IPB merumuskan Rencana Strategis IPB 2019-2023 
untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif 
lingkungan strategis yang ada, baik nasional maupun 
global. 

Menurut Prof. Chozin, ada beberapa isu lingkungan 
strategis yang saat ini dan ke depan perlu dicermati. “Ada 

empat isu strategis yang perlu disikapi dengan bijak. 
Pertama, era disrupsi yang penuh dengan ketidakpastian, 
turbulensi, dan kompleksitas. Era disrupsi yang dipicu oleh 
kemajuan teknologi digital menuntut IPB untuk lebih peka 
terhadap sinyal-sinyal perubahan, baik cara berpikir, 
budaya kerja, business process, maupun organisasi. Kedua, 
kelangkaan sumberdaya alam telah menjadi isu penting di 
dunia. Perguruan tinggi perlu merespon permasalahan 
kelangkaan sumberdaya alam dan kerusakan lingkungan 
yang berdampak besar pada tatanan ekonomi serta 
menciptakan kemiskinan dan kualitas hidup yang rendah 
di berbagai belahan dunia. Ketiga, isu kebangsaan yang 
akhir-akhir ini muncul di permukaan sehingga menuntut 
peran Perguruan Tinggi (PT) yang tampil sebagai perekat 
jiwa kebangsaan. Keempat regenerasi petani mengalami 
hambatan karena menurunnya minat pemuda untuk terjun 
di dunia pertanian sehingga IPB terpanggil,” kata Prof. 
Chozin.

Laporan Kinerja Rektor IPB Semester I Tahun 2018 
disampaikan di hadapan MWA dan undangan dari 
perwakilan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI), perwakilan 
Gubernur Jawa Barat, rektor peguruan tinggi negeri dan 
perguruan tinggi swasta di wilayah Bogor dan Jawa Barat, 
perwakilan Bupati dan Walikota Bogor, jajaran pajabat di 
lingkungan IPB, mahasiswa dan mitra IPB. (dh/ris)
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IPB Gelar Aksi Konservasi dan Penanaman 
100 Pohon Langka Indonesia

irektorat Kerjasama dan Hubungan Alumni Institut DPertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan 
Himpunan Alumni (HA) IPB, SEAMEO Biotrop serta 

didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa- Keluarga 
Mahasiswa (BEM-KM) IPB menggelar kegiatan konservasi 
keanekaragaman hayati pohon langka Indonesia. Kegiatan 
yang mengusung tema “Selamatkan Pohon Langka Menuju 
Indonesia Hijau” ini digelar di halaman gedung 
Perpustakaan, Kampus IPB Dramaga, Bogor (28/9). 

Selain memiliki keanekaragaman ekosistem, Indonesia juga 
memiliki keanekaragaman jenis baik untuk mamalia, reptil, 
burung, am�bi, primata, ikan dan tentu saja tanaman. 
Untuk jenis tanaman, Indonesia memiliki keanekaragaman 
tanaman yang sangat tinggi, baik untuk ekosistem rawa, 
hutan basah dataran rendah, padang rumput savana, 
ekosistem pegunungan dan berbagai ekosistem lainnya.

Untuk jenis pohon, pada setiap tipe ekosistem, Indonesia 
memiliki berbagai jenis pohon langka dan endemik 
Indonesia. Sebagian jenis-jenis langka ini, hanya ada di 
Indonesia dan sebagian sudah masuk dalam daftar yang 
dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri LHK Nomor 
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis 

Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan masuk dalam 
daftar dilindungi IUCN. 

Berdasarkan daftar dalam IUCN baik untuk vulnerable, 
endangered maupun critically endangered, pohon-pohon 
endemik dan langka di Indonesia sangat banyak. Beberapa 
jenis yang termasuk langka antara lain eboni (Diospyros 
celebica), ulin (Eusideroxylon zwageri), cendana (Santalum 
album), merbau (Intsia bijuga), damar pilau (Agathis 
borneensis), damar putih (Agathis labillardierei), resak jawa 
(Vatica javanica), kempas malaka (Koompassia malaccensis), 
saninten (Castanopsis argentea) dan masih banyak jenis 
lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. 

“Pada awal gerakan pelestarian pohon langka ini, ada 
sekira 100 pohon langka yang ditanam di kampus IPB. 
Penyelamatan pohon langka ini bertujuan agar generasi 
mendatang bisa melihat bahwa pohon langka itu dapat 
memberikan kehidupan dan kesejukan yang lebih baik 
bagi kita semua. Tahun depan rencananya HA IPB akan 
menanam pohon langka dengan mengggerakkan Dewan 
Pengurus Daerah (DPD) HA IPB yang ada di Indonesia,” 
tutur Ketua Panitia, Dr. Zulhamsyah Imran. Sementara itu, 
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa kita perlu 
mencanangkan aksi ini sebagai sebuah gerakan kultural 
untuk membangun kesadaran dan kebanggaan tentang 
biodiversity yang dimiliki Indonesia.
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“Gerakan menanam ini perlu dilakukan secara sistematis, 
perlu dikaji sejauh mana kemungkinan calon wisudawan 
IPB harus menanam pohon langka sebagai syarat sebelum 
wisuda. Mungkin sebelum lulus mereka harus menanam. 
Kalau tidak diikuti gerakan menanam, dengan jumlah 
penebangan pohon saat ini yang semakin meningkat, 
maka akan terjadi krisis lingkungan. IPB akan coba 
memikirkan, apakah bentuknya wajib atau sukarelawan 
untuk calon wisudawan IPB. Setelah ada bukti foto telah 
menanam, baru mengambil ijazah, misalnya.  Ini penting 
untuk membangun komitmen,” kata Rektor IPB.

Selain calon wisudawan, Rektor IPB juga menghimbau 
pasangan yang akan menikah untuk menjadikan pohon 
langka sebagai mahar. Gerakan ini sudah dilakukan di 
Kuningan, yang menerapkan pernikahan ramah 
lingkungan. Mahar dalam pernikahan disertakan dengan 
mahar pohon, sehingga kelestarian lingkungan akan tetap 
terjaga. “Semoga ini bisa diterapkan di kota dan kabupaten 
Bogor, ” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum HA IPB, Ir. Fathan Kamil 
menyampaikan sampai saat ini masih banyak masyarakat 
Indonesia yang belum mengetahui bahwa Indonesia 
memiliki begitu banyak pohon langka yang perlu perhatian 
dan pelestarian. Pengetahuan tentang keberadaan dan 
manfaat pohon langka ini juga masih sedikit.

“Untuk itu, kita perlu memberikan perhatian dan berperan 
penting dalam upaya pelestarian pohon langka ini. HA IPB 
akan selalu bersemangat dan siap bergandengan tangan 

dalam gerakan memajukan IPB, memajukan pertanian, 
melestarikan tanah, air, �ora, fauna yang merupakan 
kekayaan terbesar tanah air ini,” tuturnya.

Selanjutnya Direktur SEAMEO Biotrop, Dr. Irdika Mansur 
mengatakan, kekayaan alam Indonesia ini luar biasa tapi 
tidak digunakan atau kelebihan digunakan. Jadi yang ada, 
ada beberapa pohon yang nilai ekonominya dihabiskan 
sementara masih banyak yang belum dimanfaatkan. Selain 
itu menurutnya rakyat Indonesia itu latah membudayakan 
bangsa lain. 

“Kita itu sering budayakan milik orang lain, yang kita 
ekspor juga miliknya orang lain. Kelapa sawit, kopi, kakao 
miliknya orang lain, sedangkan milik kita cendana, gaharu, 
meranti habis dan dibudidayakan oleh Australia dengan 
skala yang luas,” ujarnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan 
Memorandum of Understanding (MoU) tentang 
pendidikan, penelitian, pengembangan almamater dan 
pengabdian kepada masyarakat antara IPB dan Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) HA IPB.

 Selanjutnya ada talkshow yang menghadirkan 
narasumber, Direktur SEAMEO Biotrop, Dr. Irdika Mansur, 
Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan 
Ekowisata (KSHE) Fakultas Kehutanan IPB, Ir. Haryanto R. 
Putro, M.Sc, dan Kepala Kebun Raya Bogor, Dr. Didik 
Widiatmoko. (wal/Zul)
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Ciptakan Sirup Ekstrak Eceng Gondok sebagai 
Minuman Antidiabetes, Mahasiswa IPB Juarai Lomba Esai

iapa yang tidak tahu eceng gondok?  Tanaman yang Skerap dianggap gulma ini disulap oleh tiga 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi 

sirup herbal yang dapat digunakan sebagai minuman 
antidiabetes. Mereka adalah Meisi Nuriski, Nais Nashiatul  
dan Nur Wicaksana Putra. Ketiganya merupakan mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB.

“Indonesia sangat cocok untuk pertumbuhan eceng 
gondok dan masyarakat belum banyak yang 
memanfaatkannya. Tanaman eceng gondok tersebut 
memiliki kandungan zat antosianin yang efektif untuk 
penyerapan glukosa darah dan sebagai antioksidan bagi 
tubuh. Oleh karena itu kami mengemas eceng gondok 
menjadi produk sirup herbal (Ancenherba),” kata Meisi.

Lomba Esai Nasional Big Lensa 2018  yang diselenggarakan 
oleh Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas 
Airlangga (PSDKU UNAIR) itu berlangsung di Gedung 

Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Banyuwangi, Jawa Timur 
pada tanggal 22 Septembar 2018.

Dalam perlombaan tersebut tim mahasiswa IPB ini 
memaparkan ide yang sudah mereka susun di sela-sela 
kesibukan mereka sebagai mahasiswa kedokteran. “Terapi 
diabetes yang menggunakan obat kimia memiliki 
beberapa efek samping, sedangkan terapi menggunakan 
obat herbal sudah menjadi tren di kalangan masyarakat. 
Oleh karena itu, kami berinovasi membuat sirup anti-
diabetes dengan memanfaatkan potensi lokal, yaitu 
tanaman eceng gondok,” tutur Meisi.

Hingga akhirnya mereka dapat membawa pulang 
kemenangan.  Mereka bersyukur bisa pulang membawa 
prestasi membanggakan dan mengharumkan nama IPB.  

“Semoga inovasi ini bisa terealisasikan dan bermanfaat 
bagi banyak orang,” Meisi. (AAM/zul/ris)
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