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Kuliah Umum Menteri PPN/Kepala Bappenas di IPB University
Bicara Peran Pendidikan Tinggi dan Pengembangan Inovasi
dengan pendapatan tinggi dan ekonomi terbesar dunia.
Adapun visi tersebut dapat terwujud melalui pemanfaatan
revolusi industri 4.0 sesuai dengan karakteristik masingmasing industri untuk peningkatan efisiensi, upaya
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kemajuan
teknologi yang dimanfaatkan untuk mempercepat
pembangunan ekonomi, serta melakukan perubahan
struktur ekonomi dan kemajuan teknologi yang
berpengaruh pada struktur tenaga kerja.
Sementara itu Dr Arif Satria, Rektor IPB University, ketika

“Peran pendidikan tinggi dalam pengembangan daya
inovasi terutama pada sektor pertanian ke depan akan
menjadi sektor yang paling dibutuhkan, sehingga ketika
nanti anda menyiapkan tugas akhir, maka apapun
spesifikasi bidangnya maka kaitkanlah dengan kebutuhan
pertanian masa depan, terutama dalam teknologinya,” ujar
Prof. Dr. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri

memberikan sambutannya mengatakan, “Pendidikan di
IPB University adalah pendidikan yang berusaha
menghasilkan lulusannya sebagai pembelajar yang lincah.
Hal ini mau tidak mau adalah hal yang perlu dihadapi
terutama seiring dengan teknologi yang banyak
memberikan perubahan, ketidakpastian, dan kompleksitas
yang tinggi, serta ambiguitas, semua tantangan ini perlu
kita jawab,”

PPN/Kepala Bappenas) di hadapan mahasiswa Sekolah

Dr Arif Satria mengutip perkataan Jack Ma yang terdaftar

Pascasarjana IPB University pada Kuliah Umum Peran

sebagai biliuner dunia dan termasuk dalam daftar orang

Pendidian Tinggi dalam Pengembangan Inovasi untuk

paling berpengaruh di dunia, “Masa depan bukan tentang

Peningkatan Daya Saing Bangsa dan Pembangunan

kompetisi ilmu pengetahuan, melainkan kompetisi

Berkelanjutan di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW),

kreativitas, kompetisi dalam imajinasi, kompetisi dalam

(9/8).

pembelajaran, dan kompetisi dari kemandirian berpikir,”

Prof Bambang menyampaikan visi Indonesia pada tahun

tambahnya. (SM)
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Walikota Bogor Promosikan Sekolah Ibu
di Seminar Internasional yang Digelar IPB University
dalam visinya dimana berbagai aspek semua
pembangunan dilihat dari sudut kacamata keluarga,”
tambahnya.
Seminar internasional ini bertujuan untuk menghimpun
para pakar bidang studi keluarga, perkembangan anak,
dan konsumen. Diharapkan muncul pemikiran-pemikiran
yang membantu keluarga dan anggota keluarga untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di era

“

Kota Bogor saat ini sedang mengembangkan

Program Sekolah Ibu yang merupakan kerjasama dengan
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University. Program
ini mengumpulkan ribuan ibu-ibu di Bogor dengan tujuan
untuk memperkuat ketahanan keluarga. Sekolah Ibu
dibuat untuk menyelamatkan keluarga dari permasalahan

digital.
“Sering kali keluarga tidak memiliki kemampuan untuk
memecahkan masalah yang dihadapinya. Bantuan dari
berbagai pihak dan salah satunya adalah dari para pakar
sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan
dalam keluarga,” ujarnya.

sekaligus meningkatkan kapasitas ibu dalam mengurus

Oleh karena itu narasumber yang hadir dalam acara yang

rumah tangga dan mendidik putra-putri mereka and

digelar Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK),

dealing with her husband too,” ujar Walikota Bogor, Bima

Fema ini adalah para pengajar dan praktisi ilmu keluarga

Arya saat memberikan sambutan dalam The 2nd

dan konsumen dari beberapa negara. Seperti Yasuyuki

International Seminar on Family and Consumer Issues in

Takahashi dari University of Niigata Prefecture, Jepang, Dr

Asia Pacific (ISFCI), di Ruang Kuliah Gedung C Sekolah

Youjeong Park, Dr Jaerim Lee dan Prof John Brady, T. PhD

Bisnis (SB), Bogor (5-6/8). Peserta seminar ini berasal dari

dari Seoul National University, Korea, Profesor Tengku

Indonesia, Malaysia, Korea dan Jepang.

Aizan dari University Putra Malaysia dan Prof Ujang

Berbicara tentang keluarga, tidak hanya membahas

Sumarwan dari IPB University Indonesia.

infrastruktur melainkan ada faktor lain yang harus

Materi yang dibahas adalah Challenging Child Issues in

diperhatikan yaitu aspek psikologis keluarga. Sekolah Ibu

Japan and South Korea, Challenging Familiy Issues in

yang dipimpin oleh Prof Ujang Sumarwan, Guru Besar

Malaysia dan South Korea dan Challenging Consumer

sekaligus Dekan Fema IPB University ini merupakan

Issues in Indonesia dan Global. (YDI/Zul)

langkah awal mewujudkan Bogor sebagai Kota Ramah
Keluarga dan Kota Ramah Anak.
Menurut Prof Ujang, komitmen IPB University dalam
mendukung kota Bogor sebagai Kota Keluarga menjadi
salah satu program yang dilakukan oleh Fema melalui
dialog-dialog keilmuan dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Bogor ini menjadi salah satu kota yang sangat responsif
untuk pembangunan keluarga dalam visinya. Saya pikir ini
unik, kemungkinan Bogor ini satu-satunya kota di
Indonesia yang secara tegas menempatkan keluarga
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IPB University Kerahkan 654 Mahasiswa
dan 43 Dosen Bantu Periksa Kesehatan Hewan Qurban

N

iat dan semangat kaum muslimin Indonesia

dalam berqurban sangat luar biasa. Pada tahun

2018 lalu, tercatat lebih dari 1,5 juta hewan

yang diqurbankan dan diprediksi ada kenaikan jumlah di

hewan, pada tahun ini IPB University selalu menerjunkan

petugas pemeriksa kesehatan hewan dari FKH untuk
membantu petugas pemerintah dalam melakukan
pemeriksaan kesehatan terhadap hewan dan daging

tahun 2019 ini. Prosesi penyembelihan hingga pembagian

qurban.

terhadap jenis, usia serta kondisi dan kesehatan hewan,

Rektor IPB University, Dr Arif Satria hari ini (8/8) melepas

daging hewan qurban terikat pada persyaratan syariat

prinsip kesejahteraan hewan, tata cara penyembelihan

halal, serta aspek sanitasi dan kebersihan lingkungan.
Sementara itu di kebanyakan lokasi penyembelihan,

tahapan pengerjaan ini dilakukan oleh masyarakat yang

awam dan tidak terlatih, sehingga pemenuhan

654 mahasiswa dan 43 dosen FKH IPB University sebagai
petugas pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban,

di Auditorium Jannes Humuntal Hutasoit Fakultas
Peternakan (Fapet) Kampus Dramaga, Bogor.

Para mahasiswa dan dosen yang bertugas akan

persyaratan-persyaratan tersebut menjadi tidak mudah.

diterjunkan ke beberapa lokasi antara lain Provinsi DKI

namun tidak disertai dengan pengetahuan dan

Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu) serta

Hal ini dapat menjadi masalah, karena niat yang baik

Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan,

pemahaman yang baik seperti yang disebutkan di atas,

wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Tangerang.

mengurangi nilai dari ibadah qurban tersebut.

Dalam sambutannya Dr Arif mengatakan kegiatan ini

dikhawatirkan menyebabkan terjadinya hal-hal yang akan

IPB University melalui Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)

sangat memperhatikan masalah ini. Bekerjasama dengan

merupkaan kegiatan yang sangat mulia yang dilakukan
oleh Fakultas Kedokteran Hewan IPB University untuk

pemeriksa kesehatan hewan dan daging qurban

dinas atau instansi terkait peternakan dan kesehatan
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menjelang hari raya Idul Adha. Melalui kegiatan

sejumlah pelatihan yang diperlukan terkait pengenalan

pemeriksaan kesehatan dan daging qurban, IPB University

dan pemilihan hewan qurban yang benar sesuai syariat,

khususnya FKH telah memberikan pelayanan kepada

prinsip kesejahteraan hewan, tata cara penyembelihan

masyarakat terutama dalam menjamin keamanan daging

yang benar, sah dan halal, serta penanganan karkas dan

kurban dan memberikan pendidikan kepada masyarakat

daging qurban yang baik dan benar kepada para pengurus

tentang pentingnya keamanan daging dan kesehatan

masjid dan panitia pelaksana penyembelihan hewan

konsumen.

qurban di beberapa lokasi yang ada di wilayah-wilayah

“Selain itu civitas akademika FKH IPB University

tersebut.

(terutama mahasiswa) juga mendapatkan kesempatan

Melalui kegiatan rutin tahunan ini IPB University berharap

untuk menerapkan ilmu dan pengetahuannya di lapangan.

dapat memberikan sumbangsih serta menyebarluaskan

Melalui kesempatan ini ijinkan saya memberikan pesan

ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk membantu

kepada mahasiswa FKH. Jadikan kegiatan ini sebagai

masyarakat melaksanakan ibadah qurban dengan baik dan

kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang

benar. Yakni berqurban dengan hewan yang sesuai syariat,

lain. Jadi ilmu yang dimiliki dapat dirasakan langsung oleh

melaksanakan penyembelihan yang halal serta

masyarakat. Profesionalisme dalam menjalankan tugas itu

membagikan daging yang aman, sehat, utuh dan halal.

penting untuk membantu masyarakat dalam pemeriksa
kesehatan hewan dan daging qurban dan bekerja harus
menjadi panggilan hati dan selalu senang serta mencintai,
sehingga apa yang dikerjakan akan berbuah hasil yang
maksimal,” ujar Rektor IPB University.

“Sehingga manfaat dan keberkahan yang diperoleh
melalui ibadah qurban yang mulia ini dapat dioptimalkan.
Selamat Idul Adha 1440H, taqobalallahu minna wa
minkum,” ujarnya. (**/Zul)

Sementara itu, menurut Dekan FKH, Prof Prof Srihadi
Agungpriyono, beberapa kesalahan yang masih banyak
ditemukan di masyarakat antara lain hewan qurban
diperlakukan kasar, membuat stress hewan dengan
mengasah pisau di dekat hewan, menyembelih dengan
pisau tidak tajam, menyembelih di bagian atas jakun
hewan. Beberapa bahkan telah melakukan pemisahan
kepala dari badan atau menguliti hewan yang belum mati
sempurna, maka ulama menyatakan status dagingnya
menjadi haram. Dari sisi kebersihan dan kesehatan hewan
maupun daging qurban, bisa terjadi hewan yang
disembelih, karena tidak dilakukan pemeriksaan
sebelumnya, ternyata menderita sakit yang kemudian
sakitnya itu dapat menular kepada manusia melalui
daging yang dibagikan, misalnya pada kasus penyakit
anthraks.
Tidak hanya melakukan pemeriksaan kesehatan, dalam
kerjasama ini IPB University juga telah mengadakan
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Peluncuran Revisi Buku Dasgron,
Olah Pikir Sri Setyati Harjadi

P

rof. Dr Ir Sri Setyati Harjadi, M.Sc, Guru Besar
Emeritus dari Departemen Agronomi dan

Hortikultura Fakultas Pertanian, IPB University

sangat loyal dalam pengembangan ilmu dan teknologi

“Terdapat perbedaan penting dalam buku edisi revisi ini.
Buku ini memusatkan perhatian pembaca pada
peningkatan produksi. Seluk-beluk teknik modern dalam
bercocok tanam dibahas secara mendalam, seperti

pertanian. Prof. Sri dikenal sangat produktif dalam menulis

tentang: energi dan produksi pertanian, pangan dan

Dasar-Dasar Agronomi (Dasgron) akhirnya direvisi oleh

lingkungan dalam pertumbuhan tanaman, pembiakan

buku maupun artikel. Setelah menunggu 40 tahun, buku
Prof. Sri Setyati Harjadi dan tim. Hal ini agar membantu
dan bermanfaat bagi mahasiswa jurusan agronomi,

mahasiswa pertanian, para ahli pertanian dalam

kebutuhan manusia, klasifikasi tanaman, faktor

tanaman, serta teknik budidaya,” papar Prof. Sri.
Prof. Sri menambahkan, buku Dasar-Dasar Agronomi ini

mengembangkan ilmu pertanian.

sangat membantu mahasiswa jurusan agronomi,

Prof. Sri menjelaskan bahwa yang mendorong untuk

peminat yang terlibat dalam proses inovasi agrikultural di

merevisi Dasar-Dasar Agronomi adalah sewaktu

menghadiri Kongres Peragi pada Juli 2017 dalam rangka
memperingati 70 tahun berdirinya Perhimpunan Agronomi

Indonesia. Dalam acara itu semua dosen pertanian sangat

memerlukan buku pengantar Dasar-Dasar Agronomi. Cara

pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk

memperoleh produksi maksimum merupakan tantangan

mahasiswa pertanian, para ahli pertanian, serta semua

Indonesia. Isinya berbobot dan mendalam serta nyaman

dibaca.

Rektor IPB University, Dr. Arif Satria mengucapkan
selamat kepada Prof. Sri Setyati dan tim yang telah

meluncurkan revisi buku Dasar-Dasar Agronomi. Setiap

dosen di perguruan tinggi dihadapkan pada kewajiban

dalam pembangunan nasional. Inovasi dalam bidang

menurunkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada

produksinya sampai dengan proses distribusinya yang

ini hanya bermanfaat bagi mereka yang kebetulan

pertanian sangat mendesak, mulai dari sistem

mahasiswa atau anak didiknya. Dalam bentuk lisan, usaha

efisien.
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beruntung menjadi mahasiswa dari dosen tersebut.

penting sebagai pegangan mahasiswa Fakultas Pertanian

Apabila usaha itu dilakukan melalui penulisan buku,

IPB University baik tingkat sarjana (S1) maupun untuk

komunikasi dapat diperluas ke khalayak yang menyebar di

tingkat pascasarjana S2 dan S3. Semoga buku ini

berbagai perguruan tinggi. Dengan cara ini pula akan

bermanfaat secara luas baik untuk IPB University maupun

terjadi saling mempengaruhi antara berbagai aliran

kalangan luar untuk memahami agronomi dan pertanian

pengajaran suatu bidang ilmu.

serta berguna dalam meningkatkan dan mempertahankan
produktivitas tanaman tetap baik dan lestari,” ujarnya.

“Usaha Prof. Sri Setyati mempunyai filosofi yang sangat

Mata Kuliah Dasar-Dasar Agronomi merupakan mata

luas untuk menyebarluaskan jalan pikirannya dan ilmu

kuliah yang berisikan prinsip-prinsip dasar pengusahaan

untuk merevisi Dasar-Dasar Agronomi ini, IPB sangat

tanaman, pengenalan faktor-faktor produksi dan

menyambut baik dan gembira. Semoga isi buku ini dapat

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman

menimbulkan umpan balik dan bermanfaat bagi sivitas

dan kegiatan praktikum diselenggarakan sebagai sarana

akademika IPB dan mudah-mudahan setiap dosen di

untuk melengkapi dan mendukung pemahaman teori yang

perguruan tinggi merasa terpanggil untuk menerbitkan

diberikan dalam perkuliahan, sehingga buku revisi Dasar-

buku pelajaran di bidangnya,” kata Rektor IPB University.

Dasar Agronomi ini sangat penting.

Sementara Dekan Faperta IPB University, Dr. Suwardi

Hadir dalam acara ini Ketua Departemen Agronomi dan

menyampaikan, buku Dasar-Dasar Agronomi karya Prof.

Hortikultura Fakultas Pertanian IPB University, Dr.

(Em) Prof. Sri Setyati Haryadi ini merupakan gerbang bagi

Sugiyanta, para Guru Besar Faperta IPB University, para

mahasiswa Fakultas Pertanian untuk mengetahui dasar-

dosen, mahasiswa pascasarjana dan tenaga kependidikan.

dasar pertanian. “Semua memandang buku ini sangat

(awl/ris)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Tahun Depan, Sekolah Vokasi IPB Ganti Kurikulum
prestasi-prestasi ini bisa diikuti oleh mahasiswa angkatan
56. Sekolah Vokasi pun tengah berbenah terkait IPB
University yang menginginkan pembelajaran agile learner ,
Sekolah Vokasi akan membuka program sekolah Dilpoma
IV. Dampaknya ke depan tidak lagi menjadi The Second
Option, namun akan menjadi pilihan pertama,” papar Dr.
Arief.

S

ebanyak 2.338 mahasiswa baru mengikuti Masa
Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB)
Sekolah Vokasi IPB University. Acara dilaksanakan
selama 8-9 Agustus 2019 di Lapangan Kampus Sekolah
Vokasi, Bogor.
Rektor IPB University, Dr. Arif Satria menyampaikan
pantun ucapan selamat datang kepada mahasiswa baru di
Kampus Sekolah Vokasi sebagai tempat menimba ilmu
bagi para pemimpin sejati. Kampus untuk orang-orang
terbaik bagi para calon pemimpin bangsa.
Rektor IPB University mengajak mahasiswa baru
memanfaatkan peluang kuliah di Sekolah Vokasi IPB
University sebagai sarana untuk menggali potensi supaya
menjadi orang terbaik. “Kegiatan ini bisa memberikan nilai
tambah atau added value buat orang lain, memberikan
multiplier effect buat orang lain, memberikan dampak
terbaik untuk lingkungan. Di Sekolah Vokasi ini akan lahir
tenaga profesional yang sangat dibutuhkan, akan lahir
entrepreneur- entrepreneur juga socio preneur-socio
preneur. Ini kesempatan,” ucap Rektor IPB University.
Dorongan kepada mahasiswa untuk menjadi yang terbaik
juga disampaikan Dekan Sekolah Vokasi IPB University,
Dr.Ir. Arief Daryanto. Dr. Arief Daryanto menyampaikan
agar mahasiswa baru Sekolah Vokasi juga mampu
menorehkan apa yang sudah ditorehkan Safhira,
mahasiswa Berprestasi Nasional Peringkat Satu Nasional
Program Vokasi.

Kurikulum 2020 IPB University menginginkan capaian
pembelajaran agile learner. Maka program studi yang
ditawarkan adalah pendidikan S1 reguler. Pemerintah
saat ini sangat serius mengembangkan Sekolah Vokasi
IPB University sehingga perhatiannya luar biasa, semoga
menjadi yang terbaik. Di IPB University, Sekolah Vokasi
sejak tiga tahun lalu banyak melakukan transformasi.
Dengan adanya perubahan menjadi Sekolah Vokasi,
program pendidikan diarahkan kepada yang bersifat
profesi dan diharapkan akan menghasilkan calon
pemimpin.
Kurikulum 2020 sekarang ini kemampuan yang diperlukan
didominasi oleh softskill, bagaimana mampu bekerjasama,
kepemimpinan yang baik, kreativitas, analytical thinking,
pembelajaran yang tiada henti, kemampuan kemampuan
ini akan di aline kan untuk substansi mata kuliah tadi.
Terkait kurikulum, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan IPB University, Dr. Ir. Drajat Martianto
menyampaikan IPB University mengalami transformasi
luar biasa. “Saat ini tengah melakukan perubahan
kurikulum yang akan diterapkan untuk mahasiswa baru
tahun 2020. Dengan mengembangkan kuliah Program
Dlipoma IV (D4). Angkatan 56 Sekolah Vokasi ini
merupakan angkatan terakhir dan diharapkan supaya lulus
dalam tiga tahun. Anda akan diberikan kesempatan untuk
kuliah di D4. Sehingga harus lulus selama tiga tahun. Raih
mimpi kalian, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Transisi
Diploma III dan Diploma IV harus selesai tiga tahun,”
ucapnya. (dh/ris)

Dr. Arief menyampaikan Prestasi Sekolah Vokasi IPB
University tidak hanya diraih mahasiswanya, beberapa
hari lalu dosen, Medhanita Dewi Menanti dari Program
Studi Manajemen Informatika mendapat anugerah inovasi
dari Gubernur Jabar dengan inovasinya mendeteksi
tangisan bayi. “Ini prestasi yang luar biasa. Semoga
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Ekonomi Syariah Berperan Penting
Dukung Pertanian Berkelanjutan dan Implementasi SDGs

P

ertanian memiliki peran penting dalam

“Indonesia memiliki komitmen kuat untuk bisa

pengembangan ekonomi Indonesia. Pertanian

mewujudkan 17 target Sustainable Development Goals

sebagai penghasil sumber pangan dan gizi untuk

(SDGs), dengan mengintegrasikannya ke dalam Rencana

masyarakat menyerap 31,86 persen dari total tenaga

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

kerja di Indonesia di awal tahun 2017. Berdasarkan data

sejalan dengan enam agenda prioritas nawacita Presiden

Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini juga berkontribusi

Jokowi,” kata Dr Sutan.

terhadap 13 persen Gross Domestic Product (GDP)
Indonesia 2017.

Bertemakan Islamic Economics in Promoting Agricultural
Development and Sustainable Development Goals (SDGs),

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Sutan Emir, SP, MBA,

Dr Sutan menyebutkan bahwa Ekonomi Islam mempunyai

Direktur Pendidikan dan Riset Keuangan Syariah Komite

karakteristik yang bisa mendukung tujuan SDGs. Ekonomi

Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang hadir dalam

Islam memiliki sejumlah instrumen keuangan yang

International Seminar and Conference on Islamic

bersifat sosial, sebut saja zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Economics (ISCiE) 2019, Selasa (6/8) di Auditorium Andi

Sementara untuk pertanian, akad pembiayaan Islam

Hakim Nasution, Kampus Dramaga. Kegiatan ini

seperti mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqah,

terselenggara atas kolaborasi dua unit kerja di IPB

bai’ salam, dan murabahah adalah beberapa kontrak yang

University yaitu Departemen Ilmu Ekonomi Syariah dan

bisa memberikan solusi bagi petani saat ini.

Center for Islamic Business and Economic Studies (CIBEST).
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“Total lahan wakaf di Indonesia mencapai 4,4 milyar meter

menjelaskan bahwa di era saat ini, kita dihadapkan pada

persegi yang tersebar lebih dari 400 ribu wilayah. Akan

kondisi yang penuh dengan volatility, uncertainty,

tetapi total lahan yang bersertifikat masih 66 persen dari

complexity and ambiguity (VUCA).

potensinya. Masih perlu dioptimalkan. Wakaf produktif
yang digunakan untuk pertanian, dapat memberdayakan
ekonomi lokal dan mendukung lingkungan,” ujar Dr Sutan.
Dr Sutan mencontohkan, Yayasan Al Azhar Indonesia telah
menanam pohon jabon sebagai wakaf, dan hasil darinya
mendapatkan keuntungan sebesar 750 juta rupiah per

“Saya kira ini adalah tantangan bagi kita semua, terutama
bagi ekonomi syariah dengan hadirnya teknologi-teknologi
baru, setiap aktivitas ekonomi kini berjalan dengan
financial technology (fintech),” kata Rektor IPB.
Lantas Dr Arif menyatakan bahwa komunikasi, kolaborasi,

enam tahun.

kemampuan berpikir kritis dan kreativitas merupakan skill

Sementara Asst Dr. Muhamad Abduh, Programme Leader

masa untuk melakukan sinergi, meningkatkan kolaborasi

Accounting and Finance, School of Business and

untuk bisa hadapi perubahan yang terjadi.

Economics, Universiti Brunei Darussalam menyatakan,
instrumen lain yang Islam miliki untuk mewujudkan tujuan
SGDs dalam mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan
pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung
pertanian berkelanjutan adalah Ihya al-Mawat.
Ihya al-Mawat adalah menghidupkan kembali tanah mati
atau meletakkan sebidang tanah yang tidak digunakan
untuk digunakan oleh seorang individu dan memperoleh
hak milik atasnya. Secara umum, tanah mawat mengacu

yang sangat penting untuk dimiliki. Karena di era ini adalah

Turut hadir menjadi pembicara dalam acara ini, Prof.
Yusman Syaukat, Dosen IPB University, Assoc. Prof Dr
Salina Kassim, International Islamic University Malaysia, M
Rifki Ismal, PhD, Asisten Direktur Departemen Ekonomi
dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI), Umar Munshi,
co-founder Ethis Group, serta Greget Kalla Buana, Islamic
Finance Specialist United Nations Development Program
(UNDP). (RZ/ris)

pada tanah yang diabaikan dan tidak ditanami selama
minimal tiga tahun.

“Yang perlu digarisbawahi adalah ini untuk kepentingan
masyarakat, bukan kepentingan individu. Jadi, tanah
mawat diberikan kepada mereka yang dapat mengubah
tanah mati menjadi faktor produktif penting di
masyarakat,” ujar Muhamad Abduh.
Dr. Laily Dwi Arsyianti, Sekretaris Departemen Ekonomi
Syariah IPB University juga menegaskan dalam
sambutannya, bahwa ekonomi Islam memiliki potensi
untuk memainkan peran transformatif dalam mendukung
implementasi agenda SDGs.
“Secara konseptual, tujuan dan target SDGs sejalan
dengan mandat ekonomi Islam yang berasal dari tujuan
syariah, yaitu maqashid al-syariah. Pembangunan
pertanian sangat terkait dengan ekonomi Islam karena
kekuatannya terletak pada sektor ekonomi riil, dan peran
vitalnya dalam mencapai hampir semua komponen
maqashid al-syariah,” kata Dr. Laily.
Rektor IPB University, Dr. Arif Satria, yang juga
memberikan sambutan pada seminar tersebut
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Mahasiswa IPB University Berhasil Pecahkan
Rekor Dunia "The Most Lenticular People Formation”
dilanjutkan pada tahun yang akan datang," ujar mahasiswa
yang akrab disapa Dadan tersebut.
Sementara itu, Ketua MPKMB, Dari Aulia Qital
menyebutkan bahwa semangat berkaryalah yang
membuat rekor ini bisa dikukuhkan.
“Setiap mahasiswa baru itu harus yakin bahwa mereka
bisa berkarya sejak dari mahasiswa, bisa berkarya dengan

S

bersama-sama, dan tidak ada alasan untuk tidak berkarya

ebanyak 3.626 mahasiswa baru (Andamaru

Jayantara) IPB University berhasil menampilkan

saat menjadi mahasiswa," ungkap mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Manajemen tersebut. (**/Zul)

112 gambar lentikular pada penutupan Masa

Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) di

Kampus Dramaga, Bogor (9/8). Kegiatan ini merupakan
bagian dari Pemecahan rekor dunia Record Holders
Republic dengan kategori 'The Most Lenticular People
Formation'.
“Selamat bagi kita semua, hari ini kita mencetak sejarah
baru di dunia. Kami semua bangga dengan Andamaru
Jayantara. Terimakasih kepada panitia penyelenggara,
serta seluruh pihak lain yang terlibat untuk mensukseskan
pengukuhan rekor dunia ini. Semoga dengan terciptanya
sejarah hari ini, kita semua bisa terus semangat untuk
menorehkan sejarah baru ke depannya," ujar Rektor IPB.
Pemecahan rekor tersebut merupakan rekor ketiga bagi
IPB University setelah sebelumnya berhasil memecahkan
rekor pada tahun 2018 dan tahun 2016.
Presiden Mahasiswa (Presma) IPB University Muhammad
Nurdiansyah menyampaikan rasa bangganya atas
pemecahan rekor tersebut. Capaian ini membuktikan
bahwa IPB University adalah kampus yang selalu penuh
dengan inovasi.
"Rekor ini merupakan hasil kolaborasi yang sangat
membanggakan dari berbagai macam elemen, mulai dari
mahasiswa baru, panitia dan juga jajaran stakeholder lain.
Saya berharap kolaborasi semacam ini bisa terus
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IPB University Diakui Sebagai PTN Terbaik
dalam Joint Publication

D

irektur Riset dan Pengabdian, Kementerian Riset,

adalah leader di bidang riset yang mengeksplorasi

Teknologi dan Pendidikan Tinggi

keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Salah satu

(Kemenristekdikti), Prof Ocky Karna Radjasa

caranya adalah melalui Embrio.

dalam keynote speech di The 4th Embrio International
Symposium (EIS) di IPB International Convention Center
(IICC), Bogor (5/8) mengatakan bahwa IPB University
merupakan perguruan tinggi terbaik dalam joint
publication. Joint Publication IPB University mencapai 29
persen. Posisi kedua diraih Lembaga Ilmu Pengetahuan

“Tahun lalu, melalui Embrio, IPB University berhasil
mempublikasikan 84 paper terindeks scopus prosiding.
Tahun ini rencananya kami akan mempublikasi minimal 90
prosiding dan akan kembali dipublikasikan ke scopus
prosiding, Hayati Journal, Biotropia Journal. Dan juga

Indonesia (LIPI) yang mencapai 16 persen.

secara nasional di Jurnal Pengolahan Hasil Perairan

“Oleh karena itu upaya-upaya yang telah dilakukan IPB

Laut, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Jurnal

University dan LIPI dalam meraih prestasi ini dapat diikuti

Iktiologi Indonesia, Jurnal Akuakultur Indonesia dan Jurnal

oleh perguruan tinggi lainnya yang masih rendah dalam

Teknosains,” imbuhnya.

publikasi ilmiahnya,” ujarnya.

Indonesia, Jurnal Teknologi dan Manajemen Perikanan

Embrio merupakan research cluster IPB University lintas

Sementara itu menurut Direktur Enhancing Marine

departemen dan fakultas. Simposium internasional yang

Biodiversity Research in Indonesia (Embrio) sekaligus

digelar Embrio ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan

peneliti IPB University, Dr Mala Nurilmala, IPB University
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mengembangkan keanekaragaman hayati laut melalui

keanekaragaman hayati sebagai aset nasional dan

berbagai penelitian. Bentuknya presentasi dengan topik

mempertahankan keamanan stok serta arus

Innovative Solution and Technology for Marine

keanekaragaman hayati laut sebagai bagian dari

Biodiversity and Sustainable Fisheries. Kegiatan ini

keamanan nasional. Untuk menghadapi tantangan

membahas tantangan praktis yang dihadapi dan solusi

tersebut, platform sains dan pengetahuan harus

yang bisa diadopsi.

dikembangkan dan digunakan untuk pemahaman,

Menurutnya, EIS ke-4 ini bekerjasama dengan The 7th

pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

International Symposium of East Asia Fisheries and

“Embrio hadir sebagai platform kemitraan dalam

Technologiests Association (EAFTA). Tahun lalu EAFTA

menyediakan dan menginvestasikan pengetahuan

digelar di China dan tahun depan akan diselenggarakan di

keanekaragaman hayati. Kami berharap acara ini

Vietnam.

membawa banyak ide untuk memperkuat hubungan

Tahun ini Embrio akan menggelar Embrio International
Summer Course di Kepulauan Seribu yang diketuai Dr Roza
Yusfiandayani. Sedangkan untuk Embrio International
Symposium ini dipimpin oleh Dr Asadatun Abdullah.
Sementara itu, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) IPB University, Dr Luky Adrianto
mengatakan bahwa saat ini Indonesia menghadapi banyak
tantangan seperti persoalan pengelolaan

antara sains dan komunikasi di masa depan, terutama di
bidang memelihara dan mengelola laut kita
keanekaragaman hayati sebagai aset nasional demi
kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Pada acara ini juga dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman antara IPB University dengan Sekolah
Tinggi Perikanan Indonesia (STP) dan Balai Besar Riset
Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP)
Indonesia. (dh/Zul)
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Mahasiswa Baru IPB University Diharapkan
Bisa Cegah Perpecahan Bangsa
negara tidak hanya dilakukan oleh TNI dan Polri, tapi
mahasiswa yang disiplin dan belajar yang baik juga salah
satu bentuk bela negara.
“Globalisasi dan modernisasi telah menyebabkan
kulturisasi yang berkembang saat ini menjadi ancaman
dan merusak budaya Indonesia yang sudah hebat. Kalian
sebagai warga yang memiliki intelektualitas harus bisa

K

menjadi teladan dan contoh yang baik di lingkungan
masing-masing. Kalian harus berbeda dengan saudara-

epala Bagian Intelijen dan Keamanan

saudara kalian yang tidak mendapat kesempatan kuliah di

(Kabaintelkam) Kepolisian Republik Indonesia

IPB University ini. Ayo kita kembalikan lagi Indonesia

(Polri), Komjen Pol. Drs Agung Budi Maryanto,

menjadi negara yang ramah, yang mampu

MSi berikan pesan tentang Merawat Kebhinekaan dalam

mempertahankan budaya bangsanya, menghormati orang

Rangka Bela Negara kepada 4000 mahasiswa baru IPB

tua dan senior kalian. Kalian angkatan 56 harus mampu

University dalam acara talkshow Bela Negara di Grha

menjadi contoh dan pelopor dan mampu menularkan

Widya Wisuda, Kampus Dramaga, Bogor (9/8). Pada

kebaikan. Indonesia adalah rumah dan masa depan kalian,

kegiatan yang merupakan bagian dari Masa Pengenalan

jadilah generasi yang terdepan,” ujarnya. (YDI/Zul)

Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) ini, Komjen Agung
berharap mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa
harus mampu menjaga agar tidak terjadi perpecahan di
Indonesia.
“Mahasiswa IPB University harus mampu mengelola agar
tidak terjadi konflik di antara sesama, jangan perbesar
perbedaannya melainkan angkat persamaannya.
Mahasiswa IPB University juga harus dapat menjaga
persatuan dan tidak mudah men-share informasi yang
belum diketahui kebenarannya. Jika kita tidak bisa bersatu,
bangsa kita bisa menjadi seperti yang terjadi di negaranegara yang syarat konflik agama dan perpecahan. Mari
bersama-sama merawat dan menjaga kebhinekaan dalam
rangka bela negara dan senantiasa menjaga keutuhan
NKRI,” ujarnya.
Selain dari kepolisian, MPKMB kali ini juga menghadirkan
narasumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yakni
Danjen Akademik, Laksamana Madya Aan Kurnia, S.Sos.
Dalam paparannya Laksamana Aan mengatakan bela
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Science Techno Park IPB University Miliki Layanan R&D bagi Industri
STP IPB University adalah bidang pertanian tropika,
pangan, biosains dan kelautan,” ujarnya.

S

elain melayani tenant program inkubasi startup,
Science Techno Park (STP) IPB University juga
melayani tenant industri untuk melakukan
kegiatan produksi skala terbatas (pilot plant) maupun
kegiatan riset dan pengembangan produk industri.
Lokasinya di gedung Collaborative Research Center (CRC)
kawasan STP, Kampus Taman Kencana Bogor. Pilot Plant
dilengkapi dengan fasilitas alat dan mesin produksi untuk
melayani jasa maklon produksi untuk pengembangan
pangan sehat, ekstrak bahan alami dan disain kemasan.
“Layanan R&D bagi industri meliputi kegiatan jasa analisis
laboratorium dan uji pre-klinis, penelitian siap komersial,
networking dengan industri, dan kerjasama penelitian,”
ujar Dr Rokhani Hasbullah, Direktur STP IPB University
dalam Industry Gathering STP IPB University 2019 di
Kampus Taman Kencana Bogor (8/8).
Industry Gathering ini digelar untuk memperkenalkan
fasilitas, layanan dan kepakaran yang dimiliki IPB
University kepada industri. Harapannya akan terjalin
kolaborasi antara STP IPB University dengan industri
dalam hal riset bisnis maupun layanan pengembangan
produk dan jasa laboratorium.
Dalam sambutannya, Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis
dan Kewirausahaan, Prof Erica B. Laconi mengatakan
bahwa IPB University sebagai kampus paling produktif
dalam menghasilkan inovasi, telah merintis pembentukan
STP pada kawasan seluas 3.46 hektar di Taman Kencana
Bogor. Kegiatan penelitian, pengembangan dan inkubasi
bisnis serta alih teknologi dalam rangka mengembangkan
dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan bisa dilakukan di sini.
“STP IPB University berperan dalam memfasilitasi
pengembangan teknologi dan inovasi untuk menghasilkan
startup dan penguatan sektor industri melalui penyediaan
ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur fisik dan
dukungan manajemen. Bidang fokus yang dikembangkan

Menurut Dr Rokhani, STP IPB University memberikan
layanan berupa layanan teknis (pelatihan, peragaan,
konsultasi teknis, informasi bisnis), pengembangan
teknologi (desain teknologi, purwarupa, manajemen Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), kantor alih teknologi, inkubasi
bisnis (dukungan teknologi, manajemen usaha, promosi
dan pemasaran, fasilitasi pembiayaan) dan layanan
pendukung (jasa maklon produksi, research and
development (R&D) industri, disain label & pengemasan,
ruang kantor, ruang konferensi/seminar).
“Sementara itu laboratorium CRC dilengkapi dengan
peralatan modern untuk melayani kegiatan jasa analisis
laboratorium dan uji pre-klinis, penelitian siap komersial,
networking dengan industri, dan kerjasama penelitian.
Jasa analisis laboratorium meliputi uji toksisitas, uji efikasi
obat dan vaksin, pembuatan model penyakit, pengujian
parameter darah (hematologi, biokimia dan elektrolit)
untuk hewan, diagnostik (serologi, microbiologi,
molekuler), analisis jumlah dan struktur molekul suatu
senyawa (GCMS), dan analisis gen,” tambahnya.

Sesuai dengan tujuan dibangunnya STP, penyediaan
fasilitas pilot plant dan laboratorium CRC difungsikan
untuk melakukan berbagai layanan ke industri yang
merupakan salah satu fungsi utama dari STP. Layanan
tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi industri
tetapi juga bagi civitas akademika IPB untuk mengetahui
permintaan dan kebutuhan industri sehingga penelitian
yang dilakukan sudah mempertimbangkan apa yang
menjadi kebutuhan industri.

“Layanan dan aktivitas di Pilot Plant dan Laboratorium
CRC diharapkan akan meningkatkan kerjasama antara
perguruan tinggi dengan industri. Kerjasama antar
berbagai pemangku kepentingan seperti academic,
business, dan government merupakan faktor penting
dalam suksesnya penyelenggaraan fungsi STP dalam
mendukung program pemerintah. Sebagaimana tertuang
sesuai Perpres No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan
Sains Teknologi, STP bertujuan mengembangkan dan
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi. Semoga melalui STP
diharapkan akan tercipta ekosistem inovasi yang pada
akhirnya dapat menumbuh-kembangkan startup baru
yang inovatif, mandiri dan berdayasaing,” tandasnya.
(**/Zul)
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Siap Bangun Zero Food Waste Society, IPB Jalin Kerjasama
dengan Foodbank of Indonesia
Feed Bank, serta melaksanakan Community Development
bagi desa binaan kami. Mahasiswa kami pun juga bisa

melakukan internship di FOI, serta mengadakan program

terkait edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Food
Waste dan cara mengatasinya," ucap Dr. Meti.
Dr. Sri Suhari, S.Pt, M.Si, Ketua Departemen Ilmu Nutrisi

D

dan Teknologi Pakan (INTP), Fakultas Peternakan, IPB

University menyampaikan beberapa gagasan mengenai

epartemen Ekonomi Sumberdaya dan

Lingkungan (Dept. ESL), Fakultas Ekonomi dan

Manajemen (FEM) IPB University melaksanakan

diskusi bersama lembaga Foodbank of Indonesia (FOI),
Rabu (7/08) di Kampus Dramaga.

Dewan Pembina dari FOI, Hendro Utomo menyampaikan

sejarah dan semangat berdirinya FOI. "Pada awalnya, saya
mulai bertemu ibu Meti saat konferensi pertanian dan

pangan di Turki. Di sana saya melihat ada sebuah kota di
Turki yang sangat berkembang pertaniannya dan memiliki

peradaban yang sangat tua. Setelah saya melihat lebih
dalam lagi, memang benar yang menjadi aspek utama
bertahannya peradaban mereka adalah supply pangan

yang stabil. Alhamdulillah dengan inspirasi dan semangat
tersebut, kini FOI sudah banyak menyalurkan pangan

berlebih dari pusat-pusat perbelanjaan dan berbagai

pendonor lainnya untuk membantu keluarga prasejahtera

yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya seharihari. Semangat ini pulalah yang membawa saya ke

kampus yang dulu diresmikan oleh Bung Karno sebagai

kampus pertanian, untuk bisa bekerjasama menyelesaikan
permasalahan supply pangan di Indonesia," ujar Hendro

dalam diskusi tersebut.

pendirian Feedbank (Bank Pakan Ternak). "Kami dari

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP),
Fakultas Peternakan, IPB University sangat senang
dengan kehadiran FOI yang mampu menyalurkan pangan

berlebih dari para pelaku industri pangan. Kami akan

senang sekali menawarkan bantuan untuk dapat ikut
mengolah pangan yang kondisinya sudah tidak layak

konsumsi untuk manusia agar bisa kami proses menjadi
pakan ternak yang berkualitas," ungkap Dr. Sri Suharti.
Prof. Dewi Apri Astuti, Guru Besar Departemen Ilmu

Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP) IPB University yang
merupakan seorang ahli dalam bidang nutrisi ternak juga
turut memberikan gagasan terkait pengolahan pangan
berlebih untuk menjadi pakan ternak ruminansia. "Saya

menganjurkan untuk pengolahan sampah makanan yang
dihasilkan dari sisa pangan berlebih yang tak

terselamatkan bisa menggunakan larva Black Soldier Fly.

Dengan menggunakan larva tersebut kita dapat

menghasilkan pakan untuk ternak sapi, kambing, dan
domba yang baik. Praktik ini sudah diterapkan oleh para
ibu rumah tangga di Hongkong. Apabila mereka bisa

seharusnya kita pun juga bisa bila bekerjasama dengan
FOI," ungkap Prof. Dewi Apri Astuti. (KD/ris)

Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc, Sekretaris Departemen
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, FEM IPB

University menjelaskan potensi kerjasama yang bisa

dilakukan oleh Dept. ESL IPB University bersama FOI. "
ESL IPB sudah memiliki banyak riset dan program yang

telah dijalankan terkait pencegahan Food Waste. Kami pun
sangat membuka diri untuk menjalin kerjasama dengan

Foodbank Of Indonesia mulai dari kerjasama dalam riset
untuk menetapkan baseline dan memotret potensi kinerja.
Kita juga bisa bekerjasama untuk membangun FOI Bogor,
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