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DKHA IPB Hadiri Dua Kegiatan Penting di Banda Aceh
Dalam kegiatan Sosialisasi IPB kepada Alumni IPB, Kepala
Subdit Hubungan dan Kerjasama Alumni DKHA IPB,
Beginer Subhan, S.Pi, M.Si menyampaikan agenda
silaturahim pihak DKHA IPB dengan Alumni IPB tahun 2018.
Selain itu juga disampaikan capaian yang telah diraih IPB
kepada para alumni yang tersebar di seluruh pelosok
nusantara. Dosen Departemen Ilmu dan Teknologi
Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB ini
menjelaskan, “Aceh Provinsi perdana yang kita pilih, untuk
sosialisasi atas capaian IPB kepada para alumni di tanah air,
dalam hal memajukan kualitas sumber daya manusia. IPB
terus melakukan ekspansi dalam meningkatkan kualitas
lulusan yang siap bersaing secara global.”

D

irektorat Kerjasama dan Hubungan Alumni,
Institut Pertanian Bogor (DKHA IPB) pada Selasa
(16/10) melaksanakan dua kegiatan penting di
Banda Aceh. Pertama, DKHA IPB menghadiri Workshop
Bantuan Pembangunan Pusat Karir Lanjutan atau Tracer
Study 2018 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Belmawa
Kemenristekdikti) di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)
Banda Aceh. Kegiatan kedua yaitu Sosialisasi IPB ke Alumni
IPB di Banda Aceh dan sekitarnya. Kegiatan sosialisasi ini
dilaksanakan di Rumoh Kopi Aceh.

Salah satu Alumnus IPB asal Aceh, Rian Juanda, M.Si
menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan pihak
DKHA IPB ke Provinsi Aceh. “Hal ini merupakan suatu
kebanggaan bagi kami atas kunjungan IPB. Saya berharap
dengan kunjungan langsung dari pihak DKHA IPB ke Aceh,
ke depan hubungan kerjasama Alumni IPB akan semakin
solid,” kata Rian. (Nad/ris)

Pada kegiatan Workshop Bantuan Pembangunan Pusat
Karir Lanjutan/Tracer Study 2018, Perwakilan dari Belmawa
Kemenristekdikti, Dr. Ruddy J. Suhatril, S.Kom, M.Sc,
menjelaskan mengenai bantuan dana tracer study untuk
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) di Indonesia. Selain itu ia juga memaparkan
syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan dana tracer
study, penulisan proposal bantuan tracer study, paparan
dan simulasi tracer study online dan mekanisme input data.
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PKSPL IPB dan Ditjen Hubla Latih SDM Kepelabuhan
Indonesia mutlak memerlukan SDM yang handal di dalam
bidang kepelabuhanan. Jaringan Tol Laut Nusantara yang
dicanangkan oleh Presiden Jokowi juga mutlak selain
memerlukan pembangunan sik infrastruktur, juga
memerlukan pengembangan SDM yang handal yang
mampu mengawal segenap hardware sik yang paralel
disiapkan.

P

usat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL),
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM), Institut Pertanian Bogor (IPB)
bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen
Hubla), Direktorat Kepelabuhan Kementerian Perhubungan
menggelar pelatihan dan Pendidikan Ahli Kepelabuhan.
Pelatihan ini digelar di Novotel, Jakarta(8-12/10).
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Hubla, Ir. R.
Agus H. Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini bisa
memberikan manfaat nyata demi terbangunnya
Sumberdaya Manusia (SDM) transportasi laut yang
berkualitas khususnya dalam bidang kepelabuhan demi
terciptanya sistem kepelabuhan yang handal, berdaya
saing dan memberikan nilai tambah.
“Kegiatan ini sangat penting mengingat negara Indonesia
merupakan negara maritim yang membutuhkan SDM
handal berbasis keilmuan analisis dan sitesis. Mampu
beradaptasi cepat terhadap perkembangan jaman. Tidak
bisa dipungkiri bahwa elemen SDM menjadi hal penting
dalam mengimplementasikan segala bentuk transformasi
tersebut. Harapannya akan mmuncul SDM yang mampu
dan sanggup menjawab segala tantangan serta perubahan
dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan di
Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan ke depan dalam pengembangan
pelabuhan adalah bagaimana pelabuhan dapat bersinergis
dengan dunia industri sehingga peran pelabuhan dapat
lebih optimal terutama dalam menekan biaya logistik
nasional. Selain itu peran pengelola pelabuhan juga dapat
menyesuaikan dengan kondisi saat ini dalam konteks
digitalisasi.

“PKSPL IPB tidak hanya melakukan pengembangan SDM
dalam bentuk Pendidikan Kilat (Diklat) dan Pelatihan, kami
juga melaksanakan pendidikan keilmuan jenjang sarjana,
magister dan doktoral. Pelatihan-pelatihan dengan
kerjasama pelabuhan-pelabuhan terkenal dunia dan
lembaga international kemaritiman seperti IMO, Bremen
Port, Shanghai Maritime University, WMU Swedia juga telah
kita lakukan yang kesemuanya adalah dalam rangka
pengembangan kemampuan SDM Indonesia yang handal
dalam bidang kepelabuhanan, perkapalan dan logistik,”
ujarnya.
Pelatihan ini diikuti oleh 37 orang yang terdiri dari berbagai
stakeholder pelabuhan baik dari pemerintahan maupun
dari swasta. Pelatihan ini nantinya akan mendapatkan
serti kat ahli pelabuhan yang di tandatangani oleh Dirjen
Perhubungan Laut sesuai dengan persyaratan yang
berlaku.
Kegiatan ini didasari oleh adanya Undang-undang (UU)
nomor 17/2008 tentang Pelayaran dan Peraturan
Pemerintah No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. UU
ini telah memberikan peluang yang besar bagi
perusahaan–perusahaan yang bergerak di bidang
kepelabuhan untuk dapat mengembangkan usaha yang
e sien, nyaman, aman dan mampu memberikan pelayanan
prima dalam jasa maupun distribusi barang, dan
penumpang. Amanah dari UU 17/2008 dan PP 61/2009
tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah nusantara.
Dalam rangka implementasi hal tersebut diperlukan
dukungan sumberdaya manusia (SDM) kepelabuhanan
yang kompeten dan profesional sebagai syarat dalam
melaksanakan operasional pelabuhan sebagaimana
tercantum dalam PP 61/2009 Pasal 94 (3g), Pasal 108 (3e)
dan Pasal 120 (2e). (Dh/Zul)

Sementara itu, Kepala PKSPL IPB, Dr. Ario Damar
menyampaikan bahwa sebagai poros maritim dunia,
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Mahasiswa IPB Raih Juara Debat Ekonomi Nasional

P

restasi membanggakan berhasil diraih oleh tiga
mahasiswa yang tergabung dalam Tim Agricriticle
Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam ajang lomba
Debat Hipotex R 2018. Kompetisi ini merupakan event yang
digelar Himpunan Profesi Departemen Ilmu Ekonomi
(Hipotesa) IPB September lalu. Setelah melalui berbagai
tahapan seleksi dan kompetisi akhirnya delegasi IPB
berhasil meraih juara tiga dalam perlombaan ini.

hingga ke semi nal, mereka dihadapkan pada tim-tim yang
lolos delapan besar. Kebanyakan peserta lomba debat ini
merupakan mahasiswa jurusan bisnis ataupun marketing.
“Kami sangat antusias dalam mengikuti kompetisi ini.
Sebelum ke tahap debat, setiap tim pendaftar diharuskan
menyelesaikan soal terkait isu ekonomi, ekonomi
pembangunan hingga ekonomi global yaitu ekspor dan
impor. Senang sekali ketika tim kami lolos ke delapan besar
dan Alhamdulillah bisa meraih juara,” ujar Habibul delegasi
IPB dalam lomba tersebut.

Tim ini terdiri dari tiga mahasiswa yang berbeda
jurusannya yaitu Habibul Fuadi Hanif (Departemen Teknik
Mesin dan Biosistem), Ilhamda El Zuhri (Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat), dan Futiha
Hikmatul Husna (Departemen Biokimia). Kompetisi ini
merupakan ajang tahunan yang cukup bergengsi dan
sangat diminati oleh mahasiswa di Indonesia. Ketiga
delegasi IPB tersebut memang bukan dari bidang ekonomi,
sehingga perlu persiapan belajar materi-materi terkait
ekonomi nasional, global dan ekonomi pembangunan.
Untuk meraih juara dalam kompetisi debat ini, ketiganya
harus bersaing dengan tim-tim dari perguruan tinggi
lainnya di Indonesia.

Menyuarakan argumen dan solusi di perlombaan ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka
bertiga. Ilhamda atau akrab dipanggil Iin juga
menambahkan bahwa kompetisi perdebatan ini sangat
menarik, di babak awal kami berhasil mengalahkan tim dari
Universitas Indonesia, selanjutnya di babak kedua tim IPB
berhasil menang melawan tim dari Universitas Airlangga B,
namun di babak ketiga kami kalah oleh tim Universitas
Airlangga B, akhirnya kami memboyong pulang juara
ketiga.

Kompetisi debat ini cukup ketat. Sebelum lolos memasuki
tahap debat, pendaftar diwajibkan memberikan solusi kritis
terhadap studi kasus dan permasalahan ekonomi.
Selanjutnya dipilih delapan besar tim yang berhak
mengikuti lomba debat. Dimulai dari babak penyisihan

Setelah bertanding dari babak penyisihan hingga ke semi
nal, akhirnya tim Agricriticle IPB berhasil meraih juara
ketiga dalam perlombaan ini. Untuk juara pertama diraih
oleh Universitas Indonesia dan juara kedua diraih oleh tim
B Universitas Airlangga. (Husna/Zul)
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Kritisi Soal Pertanian, Mahasiswa IPB Juara Satu
Debat Agroindustri
pengembangan agroindustri ini secara langsung dapat
memperluas lapangan kerja yang membentuk sumber
dana dan salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi
daerah. Sehingga peran pemuda khususnya mahasiswa
dalam wawasan agroindustri menjadi hal yang harus
diperhatikan.

P

restasi membanggakan kembali diraih oleh para
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Tim yang
terdiri dari Sandi Fantea (Departemen Teknik Mesin
dan Biosistem), Atsirudi Wibowo (Departemen Teknologi
Industri Pertanian), dan Randi Firmansyah (Departemen
Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat) berhasil
menjuarai Kompetisi Debat Agroindustri Tingkat
Mahasiswa Nasional.
Kompetisi Debat Agroindustri Tingkat Nasional ini
merupakan salah satu rangkaian acara Festival of
Agroindustry 2018 yang diselenggarakan oleh Himpunan
Mahasiswa Teknologi Pertanian (Himalogin) IPB, di Kampus
IPB Dramaga, Bogor (13-14/10). Perlombaan itu berskala
nasional dan diikuti oleh perguruan tinggi ternama di
Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas
Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Padjajaran,
Universitas Andalas, dan perguruan tinggi lainnya di
Indonesia.
Kompetisi debat yang mengangkat tema “Agroindustry to
Achieve National Prosperity” diikuti oleh puluhan mahasiswa
dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang lolos
tahap seleksi esai. Dalam kompetisi ini para peserta
dituntut untuk berpikir kritis terhadap permasalahan
agroindutri dan isu-isu pertanian nasional yang sedang
hangat diperbincangkan.
Pemikiran kritis dan gagasan serta solusi yang strategis
dalam perkembangan agroindustri sangat diperlukan.
Agroindustri merupakan industri pengolahan hasil
pertanian untuk menghasilkan suatu barang yang berguna
melalui suatu proses pengolahan. Agroindustri dapat
menjadi wahana proses pembentukan nilai tambah hasil
pertanian dan dapat berperan sebagai penghubung
kegiatan produksi dan pemasaran produk pertanian di
Indonesia. Selain sebagai sumber devisa negara,

“Kompetisi kali ini sangat menarik dan menantang.
Mengkritisi soal agroindustri, permasalahan pertanian, dan
topik kebijakan pertanian adalah hal yang menarik dan
sesuai dengan bidang kami, khususnya mahasiswa IPB.
Biasanya saya mengikuti kompetisi debat di ranah hukum,
politik, bahkan ekonomi. Senang sekali pada perlombaan
ini dapat berbicara dan berargumentasi terkait pertanian.
Alhamdulillah kami berhasil meraih juara pertama
mengalahkan Universitas Indonesia di babak nal,” papar
Sandi, salah satu delegasi IPB dalam perlombaan tersebut.
Kompetisi perdebatan ini terdiri dari tiga babak yakni
babak penyisihan, seperempat nal, kemudian babak nal.
Bagi mereka, kompetisi ini bukan untuk menang atau kalah
tetapi bagaimana peserta memberikan solusi terhadap isu
dan permasahan pertanian dan agroindustri. Menurutnya,
permasalahan pertanian termasuk prioritas pada arah
kebijakan nasional.
Setelah melalui berbagai tahapan kompetisi, dengan mosi
dan topik perdebatan yang cukup menantang, akhirnya
delegasi IPB mampu memasuki tahap grand nal melawan
delegasi dari Universitas Indonesia. Akhirnya tiga
mahasiswa IPB ini berhasil meraih juara I dalam kompetisi
ini. Juara kedua diraih oleh Universitas Indonesia.
Sandi berpesan agar mahasiswa mampu bersikap kritis
terhadap masalah dan isu-isu bangsa ini. “Mahasiswa
Indonesia khususnya mahasiswa pertanian harus lebih
peduli, kritis, dan mampu memberikan solusi terhadap
permasalahan pertanian,” tandasnya. (Husna/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Gunakan Konsep Matematika untuk Penempatan Kotak Amal,
Mahasiswa IPB Ini Juara Pertama Pelangi Matematika

A

l yyah Hasanah, mahasiswa semester lima dari
Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
(FMIPA IPB) ini mengaku resah terhadap penempatan kotak
atau fasilitas amal yang merupakan bagian dari lembaga
zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang ada di kota-kota besar
Indonesia. Menurutnya hal tersebut dapat lebih
dioptimalkan dengan cara menempatkannya di lokasi yang
lebih strategis.
Drive-thru atau layanan tanpa turun merupakan jenis
pelayanan pelanggan yang tidak mengharuskan
pelanggannya turun dari kendaraan. Tidak hanya untuk
bisnis, sistem ini juga sudah diterapkan dalam hal sosial
seperti fasilitas ZIS drive-thru yang dapat ditemukan di
sekitar masjid-masjid di kota besar.
“Saya mengambil kasus lembaga ZIS drive-thru. Jika dilihat,
keberadaannya di Bogor sudah terhitung banyak namun
penempatannya masih jauh dari kebanyakan orang
berlalu-lalang. Sehingga sedikit yang tahu dan kurang

e sien tentunya. Dari hal itu saya muncul ide untuk
mengomptimalkan tata letaknya menggunakan teori
graph, yakni Center of Graph,” tutur Al .
Gagasan tersebut ia ikutkan dalam lomba esai Pelangi
Matematika yang merupakan rangkaian kegiatan dari
Festival Matematika dan IPA yang diselenggarakan oleh
Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA Universitas Negeri
Jakarta (BEM FMIPA UNJ), (13/9).
Awalnya ia sempat ragu jika idenya bakal dipertimbangkan
oleh juri. “Peserta lain merepresentasikan karyanya dengan
baik. Saya tak menyangka jika juri justru memilih ide saya
sebagai juara pertama,” ungkapnya.
Harapannya hal ini dapat terdengar oleh badan lantropi
Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). “Sehingga
pendistribusian letak fasilitas ZIS drive thru dapat optimal
dan kesenjangan yang ada di negara kita
terminimalkan,”pungkasnya. (Ama/Zul)
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Ahli Biologi IPB : Pongo Tapanuliensis, Spesies Baru
yang Terancam Punah

H

impunan Mahasiswa Profesi Satwa Liar (Himpro
Satli), Fakultas Kedokteran Hewan, Institut
Pertanian Bogor (FKH IPB) menyelenggarakan
Seminar bertajuk “Pongo tapanuliensis: Tapanuli Long Lost
Treasure”di Kampus IPB Dramaga, Kamis (19/10). Seminar
tersebut menghadirkan Dr. Puji Rianti, salah satu peneliti
genetika konservasi spesies Orangutan.
“Jika Orangutan Tapanuli disebut sebagai long lost treasure,
sebetulnya bukan. Karena sebenarnya Orangutan Tapanuli
sudah ada sejak dahulu. Namun, semua orang menyangka
bahwa Orangutan Tapanuli merupakan Orangutan
Sumatera,” ujar Staf Pengajar Departemen Biologi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB ini.
Berdasarkan penjelasan Dr. Puji, Orangutan Tapanuli
ditemukan di dataran tinggi Batang Toru, Tapanuli Selatan,
Sumatera Utara. Orangutan Tapanuli resmi ditetapkan
sebagai spesies baru Orangutan pada akhir tahun 2017.

Terdapat beberapa perbedaan antara Orangutan Tapanuli
dengan Orangutan Sumatera dan Borneo.
“Dari sudut pandang morfologi, Orangutan Tapanuli
memiliki warna rambut lebih merah dan gimbal. Hal
tersebut kemungkinan disebabkan karena dataran tempat
tinggal Orangutan Tapanuli lebih tinggi dibandingkan
Orangutan Sumatera dan Borneo. Bentuk wajahnya lebih
berambut dan jika dilihat dari bantalan pipi, besar
ukurannya berada di tengah-tengah antara ukuran
Orangutan Sumatera dan Borneo. Bentuk bantalannya pun
cenderung at,” terang Dr.Puji.
Diketahui bahwa jumlah Orangutan Tapanuli kini diprediksi
hanya tinggal sekitar 800 ekor saja di alam liar. “Adanya
penemuan spesies Orangutan baru tentu merupakan kabar
gembira, namun sekaligus menyedihkan mengingat status
dari Orangutan Tapanuli telah memasuki daftar spesies
critical in danger," ujar Dr. Puji. (KR/ris)
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Mahasiswa IPB Borong Juara di Debat Land Formation
yang menjadi tantangan peserta debat Land Formation ini.
“Cukup menantang sekali, ketika mengikuti perlombaan
ini. Alhamdulillah kita mampu mengalahkan tim-tim lawan
dari babak penyisihan hingga ke babak semi nal. Dan
serunya, di nal kami bertemu IPB melawan IPB. Tim kami
memiliki komposisi yang tepat, ada yang jurusan ilmu
tanah dan ada yang jurusan sains komunikasi. Akhirnya,
hasil yang membanggakan, IPB berhasil memboyong
seluruh juara lomba debat ini,” ujar Rifat

L

agi-lagi, prestasi membanggakan diraih oleh
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Tiga tim
delegasi IPB dalam ajang kompetisi Debat Land
Formation 2018 berhasil memboyong juara I, II dan III
sekaligus pada September lalu. Land Formation merupakan
kompetisi mahasiswa tingkat nasional yang diadakan oleh
Himpunan Mahasiswa Keprofesian Ilmu Tanah dan
Sumberdaya Lahan Universitas Padjajaran, Bandung.
Kompetisi Debat ini mengangkat topik “Perbaikan Lahan
untuk Pertanian Indonesia (Land Improvement for
Indonesian Agricultural)”.
Juara pertama diraih oleh tim IPB yang beranggotakan
Rifat Abdat (Fakultas Pertanian), Randi Firmasnyah (Fakultas
Ekologi Manusia) dan Ziyadatul Ulumil Azizah (Fakultas
Pertanian). Juara kedua diraih oleh Dzulfahmi Alam
(Fakultas Pertanian), Apip Nurdin (FMIPA) dan Ardiana
(Fakultas Pertanian) dan untuk juara ketiga diraih oleh
Sandi Fantea (Fakultas Teknologi Pertanian), Zulfa Fauziah
(Fakultas Ekonomi Manajemen) dan Deasy Ramatia
(Fakultas Kehutanan).
Kompetisi debat ini membahas seputar isu perbaikan lahan
nasional. Sebelum berhasil lolos ke tahap debat, setiap
pendaftar diharuskan mengirim esai untuk diseleksi. Empat
tim IPB berhasil lolos seleksi esai tentang isu lahan nasional
ini.

Lomba Debat The Land Formation 2018 diadakan sebagai
ajang uji kompetensi mahasiswa untuk mengukur tingkat
pemahaman, kemampuan analisis, penyampaian gagasan
ilmiah dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta
meningkatkan kemampuan berpikir kritis secara
komprehensif terhadap perkembangan pertanian baik
secara teori maupun penerapannya. Keberhasilan
mahasiswa IPB meraih ketiga juara dalam lomba debat ini
menunjukkan kemampuan mahasiswa IPB untuk berpikir
kritis terhadap isu lahan dan pertanian. Beberapa diantara
mereka sudah sering mengikuti kompetisi-kompetisi
termasuk debat mahasiswa.
“Awalnya coba buat esai, lolos, dan tenyata tim IPB lainnya
juga ada yang lolos seleksi esai. Mosinya menarik tentang
lahan dan pertanian, setiap peserta dituntut untuk kritis
terhadap permasalahan lahan di Indonesia dari topik
Daerah Aliran Sungai (DAS) hingga topik kebijakan
perbaikan lahan. Akhirnya juara satu sampai tiga berhasil
diraih oleh tim dari IPB semua,” papar Zulfa, peserta yang
berhasil meraih juara ketiga dalam kompetisi ini.
(Husna/Zul)

Penurunan produksi bahan pangan nasional yang
dirasakan, saat ini lebih disebabkan oleh semakin
sempitnya luas lahan pertanian yang produktif (terutama di
pulau Jawa) sebagai akibat alih fungsi seperti konversi
lahan sawah, ditambah isu global tentang meningkatnya
degradasi lahan di negara berkembang termasuk
Indonesia. Diperlukan pemikiran kritis dan solusi strategis
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