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Paduan Suara Mahasiswa Agriaswara IPB
Diundang Tampil di Jepang

P

aduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriaswara Institut
Pertanian Bogor (IPB) mendapatkan kehormatan
untuk tampil dan mewakili Indonesia pada
Kagoshima Asian Youth Arts Festival tahun depan. Hal ini
disampaikan oleh Atase Pendidikan Kedutaan Besar
Republik Indonesia di Tokyo Jepang, Dr. Alinda FM Zain saat
menerima kunjungan kerja Rektor IPB, Dr. Arif Satria di
Tokyo (22-23/10). Selain Agria Swara, IPB juga menjadi
perguruan tinggi negeri yang mendapat kehormatan
mewakili Indonesia pada Kagoshima Asian Youth Arts
Festival di Jepang pada 2019.
“Undangan tersebut saya terima langsung dari Kedutaan
Besar Republik Indonesia saat kunjungan kerja ke Tokyo,”
ujar Rektor IPB.

Kagoshima Asian Youth Arts Festival merupakan agenda
tahunan Kagoshima City sejak tahun 2005. Kagoshima City
bekerja sama dengan kedutaan besar sejumlah negara di
Asia, termasuk Indonesia yang ada di Jepang untuk
meningkatkan internasionalisasi Kagoshima City serta
menyediakan wadah pertukaran budaya antar generasi
muda.
Festival tahunan tersebut mengikutsertakan sembilan
negara Asia, termasuk Korea, Cina dan negara-negara Asia
lainnya. Para peserta akan menjadi tamu Kagoshima City
untuk menampilkan seni dan budaya dari negara masingmasing. Selain tampil pada acara tersebut, delegasi
mahasiswa akan berkesempatan mengenal budaya Jepang.
(***/Zul)
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Peringkat IPB di WUR Naik,
Urutan 130 Perguruan Tinggi Terbaik di Asia

B

erdasarkan pengumuman yang dirilis QS Asia
University Ranking (AUR) hari ini, posisi Institut
Pertanian Bogor (IPB) ada di urutan ke 130
Perguruan Tinggi (PT) terbaik di Asia. Tahun ini posisi IPB
naik 17 tingkat dibandingkan tahun 2017 yang berada di
posisi 147 dunia. Untuk bidang 'agriculture and forestry', IPB
sudah masuk 100 perguruan tinggi terbaik tingkat Asia
versi QS World University Ranking (WUR) by subject.
“Kami mengucapkan selamat kepada seluruh civitas IPB,
dan terima kasih kepada Kementerian Ristekdikti yang
telah memberikan fasilitasi dan dukungan kepada
beberapa perguruan tinggi, termasuk IPB, untuk bisa
masuk dalam World Class University (WUR). Kami berharap
semoga upaya dan capaian ini penuh berkah, sehingga IPB
dapat terus meningkatkan kinerjanya dan lebih banyak lagi
dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia dan
kemaslahatan umat manusia secara berkelanjutan,” ujar
Rektor IPB, Dr. Arif Satria.
Menurutnya, tantangan ke depan adalah bagaimana IPB
masuk ke dalam 100 besar perguran tinggi terbaik di Asia,
untuk seluruh bidang. “Ke depan kita memacu untuk terus
berprestasi karena target Menteri adalah UI, ITB, UGM dan
IPB harus masuk 100 besar Asia,” tambahnya.
IPB tidak hanya fokus pada upaya mendorong peningkatan
skor indikator pemeringkatan perguruan tinggi, tetapi juga
terus meningkatkan kontribusi berupa konsepsi, pemikiran
dan inovasi yang diperlukan bagi kemajuan bangsa
Indonesia. Terbukti berbagai penghargaan di bidang
inovasi telah di terima IPB tahun ini, dan yang terbaru
adalah tercatat sebanyak 454 inovasi IPB dalam 1155
inovasi yang diseleksi oleh BIC.

Koordinator Program WUR IPB, Prof. Anas Miftah Fauzi
mengatakan bahwa hari ini QS kembali merilis hasil
pemeringkatan perguruan tinggi di kawasan Asia (QS Asian
University Ranking atau QS AUR 2019). Terdapat 22 PT
Indonesia yang masuk dalam daftar Top 500. Pada tahun ini
ada tambahan indikator pemeringkatan dalam QS AUR,
yaitu 'international research network'.
“Sejak 2016 IPB sudah masuk dalam 100 QS WUR by subject
di bidang pertanian dan kehutanan yang merupakan
kompetensi IPB sebagai perguruan tinggi pertanian di
Indonesia. Posisi IPB di QS WUR by subject dari tahun 2015
berada di posisi 101-150, 2016 berada di top 100, sampai
2018 ini. Sementara itu, untuk QS WUR (komprehensif )
peringkat IPB terus naik dari peringkat 836 tahun 2015 lalu
menjadi 728 di 2018. Demikian pula untuk QS Asia
University Rangking (AUR), peringkat IPB naik terus dari
201-205 di 2015 menjadi 191 di 2016 dan 147 di 2017 dan
tahun ini di peringkat 130,” ujar Dekan Sekolah
Pascasarjana IPB ini.
Untuk Top 100 QS WUR by Subject on Agriculture and
Forestry, posisi IPB di ranking 79 dunia. Suatu capaian yang
membanggakan karena sesuai dengan mandat IPB sebagai
perguruan tinggi pertanian, dalam arti luas yang mencakup
pertanian, kelautan dan biosains tropika, tambahnya.
Upaya untuk meningkatkan peringkat IPB terus dilakukan,
antara lain melalui peningkatan internasionalisasi,
penguatan reputasi akademik dan lulusan, promosi,
peningkatan rasio dosen/mahasiswa, fasilitasi riset dan
pengembangan jejaring kerjasama riset internasional, serta
peningkatan jumlah paper dan sitasi dalam publikasi
internasional. Bahkan saat ini Klinik Publikasi IPB telah
mulai berjalan dengan baik. (Zul)
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Lebih dari 500 Penulis dari 9 Negara Hadiri
Konferensi Internasional PKSPL IPB

P

manajemen perikanan, ekonomi biru dan aspek sosial serta
ekonomi pesisir dan kelautan.

usat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menjadi tuan rumah dari The 2nd International Conference
on Integrated Coastal Management (ICM) and Marine
Biotechnology : Emphasizing on ICM Practices and
Applications. Acara ini digelar di IPB International
Convention Center, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor (2324/10). Konferensi ini melibatkan 544 penulis dari
Indonesia, Jerman, Malaysia, Australia, Amerika Serikat,
Perancis, Korea Selatan, Thailand, Filipina dalam 125 abstrak
atau presentasi.

“Sebagai lembaga ilmiah pionir dalam ilmu pengetahuan
pesisir dan kelautan di Indonesia, PKSPL IPB telah
menghasilkan sejumlah alat dan metode yang diterapkan
dalam pengelolaan pesisir dan laut Indonesia. Untuk
negara kita, itu penting dan jadi tantangan, karena kita
adalah rumah dari mega-keanekaragaman hayati dalam
bentuk ekosistem terumbu karang, ekosistem bakau,
padang lamun, muara yang terletak di sekitar 17.506 pulau
dan 91.000 km sepanjang pantai,” tambahnya.

Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB,
Prof. Dodik R. Nurrochmat menyampaikan bahwa sejak
tahun 1990-an, IPB melalui PKSPL telah mengembangkan
teknik dan metode yang memiliki peran besar terkait
dengan pengelolaan sumber daya alam pesisir dan laut,
terutama di bidang bioteknologi pesisir dan kelautan,
perencanaan tata ruang pesisir dan laut, mitigasi
perubahan iklim dan adaptasi dampak, pengurangan
polusi dan mitigasi pesisir dan laut, transportasi maritim
dan manajemen pelabuhan, pendekatan ekosistem

Selain itu, menurutnya PKSPL IPB juga telah ditunjuk oleh
Program Partnership in Environmental Management for The
Seas of East Asia (PEMSEA) sebagai Pusat Pembelajaran ICM
untuk Indonesia. Mengembangkan alat-alat ilmiah adalah
salah satu tugas utama pusat pembelajaran ICM dan untuk
membantu mengembangkan pusat pembelajaran ICM
lokal di setiap lokasi lokal di seluruh negeri. Dalam skema
regional, PKSPL IPB telah terlibat dalam berbagai skema
dan program regional yang terkait dengan pengelolaan
dan pengembangan pesisir dan laut.
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Prof. Tridoyo Kusumastanto, Ketua Senat Akademik IPB
yang juga pakar di bidang sumberdaya pesisir dan lautan
menyampaikan pentingnya mengadopsi coastel
management terintegrasi. Pesisir dan kelautan Indonesia
telah secara signi kan berkontribusi terhadap
pengembangan pembangunan ekonomi laut yang
dikaitkan dengan tujuh sektor ekonomi. yakni perikanan,
wisata bahari, industri maritim, energi dan mineral,
pelayaran, konstruksi kelautan dan layanan laut.
“Ekonomi kelautan merupakan tulang punggung
pembangunan maritim Indonesia. Kontribusi sektor
ekonomi tersebut telah meningkatkan Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) dari 22,42 persen pada tahun 2005
menjadi 28,34 persen pada tahun 2015. Pengembangan
wilayah pesisir dan laut telah menunjukkan dampak
degradasi yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor
yang disebabkan manusia seperti polusi dan eksploitasi
sumber daya yang tidak berkelanjutan,” tambahnya.
Menurutnya, kedua faktor tersebut akan mengganggu arus
barang dan jasa dan akhirnya akan mengurangi kelestarian
pembangunan maritim. Penerapan kebijakan "ekonomi
biru" diperlukan untuk mencapai pemanfaatan
berkelanjutan dari ekosistem dan sumber daya untuk
pertumbuhan ekonomi laut sambil mempertahankan
lingkungan, mengurangi ancaman keberlanjutan
pembangunan maritim.

“Tapi, kita juga dihadapkan dengan polusi, penangkapan
ikan berlebihan, perusakan habitat sik, dan kerusakan
lingkungan lainnya yang telah mencapai tingkat yang
mengancam kelestarian ekosistem pesisir dan laut yang
mengarah pada pembangunan pesisir dan lautan yang
tidak berkelanjutan. Sedihnya, pola industrialisasi dan
pembangunan seperti itu juga telah menyebabkan
mayoritas nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir
lainnya tetap miskin. Dan kesenjangan antara kaya dan
miskin (ketimpangan pendapatan) di wilayah pesisir ini
juga tinggi,” ucap Prof. Rokhmin.
Singkatnya, sebagian besar masalah seperti polusi,
penangkapan ikan berlebihan, hilangnya keanekaragaman
hayati, dan kerusakan lingkungan lainnya yang terkait
dengan pembangunan ekonomi di bumi termasuk di zona
pesisir adalah hasil dari menempatkan terlalu banyak
tekanan pada sumber daya alam yang terbatas. Suatu
kondisi yang dikenal sebagai melebihi daya dukung.
“Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan sebagai tujuan akhir dari Pengelolaan Pesisir
Terpadu, kita harus mempertahankan dan meningkatkan
daya dukung ekosistem pesisir dan lautan, dan secara
bersamaan mengelola permintaan dan eksploitasi manusia
pada sumber daya pesisir dan lautan agar tidak melebihi
daya dukung seperti itu,” tandasnya. (dh/Zul)

Sementara itu, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri Menteri Kelautan
dan Perikanan Indonesia 1999-2004) dalam kesempatan ini
menyampaikan bahwa memasuki era Revolusi Industri 4.0,
saat ini Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu
sisi, ada kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk
meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa
lingkungan yang diwujudkan di daerah pesisir dan lautan
untuk memenuhi permintaan manusia yang terus
meningkat. Contohnya makanan, pakaian, obat-obatan,
bahan bangunan, energi, dan mineral serta ruang tanah
untuk perumahan, industri, pertanian, pariwisata, dan
infrastruktur.
Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya
alam dan jasa lingkungan pesisir dan lautan juga telah
digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan
pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja guna
meningkatkan kemakmuran rakyat. Mengubah status
mereka dari negara berkembang (miskin atau menengah)
menjadi negara berpenghasilan tinggi (sejahtera).
Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam dan
jasa lingkungan pantai dan lautan pasti akan meningkat
sejalan dengan peningkatan populasi manusia dan standar
kehidupannya. Serta adanya fakta bahwa sumber daya
alam dan jasa lingkungan di darat (ekosistem terestrial)
menjadi langka atau sulit berkembang.
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IPB Berencana Bentuk Direktorat Science and Technopark
merupakan pertemuan lanjutan yang berujung pada
kontrak kerjasama, baik dalam hal permodalan maupun
investasi dalam bidang teknologi.

I

nkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan
(IncuBie) , Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB)
bekerjasama dengan Kementerian Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI)
mengadakan acara Business Matching 2018 dengan tema
‘Akselerasi Pengusaha Pemula Inovatif Berdaya Saing’ di
Hotel Permata Bogor, Selasa (23/10). Acara ini diikuti oleh
21 tenant, pengolala incuBie, investor, akselerator, buyer,
dan calon mitra lainnya.

Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB,
Prof. Dr. Erika B. Laconi, MS membuka secara resmi acara
Business Matching 2018. Dalam sambutannya, Prof. Erika
menjelaskan bahwa IPB sangat mendukung berbagai
kegiatan berwirausaha. “Salah satu bentuk dukungannya
melalui PT. BLST (holding company IPB) yang telah memiliki
15 anak perusahaan, salah satunya PT. Serambi Botani
Indonesia. Melalui Serambi Botani diharapkan menjadi
kesempatan bagi para inovator baik dari IPB maupun
masyarakat untuk memperkenalkan produknya pada
masyarakat luas,” kata Prof. Erika.
Prof. Erika juga menjelaskan bahwa IPB sudah memiliki unit
Science Technology Park (STP) yang tahun depan akan
dijadikan Direktorat Science and Technopark IPB. “IPB hanya
mempunyai satu inkubator, satu science technopark. Hanya
tempatnya dimana-mana. Mudah-mudahan tahun depan
sudah bisa dijadikan Direktorat Science and Technopark,”
tutur Prof. Erika. (ASK/ris)

Business Matching merupakan salah satu kegiatan dari
program pengembangan Lembaga Inkubator Bisnis
Teknologi (LIBT) dari Kemenristekdikti melalui Direktorat
Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang
lainnya. Program LIBT ini merupakan tahun kedua yang
diselenggarakan oleh incuBie IPB.
Kepala incuBie LPPM IPB, Dr. Ir. Rokhani Hasbullah, M.Si
dalam sambutannya menjelaskan program yang
dilaksanakan LIBT pada tahun 2017 meliputi penyusunan
business plan inkubator, SOP operasional inkubasi, model
bisnis inkubator, action plan inkubator, business matching,
dan pelatihan internasional. “Pada tahun kedua, program
LIBT memfokuskan pada business matching dan
pengembangan capacity building untuk tenant dan
pengelola inkubator,” kata Dr. Rokhani.
Dr. Rokhani juga menjelaskan bahwa inkubator bisnis
merupakan lembaga intermediasi yang memberikan
perdampingan secara komprehensif pada tenant, salah
satunya aspek legalitas. “Business Matching adalah proses
peminangan antara dua belah pihak, antara tenant dan
calon mitra. Diharapkan ada calon mitra yang tertarik pada
produk yang dipresentasikan tenant dan akan ada
pertemuan selanjutnya,” jelasnya. Output dari acara ini
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Sekolah Vokasi IPB Tekankan Pola Pendidikan 3-2-1
berkembang sehingga banyak bermunculan masalah
kehidupan baru yang diperlukan. Selain itu, muncul pula
berbagai macam perbedaan dan perubahan minat,
kebutuhan dan masalah yang dihadapi mahasiswa.
Berbagai perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya,
politik, dan yang lainnya, ikut pula mempengaruhi
penentuan relevansi kurikulum.
Menurutnya, hal ini tidak lain karena tuntutan zaman yang
semakin hari penuh dengan persaingan, siapa yang maju
maka dialah yang menang dan berkuasa. Oleh karena itu
pendidikan vokasi dituntut untuk selalu mengembangkan
kurikulum pembelajaran.

S

ekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar workshop “The Implementation of Lean
Management Strategies”, di IPB International
Convention Center (IICC) Kampus IPB Baranangsiang,
Bogor (24/10). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan
keahlian dan skills staf pengajar SV IPB khususnya dan
seluruh fakultas dan departemen yang ada di IPB.
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan
khususnya terkait dengan lean management strategies
kepada berbagai akademisi dari jurusan, fakultas, dan
kampus lainnya.
“Ini adalah salah satu upaya mempersiapkan kurikulum
program Vokasi D4 pada Program Studi Manajemen
Industri. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memperkuat
perancangan kurikulum Program Studi Manajemen Industri
Sekolah Vokasi terkait perubahan sistem pendidikan dari
tiga tahun (diploma 3) menjadi empat tahun (diploma 4)
atau khususnya keahlian dalam bidang ilmu terapan.
Sekolah Vokasi IPB akan terus mempertahankan pola 3-2-1
yang menjadi ciri penting pendidikan vokasi. Pola 3-2-1
adalah 3 semester di kelas, 2 semester di industri, dan 1
semester menulis karya akhir,” kata Ketua Program Studi
Manajemen Industri Sekolah Vokasi IPB, Ir. Pramono D.
Fewidarto,MS.
Ia menambahkan, pola 3-2-1 menjadi ciri penting
Pendidikan Vokasi untuk mencetak lulusan terampil di
industri dan masyarakat, sehingga masyarakat
beranggapan bahwa pendidikan vokasi sangat penting
bagi anak-anak untuk terus berprestasi membangun
bangsa.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum itu
terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai
pengalaman yang diperlukan dalam tercapainya tujuan
pendidikan termasuk di Program Studi Manajemen Industri
Sekolah Vokasi IPB. Adanya tuntutan untuk memenuhi hal
tersebut para perencana kurikulum sering kali mengalami
berbagai kesulitan dalam menyusun dan merencanakan isi
kurikulum yang relevan dengan tujuan yang hendak
dicapai. Kesulitan tersebut adalah terjadinya perubahanperubahan dalam segala bidang, yang semakin
berkembang setiap waktunya,” imbuhnya.
Penyebab dari perubahan kurikulum itu sendiri adalah
adanya keadaan masyarakat yang senantiasa berubah dan

“Pembentukan kurikulum yang ideal dan aktual sangat
dibutuhkan para siswa dalam mengimbangi kemajuan
zaman dan tangtangan intelektual,” ujarnya.
Selain itu, Prof. Yandra Arkeman, Guru Besar dari
Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas
Teknologi Pertanian IPB juga menambahkan bahwa
kegiatan ini merupakan bentuk antisipasi akademis dalam
meningkatkan daya saing mahasiswa untuk bersaing di
industri global.
Sementara Dr. Doni Yusri, staf pengajar Program Studi
Manajemen Industri menyampaikan bahwa
pengembangan kurikulum Sekolah Vokasi IPB dari tiga
tahun menuju Sekolah Vokasi IPB empat tahun terutama
untuk Program Studi Manajemen Industri dikaitkan
kerjasama dengan dunia industri. Kurikulum pendidikan
Program Studi Manajemen Industri harus menerapkan pola
40 persen berada di kelas, 40 persen praktik di dunia
industri atau perusahaan dan 20 persen sisanya untuk
menulis karya akhir, sehingga nantinya para lulusan sekolah
vokasi sudah siap memasuki dunia kerja, yang
persaingannya sangat tinggi untuk bisa masuk diterima
bekerja di dunia industri.
Hadir sebagai narasumber Dr. Gerald Beykirch seorang ahli
dalam bidang kurikulum dari Senior Experten Service (SES)
Expert, Jerman. Dari segi akademik, Ia membahas dan
memperlihatkan penggunaan penerapan teknologi
augmented reality dalam pengolahan data sebagai alat
bantu dalam proses pengambilan keputusan. Ini
diproyeksikan sebagai inovasi media proses pembelajaran
dengan metode konvensional (slide) dan digunakan untuk
menunjang proses pembelajaran itu sendiri guna
memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang
materi yang disampaikan.
“Menjadi pelaku industri adalah pekerjaan yang sangat saya
nikmati karena dapat melakukan perubahan, investasi kerja
dan merasakan hasilnya. Sehingga dapat melakukan
kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan programprogram studi di lingkup Sekolah Vokasi IPB, perguruan
tinggi yang ada di Bogor seperti Universitas Pakuan Bogor
dan Universitas Djuanda. (awl/Zul)
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