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IPB University Raih Dua Penghargaan
di Ajang Anugerah Iptek dan Inovasi 2019
dan Inovasi Widya Kridha Sub Kategori Menonjol dalam
Menghasilkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi.
Sementara itu, IPB University juga berhasil meraih
Peringkat II Anugerah Iptek dan Inovasi Widyapadhi Sub
Kategori Produk Inovasi.
Apresiasi Anugerah Iptek dan Inovasi Nasional ini
diberikan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 dengan tema: “Iptek
dan Inovasi Dalam Industri Kreatif 4.0.” dan sub tema:
“Industri Kreatif 4.0 untuk Kemandirian dan Daya Saing
Bangsa”.
Penghargaan Widyapadhi merupakan anugerah untuk
mengapresiasi prestasi Perguruan Tinggi dalam
membangun Sistem lnovasi melalui penguatan kebijakan,
kelembagaan, sumber daya, dan jaringan inovasi untuk
menghasilkan produk inovasi. Sementara penghargaan
Widya Krida merupakan anugerah yang diberikan kepada
organisasi atau lembaga atas dedikasi dan kontribusinya
dalam menggerakkan dan mengembangkan inovasi di

I

masyarakat.

PB University meraih dua penghargaan sekaligus

Rektor IPB University, Dr. Arif Satria mengungkapkan rasa

dalam Anugerah Iptek dan Inovasi 2019 yang
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi

dan Pendidikan Tinggi di Denpasar, Bali (25-28/8). IPB
Science Techno Park meraih Peringkat I Anugerah Iptek

syukurnya atas prestasi ini. “Keberhasilan ini merupakan
prestasi bersama seluruh sivitas akademika IPB University
yang secara bersama melakukan perbaikan-perbaikan dan
penyempurnaan dalam manajemen inovasi maupun
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pengembangan produk-produk inovasi. Semoga tahun

informasi bisnis), (2)Pengembangan teknologi (desain

depan IPB University lebih baik lagi dan dapat

teknologi, purwarupa, manajemen kekayaan intelektual

mempertahankan prestasi yang sudah diraih. Semoga

(KI), dan kantor alih teknologi), (3)Inkubasi bisnis

prestasi ini menjadi penyemangat kita untuk lebih

(dukungan teknologi, manajemen usaha, promosi dan

berprestasi dalam penguatan inovasi. Terima kasih kepada

pemasaran, serta fasilitasi pembiayaan), (4)Layanan

para inovator IPB yang telah memberikan andil besar

pendukung (jasa maklon produksi pangan sehat, R&D

dalam prestasi ini,” ujarnya.

industri, disain label dan kemasan, penyediaan ruang

Direktur Kawasan Sains, Teknologi dan Inkubator Bisnis

kantor dan ruang konferensi/seminar).

(DKSTIB) IPB University, Dr. Rokhani Hasbullah

Turut hadir mendampingi Rektor IPB antara lain Wakil

mengatakan, DKSTIB IPB University bertujuan

Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, Prof.

menghasilkan perusahaan pemula berbasis teknologi

Erika B. Laconi, Kasubdit Kawasan Sains Teknologi, Dr. Tri

melalui proses inkubasi bisnis, meningkatkan kesuksesan

Prartono, Kasubdit Inkubator Bisnis, Deva Primadia

transfer teknologi dan produk baru hasil invensi perguruan

Almada, SPi, MSi, Kasubdit Pengelolaan dan Perlindungan

tinggi dan menciptakan ekosistem kawasan yang kondusif

Kekayaan Dr.drh. I Ketut Mudite Adnyane dan Kasubdit

untuk pengembangan bisnis berbasis iptek melalui

Pengelolaan dan Komersialisasi Inovasi, Dr. Roza

penyediaan kapasitas intelektual, finansial dan jejaring.

Yusfiandayani.

Lebih lanjut Dr. Rokhani mengatakan, diterimanya

Prof. Erika berharap bahwa dengan diterimanya kedua

penghargaan Widya Krida ini karena STP IPB dinilai

penghargaan ini dapat memacu IPB University dan tim di

sebagai STP yang menonjol dalam menghasilkan

bawah koordinasinya untuk lebih meningkatkan fasilitasi

perusahaan pemula berbasis teknologi (startup berbasis

untuk mengawal invensi IPB menjadi inovasi yang

teknologi). Dikatakannya, layanan STP IPB meliputi:

produktif dan prospektif. (*)

(1)Layanan teknis (pelatihan, peragaan, konsultasi teknis,
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IPB University dan LAPAN Jalin Kerjasama
dengan Ecometrica

I

PB University dan Lembaga Penerbangan dan

“Kami menyadari urgensi dalam menghadapi tantangan

Antariksa Nasional (LAPAN) jalin kerjasama dengan

yang lebih luas yang kita semua hadapi. Oleh karena itu,

Ecometrica di Saarland, Jerman (22/8). Kerjasama ini

diperlukan kemitraan dengan lembaga internasional di

merupakan bagian dari proyek Forests 2020, sebuah

seluruh dunia. Kami berharap pekerjaan kami dan para

project yang didanai oleh Lembaga Antariksa Kerajaan

mitranya dapat mendukung untuk mencapai Tujuan

Inggris (UK Space Agency) dan dikelola oleh Ecometrica.

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development

Ecometrica sendiri adalah bagian dari Program Kemitraan

Goals/SDGs) untuk manfaat lingkungan, ekonomi dan

International (International Partnerships Programme/IPP),

sosial,” jelasnya.

untuk melindungi dan merestorasi hutan tropis seluas 300
juta hektar.

Prof Lilik Budi Prasetyo, Guru Besar Fakultas Kehutanan
IPB University, Team Leader proyek Forests2020 dan

Adrian Smith, Kepala bidang Keuangan Ecometrica

Koordinator Kelompok Kerja Satelit Lapan-IPB (LAPAN A3)

mengatakan bahwa perjanjian ini adalah komitmen jangka

mengatakan penelitian utama dari kerjasama ini adalah

panjang untuk bekerja sama dan memastikan bahwa

penerapan Sistem Informasi Geografis dan Penginderaan

teknologi dan metode yang dikembangkan melalui Forests

Jauh untuk Konservasi Sumberdaya Hutan.

2020 tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga untuk
sebanyak mungkin pengguna potensial. “Ini penting untuk
memastikan upaya melindungi hutan hujan Indonesia
seefektif mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Dr. Orbita Roswintiarti, Wakil
Ketua Bidang Penginderaan Jauh LAPAN, kemitraan ini

“Penelitiannya sering terkait dengan ekologi lanskap dan
permodelan spasial terutama model distribusi spesies,
indikator keanekaragaman hayati, perubahan penutupan
dan penggunaan lahan, pemantauan hutan, penyerapan
karbon dan REDD+,” terangnya. (dh/Zul)

memungkinkan LAPAN untuk lebih mengembangkan
layanan digital teknologi dan aplikasi satelit penginderaan
jauh untuk kepentingan Indonesia dan sekitarnya.
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IPB University Hadirkan Pakar Transmigrasi dari Jepang
dikaji yaitu pendekatan terhadap kerusakan lingkungan
akibat kegiatan transmigrasi ini,” ungkap Prof. Jane.
Ia mengungkapkan, kajian terhadap kerusakan lingkungan

ini harus dilakukan secara mendalam karena dampak yang
diberikan berupa dampak jangka panjang. Terkait sosial
budaya, Prof. Jane berpesan supaya kegiatan transmigrasi

jangan sampai menggusur budaya dan tradisi lokal
setempat.

D

engan adanya isu pemindahan ibu kota Indonesia

dari Jakarta ke Kalimantan membuat banyak

pihak ingin mengkaji relevansi atau kelayakan

pemindahan ibu kota. Hal ini mendorong Pusat Pengkajian

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB

University untuk mengkaji rencana pemindahan ibu kota
Indonesia.

Kajian tersebut digelar dalam Jabodetabek Study Forum,

“Akan lebih baik apabila transmigran dapat bersinergi

dengan penduduk lokal sehingga kesejahteraan dapat
dirasakan oleh kedua belah pihak,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, Prof. Jane memberikan contoh
kegiatan transmigrasi besar-besaran yang dilakukan oleh

pemerintah Indonesia pada tahun 1990-an karena proyek
pembuatan waduk. Dengan adanya kegiatan transmigrasi

tersebut, ia berpesan supaya pemerintah dapat

mengevaluasinya sehingga kekurangan maupun dampak

negatif yang terjadi tidak terulang kembali setelah ibukota

dipindahkan. (Rosyid/Zul)

Sabtu (24/8) di Aula Ahmad Baehaqie, P4W LPPM IPB

Bogor. Forum tersebut menghadirkan Prof. Jane Singer
dari Jepang yang merupakan pakar transmigrasi.

Kepala P4W, Dr Ir Ernan Rustiadi mengaku bahwa
kegiatan pemindahan ibu kota perlu dikaji secara

mendalam. Ia menilai kajian pemindahan ibu kota tersebut
harus mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya dan

lingkungan.

“Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk berdiskusi

mengenai kegiatan transmigrasi di Indonesia, terlebih
dengan adanya rencana pemerintah pusat yang ingin

memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Pemerintah

seharusnya bisa belajar dari pengalaman transmigrasi

besar-besaran pada tahun 1990-an,” ungkapnya.

Dalam paparannya, Prof. Jane Siregar menyampaikan

kegiatan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah
harus memperhatikan banyak aspek diantaranya adalah

aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan.

“Kegiatan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah

harus mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan.
Terkait transmigrasi ini, ada pendekatan baru yang harus
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Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan
IPB University Gandeng Mahasiswa Tingkatkan Usaha
“Tidak sekedar profit tetapi kami juga mengajak adik-adik

semua untuk mengekspresikan potensi kewirausahaan
dan berinovasi untuk mempertahankan IPB University

sebagai kampus inovatif. Ini juga menjadi media

mahasiswa untuk belajar mulai dari proses produksi
sampai dengan pemasaran,” tutur Dr. Effendi.
Pada kesempatan ini Kepala Sub Bidang Direktorat

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB University,
Dr Ir Burhanuddin, MM berkesempatan untuk

memaparkan profil Direktorat Pengembangan Bisnis dan

Kewirausahaan.
“Tugas pokok kami yaitu berkaitan dengan tugas strategis
dalam pengelolaan dan optimalisasi riset. Selain itu kami
juga mengembangkan bisnis berbasis kepakaran dan

D

irektorat Pengembangan Bisnis dan
Kewirausahaan, IPB University gelar Gathering

Business for Student di Fakultas Pertanian,

Kampus Dramaga Bogor (24/8). Gathering ini
mengundang mahasiswa yang aktif dalam Organisasi
Mahasiswa (Ormawa).
“Kegiatan ini untuk membantu memfasilitasi Ormawa
dalam menggelar kegiatan kemahasiswaan. Salah satu

cara Ormawa dalam mengumpulkan dana untuk

menggelar kegiatan adalah melalui dana usaha (danus).

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan

hadir dan mengajak kerjasama seluruh Ormawa untuk
membantu masalah sponsorship atau pengumpulan dana

sumberdaya, karena ini sangat penting untuk mengelola

bisnis,” ucap Dr Burhan.

Saat ini terdapat 21 unit bisnis, 8 manajer pengelola dan

169 staf dalam bisnis yang dikembangkan oleh Direktorat
Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan. Beberapa unit
bisnis yang telah dikembangkan yaitu kafe ta-kol (kafe

taman koleksi), kafe kul-in (kumpulan inovasi), bisnis

travel, wisma, dan bisnis lainnya

“Selain bisnis yang telah ada, ke depannya juga akan

dikembangkan bisnis baru yaitu Agribusiness Technology
Park (ATP) Pasir Sarongge, Botani Fisheries (pembibitan

lele) dan Botani Mineral. Bisnis-bisnis yang telah dikelola
juga dapat memfasilitasi mahasiswa untuk magang

sekaligus memberi pembekalan skills,” ujarnya. (Ath/Zul)

kegiatan,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis dan
Kewirausahaan IPB University, Dr. rer. nat. Jaenal Effendi,

MA dalam sambutannya.

Tujuan kerjasama dengan Ormawa ini tidak sekedar
mencari profit saja tetapi mengajak seluruh Ormawa
untuk mengekspresikan potensi kewirausahaannya. IPB

University dikenal sebagai kampus inovatif. Kerjasama ini
juga akan memfasilitasi mahasiswa sebagai media

edukasi mulai dari proses produksi sampai dengan
pemasaran.

5

Mahasiswa IPB University Tanam 7.500 Bibit Mangrove
di Desa Patra Manggala

M

asyarakat di Desa Patra Manggala, Kecamatan
Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten dulunya

menganggap keberadaan mangrove

Penanaman mangrove tahun 2019 kali ini bertajuk Green

Belt Conservation (GBC) 2019 dan dilakukan oleh 100
mahasiswa serta masyarakat desa. Dinas Perikanan

mengganggu budidaya udang windu. Penebangan pohon

Kabupaten Tangerang juga ikut mendampingi dalam

daerah ini. Tahun 2006, hasil panen udang windu

Manggala.

ketiadaan mangrove, hasil panen udang lambat laun

Rafialwan Athariq Subing sebagai Ketua Himasper FPIK

benar-benar mati.

Patra Manggala dimanfaatkan oleh masyarakat setempat

mangrove secara besar-besaran pun sempat dilakukan di
mencapai 20 kilogram per harinya. Namun setelah
menurun. Bahkan budidaya udang di daerah ini sempat

Melihat kondisi ini, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa
Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan (Himasper FPIK), IPB University setiap

proses penanaman 7.500 mangrove di Desa Patra

IPB University mengatakan bahwa daerah pesisir Desa

dalam kegiatan kehutanan, pertanian, dan perikanan.
Kombinasi ketiga disiplin ilmu ini sering disebut

pengelolaan dengan sistem sylvofishery. Kegiatan

budidaya, penanaman, pemeliharaan, dan pelestarian

tahun rutin menanam mangrove di Desa Patra Manggala.

hutan dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan.

dipercaya sebagai tanaman yang mampu menyerap emisi

“Keberadaan mangrove di pesisir ini penting adanya. Kami

Penanaman bibit mangrove ini dilakukan karena mangrove
karbon serta merupakan daerah penting yang mendukung

melakukan pendampingan langsung kepada kelompok

biota air untuk berkembang biak.
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pemerhati mangrove di Desa Patra Manggala untuk

konservasi mangrove itu, diskusi dengan masyarakat juga

mengembalikan kondisi perairan sebagaimana

dilakukan. Diskusi ini dipimpin oleh Pardi Pay, S.Pi dari

semestinya,” tutur Hari Mahardika, perwakilan Dinas

Forest Watch Indonesia (FWI) yang menampung

Perikanan Kabupaten Tangerang.

permasalahan yang dirasakan oleh Kelompok Pemerhati

Penanaman mangrove kembali ini menjadi langkah tepat.

Mangrove setempat.

Hal ini ditunjukkan dengan pulihnya kegiatan budidaya

Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan yang dikaji oleh

udang. Hasil panen yang sempat mati kemudian

Himasper FPIK IPB University. Perumusan saran

meningkat menjadi satu ons per hari.

pengelolaan mangrove di pesisir Desa Patra Manggala

Mulyana atau yang akrab disapa dengan sebutan Pak Taya
mengaku bahwa saat ini hasil budidaya dapat mencapai 5
kilogram per hari setelah ditanami mangrove.
“Masyarakat mulai sadar bahwa mangrove itu penting.
Dukungan dari segala pihak sangat diharapkan untuk
memulihkan kondisi daerah pesisir kami. Kegiatan ini
menjadi salah satu dukungan yang didapatkan oleh

akan dilakukan di bawah bimbingan Dr. Ir. Fredinan
Yulianda, M.Sc sebagai output yang diberikan dari
diadakannya kegiatan ini.
Harapan besar disampaikan oleh Dr. Majariana Krisanti
selaku Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya
Perairan (MSP), FPIK IPB University. Dr Majariana
berharap kegiatan ini tidak berhenti di sini saja.

masyarakat setempat,” ungkap Mulyana selaku

“Keberlanjutan kegiatan penanaman mangrove menjadi

Koordinator Kelompok Pemerhati Mangrove Desa Patra

tugas yang harus dilakukan oleh Himasper FPIK IPB

Manggala.

University. Saya juga berharap perumusan saran

Sementara itu, Naufal Hawali Bastaman menjelaskan
bahwa selain penanaman 7.500 bibit mangrove yang
diperoleh dari instansi setempat yang peduli pada

pengelolaan mangrove untuk Desa Patra Manggala dapat
segera diselesaikan dan bisa segera diserahkan ke
Pemerintah Daerah setempat sebagai referensi kebijakan
yang dapat diambil. (Dinul/Zul)
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