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THE Golden Age University Ranking
Tempatkan IPB University di Posisi Top 201-250 Dunia
“Dengan masuknya IPB University pada jajaran universitas
global yang tidak hanya fokus pada riset dan pengajaran,
tetapi juga kemanfaatan dan dampaknya melalui proses
diseminasi program pengabdian pada masyarakat serta
hilirisasi inovasi, maka IPB University telah turut serta
berkontribusi sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” tambah Rektor IPB.

I

THE Golden Age University Rankings menggunakan 13

PB University berada pada posisi Top 201-250 Dunia

indikator dalam lima kategori yaitu pengajaran (lingkungan

dalam Times Higher Education (THE) Young University

belajar mengajar), penelitian (jumlah, pendapatan dan

Rankings 2019 yang diumumkan pada 25 Juni 2019.

reputasi), sitasi (dampak penelitian), pandangan

Perangkingan ini merupakan bagian dari Times Higher

internasional (staf, pelajar dan peneliti) dan pendapatan

Education World University Ranking (THE-WUR) yang

industri (transfer pengetahuan). Indikator penilaian yang

diberikan untuk Perguruan Tinggi di dunia yang didirikan

digunakan sama dengan indikator yang digunakan dalam

pada periode tahun 1945 - 1967.

THE WUR, termasuk di dalamnya ada indikator yang

Rektor IPB University, Dr Arif Satria, mengatakan bahwa
metodologi pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga
independen tersebut menginjak tahun kedua dan secara
hasil IPB University memperlihatkan kinerja yang sangat

terkait dengan kinerja IPB University dalam menghasilkan
inovasi dan implementasinya dalam industri. Dalam hal ini,
kinerja IPB University telah terbukti antara lain dengan
diperolehnya Anugerah Widyapadhi tahun 2017 dan 2018.

baik, baik pada level nasional maupun global.

Perangkingan ini melibatkan 271 universitas seluruh

“Alhamdulillah, posisi IPB tahun ini masuk dalam ranking

dunia, lebih banyak dari tahun lalu yang hanya berjumlah

201 - 250 versi THE Golden Age University Ranking.

200 perguruan tinggi. Hanya tiga perguruan tinggi negeri

Selamat kepada seluruh sivitas akademika, semoga

dari Indonesia yang berada dalam cluster 201-250 yaitu

prestasi ini dapat kian memacu semangat kita untuk

IPB University, Universitas Gadjah Mada, dan Institut

berkinerja lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.
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IPB University Bersama UB dan Unsri
Diskusi Pengelolaan Inovasi dan Bisnis di Perguruan Tinggi
dari amanat Permenristekdikti No 4/2016 yang menjadi
acuan dalam pengelolaan Badan Usaha Akademik (BUA)
UB beserta unit-unitnya,” jelas Prof. Gugus.
Peran BUA untuk mendukung pelaksanaan dan
pengoptimalan perolehan sumber pendanaan UB dalam
penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum
melalui unit usaha akademik dalam upaya menggali dan
mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki UB yang

W

akil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan

Kewirausahaan IPB University, Prof. Dr.

Erika Laconi menyampaikan produk inovasi

temuan peneliti IPB University dalam Forum Sharing
Pengelolaan Inovasi dan Bisnis di Perguruan Tinggi, Senin
(24/6) di Universitas Brawijaya (UB), Malang. “IPB
University sudah menghasilkan berbagai inovasi yang
telah dikomersialkan di 15 outlet Serambi Botani yang
tersebar di Indonesia. Bagi masyarakat yang berminat bisa
membelinya langsung di sana. Inovasi tersebut
merupakan bentuk kontribusi IPB University dalam
pembangunan nasional khususnya bidang pertanian,” kata
Prof. Erika.

mengedepankan prinsip good coorporate governance.
BUA terdiri dari beberapa unit usaha akademik sebagai
berikut: Agro Technopark, Brawijaya Smart School, Institut
Atsiri, Institut Biosains, Laboratorium Lapang Terpadu
Kepuharjo, UB Forest, UB Press, UB TV dan Radio dan Unit
Pengembangan Bahasa. “Kami belajar dari IPB tentang
pengelolaan bisnisnya,” Prof. Gugus.
Dalam kesempatan itu, Prof. Erika didampingi Tim
Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB
University mengunjungi unit-unit bisnis yang dikelola oleh
UB. “Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat
hubungan perguruan tinggi dan membuka kerjasama,
serta memperluas ilmu terkait pengelolaan bisnis di
perguruan tinggi masing-masing,” jelas Prof. Erika. (dh/ris)

Hadir dalam forum diskusi ini sejumlah pejabat dari IPB
University, Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas
Sriwijaya (Unsri).
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas
Brawijaya, Prof. Drs. Gugus Irianto menjelaskan terkait
sejarah berdirinya Badan Pengelola Usaha (BPU) UB pada
Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Rektor No.
40/2016 tentang Badan Pengelola Usaha (BPU) UB dan
Peraturan Rektor No. 62/2016 tentang Susunan
Organisasi Badan Usaha dan Unit Usaha di UB.
“Peraturan-peraturan tersebut merupakan penjabaran

2

IPB University Luncurkan E-Book Benih, Pertanian
dan Kehidupan
Beberapa judul artikel yang menarik antara lain: Benih
Kunci Sukses Pertanian, Sebuah Refleksi Indeks Vigor dari
Seorang Lansia, Kyai dan Petani, Gapoktan sebagai Basis,
Agroindustri Pedesaan, Derita Pertanian di Persimpangan
Jalan, Menganekaragamkan yang Kita Makan, dan
Memasyarakat Efisiensi Penggunaan Air.
Dengan diluncurkannya e-book ini diharapkan gagasan-

D

epartemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas

Pertanian (Faperta), IPB University meluncurkan

buku digital (e-book) dengan judul “Benih,

Pertanian dan Kehidupan.” E-book tersebut merupakan
buah pikir dari Prof Dr Ir Sjamsoe'oed Sadjad, Guru Besar
Emeritus di Departemen Agronomi dan Hortikultura
Faperta IPB University.

gagasan ahli benih Indonesia ini dapat diakses oleh lintas
generasi, lintas waktu, dan lintas negara.
“Artikel-artikel yang dibuat ini ditulis dengan bahasa yang
mudah dipahami dan mudah dimengerti, harapannya ilmu
yang terdapat dalam artikel tersebut dapat ditransfer
kepada generasi muda,” tutur Prof Agus Purwito, Wakil
Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,
IPB University. (RA/ris)

Peluncuran e-book bertepatan dengan ulang tahun Prof.
Dr. Ir. Sjamsoe'oed Sadjad yang ke-88. Dalam
sambutannya, Prof. Sjamsoe'oed menyampaikan, ada dua
cinta yang mengelilingi dirinya sehingga mampu
menghasilkan sebuah karya. “Jadi dalam hidup ini saya
diapit oleh dua macam cinta, di sebelah kiri adalah cinta
dari seorang istri dan keluarga, dan sebelah kanan adalah
cinta dari almamater,” tutur Prof Sjamsoe'oed.
E-book buah pikir Prof Sjamsoe'oed yang dirilis pada Senin
(24/6) tersusun dalam enam bab, yaitu Perbenihan dan
Ilmu Pengetahuan, Petani dan Pertanian, Pengembangan
Pedesaan, Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM),
Pangan dan Gizi, Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup. Ebook tersebut berisikan artikel ilmiah populer sebanyak
356 judul yang telah dimuat oleh media massa sejak
tahun 1964 sampai tahun 2019. Media massa yang
memuat artikel Prof Sjamsoe'oed antaranya yaitu Harian
Kompas, Tabloid Sinar, Gema Islam, Media Indonesia, The
Jakarta Post, Prisma, Gelora, Warta Pertanian, Agrivisi,
Selentiae, Opini dan Intisari.
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Milad ke 14, P2SDM Ingin
Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia
Selain itu mantan Kepala Pusat P2SDM sebelumnya, Dr.
Ir. Illah Sailah sangat takjub melihat perkembangan
P2SDM saat ini. Menurutnya P2SDM saat ini sudah jauh
berkembang karena mampu mengepakkan sayap
sehingga banyak bermitra dengan banyak lembaga.
Pada kesempatan yang sama Sekretaris P2SDM IPB,
Warcito, SP, MM merasa sangat bersyukur dapat bertemu
dengan para senior P2SDM. Menurutnya dengan

D

r. Ir. Amiruddin Saleh selaku Kepala Pusat

Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University mengatakan bahwa
P2SDM akan terus membangun, melatih dan
meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM)
Indonesia. Selain itu sertifikasi kompetensi hingga ke
tahap internasional juga akan terus diupayakan. Hal ini
disampaikannya saat perayaan Milad P2SDM ke-14 di

kehadiran para senior ini, banyak masukan dan saran bagi
perkembangan P2SDM.
“P2SDM diharapkan dapat melihat di era saat ini yang
sangat berbeda. Semoga bisa menciptakan bagaimana
nilai-nilai bisa disampaikan dengan baik terutama
menyangkut etika dan moral. Semoga P2SDM menjadi
pusat pengembangan SDM yang profesional
berlandaskan etika dan moral yang berlaku,” ujar Warcito.
(dh/Zul)

Kampus Baranangsiang, Bogor (21/6).
“Ke depan, P2SDM diharapkan mampu secara profesional
menjawab tantangan jaman. Untuk itu, hadirin yang hadir,
mitra kerja, para peneliti di P2SDM dan kepada berbagai
pihak, termasuk para senior (pimpinan terdahulu) agar
dapat memberikan ide, masukan dan sarannya demi
kemajuan P2SDM IPB University,” tambahnya.
Sementara itu, Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Aida
Vitalaya menegaskan tentang pentingnya P2SDM untuk
melakukan pembinaan karakter personal. Menurutnya
P2SDM harus mampu menyesuaikan diri dengan
perkembangan saat ini dan masa mendatang.
“Karakter personal merupakan hal mendasar yang perlu
mendapatkan perhatian P2SDM, begitu juga kemampuan
menjalin hubungan dengan banyak pihak. Setelah itu, yang

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

penting lagi adalah trust, karena itulah modal penting
dalam dunia usaha,” papar Prof. Aida.
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Halal Science Center Ajak,
Peneliti Manfaatkan Instrumen Real Time PCR
eksperimental, dan aplikasi real time PCR. Sampel yang
digunakan untuk praktik menggunakan real time PCR
adalah produk pangan olahan dengan fokus pada deteksi
DNA babi untuk mendukung penetapan status halal
produk.
Dr. Uus Saepuloh, MBiomed (Pusat Studi Satwa Primata
IPB University) dan Dr. agr. Asep Gunawan, SPt, MSc

P

usat Kajian Sains Halal atau Halal Science Center,

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University ajak

civitasnya untuk memanfaatkan fasilitas laboratorium
berupa instrumen Real Time Polymerase Chain Reaction
(PCR), yakni RotorGene Q 5 Plex dari Qiagen yang dimiliki
Halal Science Center (HSC). Polymerase Chain Reaction

(Fakultas Peternakan IPB University dan peneliti Halal
Science Center) menjadi narasumber dalam workshop. Dr.
Asep yang juga bertindak sebagai Ketua Pelaksana
kegiatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai jalan
untuk membentuk jaringan antar unit di IPB, untuk dapat
saling bertukar informasi dan saling mengenal. “Bahkan
jika nanti ada keterbatasan dalam penelitian dan kegiatan
lain dapat dikomunikasikan dan menjadi solusi,” ujar Dr.
Asep. (dh/ris)

(PCR) adalah sebuah metode yang secara luas digunakan
dalam biologi molekuler untuk membuat salinan-salinan
segman DNA secara spesifik. “Kami sangat terbuka jika
ada civitas IPB University yang ingin memanfaatkan
(resource sharing) atau juga bekerja sama dengan kami
untuk menggunakan Real Time PCR,” ucap Sekretaris
Pusat Kajian Sains Halal, Dr. rer. nat. Noviyan Darmawan
dalam Workshop Real Time PCR dan Aplikasinya, pada 2526 Juni 2019 di Kampus Baranangsiang, Bogor.
Sebanyak 25 peserta yang hadir berasal dari dosen atau
peneliti, tenaga laboratorium departemen dan pusat studi
di lingkungan IPB University, serta mahasiswa
pascasarjana yang fokus pada penelitian biosains.
Kegiatan ini hasil kerja sama antara HSC IPB University
dan PT. Genecraft. Kegiatan terbagi menjadi dua sesi,
yakni sesi materi yang mendatangkan narasumber dari
IPB University, dan sesi praktik yang dipandu oleh
narasumber dari PT. Genecraft. Materi meliputi prinsip dan
perkembangan teknik PCR, analisis data, desain
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Peneliti IPB University
Presentasikan Empat Paper di iBOL 2019
maupun soil serta sudah banyak software atau pipeline
terbaru untuk metabarcoding. Dalam hal ini di penelitian
ANBIOCORE yang didanai oleh USAID SHERA dan
Kemenristekdikti memberikan pendekatan tersebut untuk
mengeksplorasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang
dikenal sebagai kawasan megabiodiversitas laut.
“Jangan sampai mereka sudah punah sebelum ditemukan
dan diketahui fungsinya di alam,” ujar Kepala Laboratorium
Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan FPIK IPB University ini. Pada
kesempatan tersebut Dr. Hawis Madduppa juga
berkesempatan mengikuti workshop tentang pengolahan
data metabarcoding serta berinteraksi dengan berbagai
peneliti tentang barcoding dari seluruh dunia. (*/ris)

P

eneli IPB University, Dr. Hawis Madduppa

mengikuti 8th International Barcode of Life

(iBOL), 17-20 Juni 2019 Trondheim, Norwegia.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 450 peserta dan berasal dari
60 negara, dimana Dr Hawis satu-satunya peserta dari
Indonesia.
Pada kesempatan tersebut Peneliti Anbiocore ini
mempresentasikan empat hasil penelitian yang bertema
tantang Environmental DNA (eDNA) dan Meta Barcoding
yaitu: Interspecific dietary composition and niche overlap
of grouper species from Raja Ampat reefs, Dietary
assesment of groupers in Raja Ampat: insight of DNA
metabarcoding, Revealing hidden diversity of planktonic
organisms in Indonesian reef systems using
environmental DNA, dan Detecting habitat and population
structure of Halmaheran endemic walking shark using
molecular approach.
Dr. Hawis mengungkapkan pada saat ini perkembangan
mengarah banyak ke environmental DNA baik dari water
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Peneliti IPB University Kenalkan
Metode Baru Eksplorasi Biodiversitas kepada Milenial

I

ndonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati

laut yang tinggi. Banyak sekali jenis-jenis biota laut

yang baru ditemukan dari perairan Indonesia. Namun

menurut prediksi dari para ahli, penemuan tersebut tidak
secepat jika dibanding dengan kepunahannya, sehingga
sangat mungkin adanya biota yang punah sebelum
ditemukan atau dideskripsikan oleh para ahli.
Para ahli mengembangkan pendekatan baru untuk

oleh USAID SHERA dan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) telah menggunakan
dan menggembangkan metode terbaru dalam penelitan
biodiversitas yakni dengan menggunakan metode
environmental DNA dan META Barcoding. Dr. Hawis
Madduppa bersama kolega peneliti dan mahasiswa dari
Universitas Mataram, Universitas Papua dan University of
Rhode Island, Amerika Serikat telah melakukan penelitian
di Raja Ampat dan Lombok terkait biodiversitas. (*/ris)

menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan
metode environmental DNA disingkat eDNA dan META
Barcoding. Dr Hawis Madduppa, dosen Ilmu dan Teknologi
Kelautan IPB University dan peneliti CCR ANBIOCORE
menjelaskan hal tersebut kepada para milenial di acara
talkshow dalam memperingati World Oceans Day 2019
dan menyongsong Our Oceans Conference (OOC) pada
tanggal 22 Juni 2019 di Pusat Kebudayaan Amerika
Atamerica, Jakarta. Kegiatan ini digelar oleh Divers Clean
Action yang bertema tentang peran sains dalam
mendukung sustainable blue economy sehingga
mendukung sustainable biodiversity.
Di depan para milenial, Alumnus Universitas Bremen ini
memaparkan bahwa penelitian ANBIOCORE yang didanai
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Mahasiswa IPB University Lakukan KKN-T di Wonogiri
Bantu Mitigasi Pendangkalan Waduk Gajah Mungkur
menguntungkan, serta upaya mitigasi pendangkalan
waduk Gajah Mungkur. Untuk mendorong hadirnya
kegiatan IPB University lainnya, saya akan
mengagendakan pertemuan khusus antara Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB
University dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri,”
tambahnya.
Hadir dalam acara ini Wakil Kepala LPPM IPB Bidang

S

ekira 98 mahasiswa IPB University yang sedang

melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)

diterima Bupati Wonogiri, Joko Sutopo di Kantor

Bupati Wonogiri (18/6). Dalam KKN-T ini, Joko meminta
mahasiswa untuk ikut serta dalam menuntaskan
permasalahan pertanian, peternakan, dan kerusakan
lingkungan di Kabupaten Wonogiri.
“IPB University diharapkan dapat mendorong aktivitas
pertanian yang masih bersifat tradisional dan rendahnya
pemahaman terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek) menuju pertanian yang efisien dan
efektif agar lebih menguntungkan. Wonogiri juga sedang
menghadapi tantangan dalam pengembangan peternakan
modern dan kerusakan lingkungan yang berdampak pada
meningkatnya laju pendangkalan pada waduk Gajah
Mungkur,” ujarnya.

Penelitian, Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, MSc, Koordinator
wilayah KKN-T IPB, Dr. Ir. Ninuk Purnaningsih, M.Si, dan
Dosen Pembimbing Lapangan KKN-T Kabupaten Wonogiri
Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS.
Pada kesempatan ini Prof. Agik memberikan masukan
terkait hilirisasi model inovasi IPB University yang sudah
didesiminasi di berbagai daerah di Indonesia. Seperti
Sekolah Peternakan Rakyakt (SPR), Komunitas Estate Padi
(KEP) dan Kehutanan Terpadu.
“Tantangan Bupati Joko Sutopo ini merupakan peluang
bagi IPB University untuk berbagi peran dan
tanggungjawab dalam mendiseminasikan hasil penelitian
dan inovasi kepada masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
LPPM IPB University akan segera merespon tantangan
tersebut dengan membentuk Tim Pakar yang selama ini
sudah teruji dedikasinya di lapangan,” ujarnya.
(asp/rdi/Zul)

Menurutnya peran IPB University harus terus didorong
dalam bentuk kegiatan lain untuk membantu Pemda
Wonogiri. Selama 3.5 tahun terakhir Pemda telah
membangun pertanian dan cukup berhasil yang
diindikasikan dengan menurunnya angka tingkat
kemiskinan dari 13.2 persen menjadi 10.7 persen.
“Kegiatan KKN-T ini akan sangat membantu Kabupaten
Wonogiri dalam upaya mendorong pertanian dan
peternakan yang efisien, efektif, modern dan lebih
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Irsyad Al Ghifari, Duta IPB University yang Terpilih Sebagai
Best 20 Outstanding Youth for The World 2019
Kegiatan tersebut diikuti oleh 548 mahasiswa seluruh
Indonesia. Tercatat, ada tiga tahap seleksi yang dimulai
dari seleksi berkas, wawancara, dan terakhir karantina
(Psikotes, Focus Group Discussion (FGD), talent show, dan
sesi presentasi kelompok).
Irsyad terpilih menjadi Outstanding Youth For The World
2019 bersama 19 mahasiswa lainnya dan pada 5-6

I

Desember nanti akan mewakili Indonesia di Bali
Democracy Student Conference 2019. Dua puluh finalis

rsyad Al Ghifari merupakan mahasiswa Departemen

OYTW tersebut merupakan mahasiswa-mahasiswi terbaik

Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan

dari kampusnya masing-masing dan memiliki beragam

Manajemen (FEM) IPB University angkatan 2015.

aktivitas sosial lainnya.

Berbagai prestasi pernah ia raih selama kuliah. Mulai dari
menjadi Mahasiswa Inspiratif IPB University 2017,
Mahasiswa Berprestasi Utama FEM IPB University 2018,
The Most Inspirative Leader Nutrifood Leadership Award
2017, hingga menjadi seorang Duta IPB University pada
tahun 2017.
Sebagai seorang duta, Irsyad memiliki tanggung jawab
penuh untuk meningkatkan citra positif IPB University dan
tentu untuk mengajak siswa-siswi SMA di seluruh
Indonesia untuk berkuliah di IPB University. Ia pun turut
andil mensosialisasikan IPB University kepada siswa-siswi
SMA di Lampung, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan OYTW tersebut dijadikan oleh Irsyad sebagai
ajang untuk memberikan inspirasi kepada anak muda
Indonesia bagaimana berkontribusi dalam membangun
bangsa.
“Saya berharap bahwa kami dapat mengemban amanah
ini sebagai “wajah” Indonesia dan “diplomat” muda yang
mampu mengenalkan Indonesia kepada dunia bahwa
Indonesia adalah negara yang beragam, bersahabat dan
toleran. Selain itu, saya juga berharap kehadiran saya pada
kegiatan ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa IPB
University lainnya dan seluruh anak muda di Indonesia,”
ujarnya. (**/zul)

Pada tahun 2019 ini, Irsyad mengikuti seleksi kegiatan
Outstanding Youth for The World (OYTW) sekaligus
Indonesia-USA 70th Youth Ambassador. OYTW telah
diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri sejak
tahun 2011 dengan mengirimkan para pemuda pemudi
Indonesia yang berprestasi ke luar negeri, guna
memperluas jejaring dan wawasan. Negara-negara yang
pernah dikunjungi yaitu Amerika Serikat, Jepang, Inggris,
Kanada, Hongkong, India, Australia.
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