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Penemu Benih Pepaya Calina
dari IPB University Terima Lifetime Achievement

I

PB University bersama Perhimpunan Ilmu Pemuliaan

tertinggi kepada para pemulia tanaman yang telah

Indonesia (Peripi) dan PT East West Seed Indonesia

mendedikasikan hidupnya untuk merakit varietas unggul

(EWINDO) atau dikenal dengan “CAP PANAH MERAH"

baru yang berdampak pada peningkatan mutu dan

berikan penghargaan kepada enam pemulia tanaman atau
breeder Kategori Pangan dan Hortikultura terbaik
Indonesia. Penghargaan diberikan bersamaan dengan
digelarnya Seminar Nasional & Indonesian Breeder Award
2019 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor

kualitas hasil pertanian Indonesia.
Rektor IPB University, Dr Arif Satria didampingi oleh
Direktur EWINDO, Glenn Pardede, Ketua Peripi, Prof Dr
Muhammad Syukur berikan penghargaan tersebut kepada
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enam pemulia tersebut yakni Yudhistira Nugraha, SP MS,

Darmin, Prof Dr Suwarto, Sumanah, Ir Fatkhu Rohman, MS
dan Ir Rebin.
Dalam sambutannya, Dr Arif menekankan peran strategis
breeder dalam mengembangkan varietas unggul. Inovasi

Sementara itu, seminar dan diskusi bertajuk “Peran Benih

Varietas Unggul sebagai Solusi untuk Mewujudkan

Pertanian Berkelanjutan” ini menghimpun pemikiran antar

pemangku kepentingan. Tujuannya untuk meningkatkan

konsolidasi dan peluang kerjasama antar pemangku

kepentingan termasuk dosen, balai penelitian, swasta dan

perbenihan adalah kunci pembangunan pertanian

masyarakat dalam penyediaan benih berkualitas tinggi.

berdampak paling besar dalam penyediaan benih pangan

Benih unggul adalah salah satu sarana produksi yang

berkelanjutan. “Benih sebagai komponen terkait,

dan hortikultura bagi Indonesia dan dunia,” ujarnya.

memegang peran penting dalam peningkatan produksi,

Hal senada juga disampaikan Prof Dr Muhammad Syukur.

hortikultura. Benih menjadi salah satu komponen kunci

Menurutnya perhatian pemerintah terhadap pemulia

tanaman atau breeder belum banyak. Padahal benih
adalah faktor utama aktivitas budidaya dan upaya

peningkatan hasil produksi.

Selain enam breeder terbaik di bidang pangan dan
hortikultura, pada kesempatan yang sama juga diberikan

mutu dan standar kualitas produk tanaman pangan dan
dalam pencapaian perwujudan Indonesia sebagai lumbung
pangan dunia pada 2045.
Karenanya, penemuan varietas unggul baru,
pengembangan kualitas benih, penyebaran maupun

pengawasan dan pengendaliannya merupakan kerangka
dasar untuk membangun kedaulatan benih di Indonesia.

penghargaan lifetime achievement kepada Almh Prof Dr Ir

Riset dan pengembangan benih yang didukung oleh

pemuliaan tanaman pepaya Calina, Prof (Emeritus) Dr Ir

tantangan di atas, tidak hanya itu kolaborasi pun perlu

Sriani Sujiprihati, MS terhadap dedikasinya dalam
Sjamsoe'oed Sadjad terhadap dedikasinya

mengembangkan benih di Indonesia, Prof. (R) Darman M

Arsyad terhadap dedikasi pemuliaan tanaman kedelai

teknologi 4.0 perlu terus didorong untuk menjawab

semakin diperkuat agar penyelesaian masalah produksi
pangan dan hortikultura ini menjadi lebih komprehensif.

(**/Zul)

serta Mulyono Herlambang atas kegigihannya dalam

mengembangkan varietas sayuran unggul serta kegiatan

knowledge transfer yang dijalankan.
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BNI Syariah Berikan Beasiswa kepada Mahasiswa IPB University
Mari tingkatkan share dan upload wawasan yang
hasanah,” ujar Dr Arif Satria.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Dr Aceng
Hidayat selaku Sekretaris Institut IPB University
memaparkan tentang aspek kehidupan berbasis halal dan
syariah yang kian meningkat dan dikenal masyarakat
dunia. Termasuk manajemen keuangan dengan prinsip
syariah.

U

ntuk meningkatkan wawasan masyarakat

khususnya kaum muda mengenai perbankan

syariah, IPB University bekerja sama dengan

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah mengadakan public
lecture perbankan.
Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB
University dengan BNI Syariah. Kerjasama ini terkait
tentang pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.
Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BNI
Syariah, Abdullah Firman Wibowo dan Rektor IPB
University, Dr Arif Satria yang bertempat di Gedung
Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus Dramaga,
Bogor (10/10).
Dalam kerjasama ini BNI Syariah juga memberikan
beasiswa untuk mahasiswa IPB University dengan total
seratus juta rupiah. Selain itu, BNI Syariah juga
memfasilitasi pembayaran, transaksi dan menyediakan
produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah
seperti tabungan BNI iB Hasanah.
Rektor IPB University menyampaikan apresiasi kepada
BNI Syariah, yang telah menjalin kerjasama dan
memberikan beasiswa bagi putra-putri terbaik bangsa
yang mengenyam pendidikan IPB University. “Paparan
wawasan mengenai perbankan syariah menjadi sumber
inspirasi dan motivasi untuk berbuat yang berlandaskan
hasanah (kebaikan). Semoga kerjasama ini dapat
memberikan sinergi dan kolaborasi kedua belah pihak.
Bagi para mahasiswa yang hadir, jangan lupa untuk
membagikan literasi dan wawasan dari hasil seminar ini.

“Pengelolaan keuangan yang kita miliki berbasis syariah
adalah langkah penjagaan dan peningkatan kualitas
keimanan. Apalagi diiringi peningkatan bank-bank syariah
yang terus berkembang di Indonesia. Semoga acara dan
kerjasama ini akan meningkatkan kemajuan ekosistem
halal di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan,” tutur
Dr Aceng Hidayat.
Abdullah Firman Wibowo juga memaparkan perjalanan
sistem syariah dalam perbankan Indonesia serta wawasan
tentang pentingnya manajemen keuangan dengan prinsip
syariah. “Kita mengenal investasi kekayaan. Ketika dewasa
dan bekerja, jumlah kekayaan dapat meningkat pesat,
namun akan terputus ketika kita telah meninggal. Ini
sangat berbeda dengan investasi harta dengan prinsip
spiritual, hasanah dan syariah. Maka investasi harta dalam
bentuk wakaf dan sedekah akan menjadi surplus ekonomi
dan kebaikan meskipun kita sudah tiada. Inilah pentingnya
membangun bisnis halal atau ekosistem halal. Di bidang
bisnis dan start up, kami telah bekerja sama dengan
berbagai start up nasional, salah satunya iGrow. Start up
bidang pertanian milik lulusan IPB University yang kini
sukses mendorong kemajuan pemasaran hasil pertanian”
papar Abdullah Firman Wibowo.
Abdullah berharap BNI Syariah dapat memberikan solusi
yang hasanah bagi segenap civitas akademika IPB
University dalam bertransaksi keuangan sesuai prinsip
syariah. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan
perlu didukung dalam membangun generasi muda. Melalui
edukasi dan literasi keuangan syariah, maupun inklusi
terhadap produk dan layanan perbankan syariah,
mahasiswa/i dapat mempersiapkan perencanaan
keuangannya dengan baik dan tepat. (husna/Zul)
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IPB University Gelar Konferensi Bahas Making Indonesia 4.0
isu ketiga adalah tentang isu keberlanjutan atau
sustainability.
Terkait kebutuhan energi di masa mendatang, Rektor
menilai, energi terbarukan akan menjadi kebutuhan

penting pasokan energi di Indoneisa.

“Kelapa sawit adalah salah satu sumberdaya penting

untuk memproduksi bioenergi, termasuk di dalamnya
biodiesel, bioavtur, jet biofuel, green diesel, maupun green

S

gasoline,” paparnya.

eiring dengan perkembangan teknologi yang

Di sisi lain, isu sustainability saat ini juga menjadi isu

menjadi bidang yang potensial untuk

berkelanjutan. Ada tiga kategori utama yang digunakan

semakin maju dan modern, bidang agroindustri

dikembangkan. Dengan mengusung misi mempromosikan

agroindustri sebagai penggerak pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi di era globalisasi, Asosiasi

Agroindustri Indonesia (AGRIN) bersama Departemen

penting karena untuk mewujudkan agroindustri yang
untuk mewujudkan agroindustri berkelanjutan yaitu
ekonomi, lingkungan dan sosial.
Untuk mewujudkan agroindustri berkelanjutan, Kepala

Teknologi Industri Pertanian IPB University dan Persatuan

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,

Conference on Innovation in Technology and Management

Timur Antara menyampaikan, saat ini pemerintah sedang

Insinyur Indonesia (PII) menyelenggarakan International
for Sustainable Agroindustry (ITaMSA) 2019.

Konferensi internasional yang dihelat di IPB International

Convention Center, Bogor (9-10/10) ini menghadirkan 120
peserta yang berasal dari berbagai negara diantaranya

Australia, Jerman, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria menyampaikan,
kegiatan konferensi agroindustri penting dilaksanakan

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Dr. Ngakan
mencanangkan program yang diberi nama Making
Indonesia 4.0.
“Ada tiga prinsip dasar yang digunakan dalam program

Making Indonesia 4.0, yaitu peningkatan produktivitas,

peningkatan ekspor manufaktur dan memperkuat industri
hulu yang stretegis,” ungkap Dr. Ngakan.

Ia mengaku, ada lima sektor utama yang akan menjadi

dalam kaitannya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman

fokus implementasi Making Indonesia 4.0 yaitu sektor

sistem agroindustri yang berkelanjutan. “Forum ini dapat

elektronik. “Untuk mewujudkan agroindustri yang

industri 4.0 yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini,”

yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, untuk itu, nanti akan

Manusia ini.

agroindustri,” tambah Ngakan.

Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan tiga isu

Ia juga menambahkan, untuk mewujudkan sistem industri

maupun ide dalam rangka memajukan dan mewujudkan
dikatakan sebagai respon terhadap tantangan revolusi
ungkap dosen IPB University dari Fakultas Ekologi

makanan dan minuman, tekstil, otomotif, kimia dan

berkelanjutan, perlu memperhatikan bonus demografi
ada treatment bagi generasi muda tentang digitalisasi dan

utama yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke

4.0 di Indonesia, perlu dibangun ekosistem yang

industri 4.0 yang saat ini disebut sebagai Making

antara pemerintah, konsultan, akademisi, industri,

meningkat seiring dengan meningkatnya populasi

konferensi internasional agroindustri kali ini, diharapkan

depannya. Pertama, respon terhadap peluang revolusi
Indonesia 4.0. Kedua, kebutuhan energi yang semakin
penduduk Indonesia dari tahun 2016 sampai 2050. Dan

mendukung. Ekosistem yang dimaksud adalah sinergitas
perbankan dan penyedia teknis. Oleh karena itu, melalui
dapat memberikan solusi bagi permasalahan agroindustri
di Indonesia. (rosyid/Zul)
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Peternak Papua Barat Berkunjung ke IPB University

D

r. Arif Satria, Rektor IPB University menerima

Yusak menuturkan, Papua Barat memiliki potensi

kunjungan dari Badan Pembibitan Ternak dan

pertanian yang sangat besar, khususnya bidang

Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT) Papua Barat

peternakan. Hanya saja, sumberdaya manusianya masih

di Kampus IPB University. Rombongan diterima Rektor di

menjadi kendala yang berarti. Menurutnya hal tersebut

Ruang Sidang Rektor, Kampus Dramaga, Bogor (10/10).

karena masih sedikitnya mahasiswa asal Papua Barat

Sebelumnya, rombongan sudah tiba di Kampus IPB

yang belajar kuliah di jurusan pertanian.

University untuk melakukan bimbingan teknis bersama

Sementara itu Rektor IPB University menyambut baik

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University. Selama

kunjungan ini dan berkomitmen untuk turut mendorong

beberapa hari, BPT HMT Papua Barat menerima

pembangunan pertanian di Papua Barat.

bimbingan dari para pakar di FKH IPB University seperti
inseminasi buatan sapi.

“Kita harapkan hubungan antara Kampus IPB University

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada IPB

segera ada Memorandum of Understanding (MoU) untuk

University yang mau menerima dan membimbing kami.

menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua

Bimtek ini sangat kami perlukan, agar ada peningkatan di

Barat. Sehingga bimbingan teknis dalam bidang pertanian,

aspek lapangan. Dari sini, latihan-latihan teknis

perikanan, peternakan dan kehutanan serta lingkungan

dibutuhkan agar bisa dibawa dan kami terapkan di Papua

seperti ini bisa dilaksanakan terus ke depannya,” tegas Dr

Barat,” ujar Yusak Jackson Sada, Kepala BPT HMT Papua

Arif. (Rz/Zul)

dan Papua Barat bisa lebih kuat lagi. Ke depan harus

Barat.
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IPB University Lakukan Kerjasama Sertifikasi Drone
kesejahteraan dan juga mencerdaskan petani terutama
dalam implementasi teknologi pertanian seperti drone,
precision farming dan artificial intelligence. Selain itu para
mahasiswa IPB University dapat melakukan aksi nyata
atau turun langsung ke lapangan mendukung dan
menjaga kelestarian rempah sebagai komoditas khas
Indonesia."

I

PB University tandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan Perhimpunan Petani
Vanili Indonesia dan Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
Penandatanganan MoU dilaksanakan di Kampus IPB
Dramaga, Kamis (10/10).
Penandatanganan dilakukan oleh Rektor IPB University, Dr
Arif Satria dengan Ketua Perhimpunan Petani Vanili
Indonesia (PPVI), Ir Rudi Ginting dan Ketua Umum Asosiasi
Pilot Drone Indonesia, Dr M Akbar Marwan, ST, MSi.
Dengan Perhimpunan Petani Vanili Indonesia, IPB
University melakukan kerjasama dalam hal pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang
pengembangan vanili.
Dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia IPB University
bekerjasama dalam bidang pelatihan, sertifikasi remote
pilot, penggunaan, pemanfaatan serta pengembangan
kemampuan remote pilot pesawat terbang tanpa awak
(drone).

Hal yang sama disampaikan Ketua Umum PPVI, Rudi
Ginting. “Kami sangat gembira dengan kerjasama ini,
karena petani tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa
berkolaborasi dengan pihak lain seperti IPB University,
begitu juga sebaliknya. Petani memerlukan lembaga
pendidikan untuk penelitian, pendampingan petani dan
juga pengembangan teknologi pertanian. Perguruan tinggi

juga memerlukan implementasi ilmu pertanian atau
bentuk aksi nyata berupa ilmu yang bermanfaat kepada
masyarakat terutama petani.”

Ketua Umum Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Dr M Akbar
Marwan, ST, MSi, penggunaan teknologi drone merupakan
key factor menuju industri 4.0, untuk menaikkan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penggunaan drone saat ini lebih banyak dipakai di bidang
agraria dan Indonesia merupakan negara agraris. Yang
paling dekat dalam center of excellence itu adalah dunia
pendidikan, maka kerjasama dengan IPB University
merupakan pilihan tepat. Melalui kerjasama ini,
mahasiswa dan dosen IPB University akan dilatih dengan
penggunaan drone yang baik dalam rangka menaikkan
produktivitas dan menaikkan perekonomian bangsa,”
papar Dr Akbar. (dh/ris)

Kaitan kerjasama IPB University dengan Asosiasi Pilot
Drone Indonesia, Rektor IPB University, Dr Arif Satria
dalam sambutannya menyambut baik kerjasama ini.
Pengoperasian Drone saat ini sudah bisa tersertifikasi,
mahasiswa IPB juga diharapkan sudah tersertifikasi bagi
yang telah dapat mengoperasikan drone. Dengan
sertifikasi, pengguna drone akan semakin banyak. Selain
itu mengingat fungsi drone tidak hanya memotret, namun
juga pemupukan. Disamping drone juga untuk menunjang
pertanian presisi,” papar Rektor IPB University.
Rektor IPB University mengatakan, “Perjanjian kerjasama
ini sangat positif dalam memberdayakan desa untuk
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Sekolah Vokasi IPB University Jalin Kerjasama Internasional
Proyek Pengembangan Pendidikan Vokasi
satu tujuannya adalah mengubah pembelajaran dari yang
bersifat “supply driven” ke “demand driven” sehingga
lulusan atau tamatan SMK dan perguruan tinggi vokasi
bisa lebih adaptif terhadap perubahan untuk menjadi SDM
yang terampil bekerja dan siap berwirausaha.
Lebih lanjut dikatakan oleh Dr Arief Daryanto bahwa
lokakarya kali ini juga bertujuan untuk memperkenalkan
kepada para peserta pemangku kepentingan bagaimana
platform “triple helix” dapat digunakan untuk membangun

K

pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dan
kemudian memformulasikan strategi pengembangan

onsorsium Sekolah Vokasi dengan Maastricht
School of Management dan AARES University of
Applied Sciences Belanda pada tanggal 8-10

Oktober menyelenggarakan lokakarya mengawali proyek
selama tiga tahun yang berjudul “Improving Demand
Driven Vocational Training and Education in Poultry and

kurikulum yang lebih kekinian, relevan dan efektif untuk
program pendidikan vokasi baik di level SMK maupun
perguruan tinggi.
Peserta workshop tiga hari tersebut sebanyak 70 peserta
yang merupakan pemangku kepentingan “triple helix”

Dairy”.

yang berasal dari DUDI, pemerintah dan akademisi.

Proyek ini memiliki tujuan untuk mencari inovasi-inovasi

Bertindak sebagai narasumber dalam lokakarya antara

baru dalam pengembangan kurikulum program pendidikan
vokasi baik di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
maupun perguruan tinggi vokasi di Indonesia dalam
bidang industri perunggasan dan persusuan untuk
memastikan bahwa kurikulum tersebut selaras dengan

lain Anton Joenoes Supit (Wakil Ketua Umum Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial KADIN),
Direktur Pembinaan SMK (Dr. Ir. M. Bakrun, MM), Joost
Nuijten (Deputy Head of Economic Department,
Netherlands Embassy in Indonesia), Dr Desianto (Charoen

kebutuhan pasar.

Pokphand Indonesia), Huub Mudde dan Gigi Limpens

Dalam sambutan pembukaan lokakarya, Wakil Rektor

Ernst Beitler (AARES). (Ris)

(Maastricht School of Management), Daan Westrik dan

bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University, Dr.
Drajat Martianto mengatakan bahwa proyek kolaborasi
antara Sekolah Vokasi (SV) IPB University, Maastricht
School dan AARES ini sangat penting agar lulusan
program pendidikan vokasi baik di tingkat SMK maupun
pendidikan tinggi vokasi ke depan lebih siap dan memiliki
kompetensi sebagaimana yang dibutuhkan oleh pengguna
lulusan dan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan
dunia industri (DUDI).
Dr Arief Daryanto, Dekan SV IPB University yang dalam hal
ini bertindak sebagai “project co-leader” menyatakan
bahwa proyek pengembangan pendidikan vokasi ini salah
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Inkubator Bisnis IPB University Terima Award
dari ICSB Indonesia
University untuk kategori Researcher/Academician ini
karena dedikasi dan komitmennya dalam mendukung
kemajuan usaha kecil menengah di wilayah kerjanya.
Inkubator Bisnis IPB University atau dikenal dengan nama
incuBie secara konsisten menyelenggarakan program
inkubasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sejak tahun
1994 dan telah menghasilkan sebanyak 265 perusahaan
atau startup. IncuBie IPB University telah merancang dan
mengimplementasikan program inkubasi bisnis bagi
tenant selama satu sampai tiga tahun dan program
akselerasi bisnis untuk mempercepat pengembangan
bisnis tenant dan para pelaku UKM,” ujar Dr Rokhani.
Program inkubasi meliputi kegiatan pendampingan dayto-day dalam hal teknis produksi, legalitas usaha, ijin edar
produk, manajemen usaha, promosi dan pemasaran,
fasilitasi pembiayaan dan business matching. Program
akselerasi bisnis merupakan upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan layanan program pengembangan bisnis
melalui training, coaching, mentoring dan business
matching (membangun kerjasama) melalui kolaborasi

I

nkubator Bisnis (incuBie) IPB University menerima
penghargaan dari International Council for Small

Business (ICSB) Indonesia. Penganugerahan ICSB

Indonesia Presidential Award ini diserahkan oleh Wali Kota
Bogor Dr Bima Arya kepada Direktur Kawasan Sains
Teknologi dan Inkubator Bisnis Dr. Rokhani Hasbullah
dengan disaksikan oleh Chairman ICSB Indonesia

dengan mitra industri maupun lembaga permodalan.
“Program inkubasi bisnis selama tiga tahun secara
signifikan mampu meningkatkan jumlah mitra, tenaga
kerja, omset dan valuasi bisnis dari UKM peserta inkubasi.
Semoga melalui program inkubasi bisnis ini diharapkan
akan tercipta ekosistem inovasi yang pada akhirnya dapat
menumbuh-kembangkan UKM yang inovatif, mandiri dan
berdayasaing di tingkat global,” tambahnya. [stp-ipb/Zul]

Hermawan Kartajaya di Bogor (7/10).
ICSB adalah sebuah organisasi non-profit dunia yang
mempunyai tujuan untuk melanjutkan pendidikan
manajemen bagi pengusaha dan usaha kecil menengah.
Dewan ini didirikan pada tahun 1956 untuk membantu
meningkatkan pengetahuan dari usaha kecil menengah
untuk sukses dan memberikan dampak ekonomi dan
sosial bagi kemakmuran negara.
“Pemberian apresiasi dan penghargaan ICSB Indonesia
Presidential Award 2019 kepada Inkubator Bisnis IPB
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IPB University Lakukan
Akselerasi Pemeriksaan Substantif Paten
kesamaan persepsi. Dimana pemeriksa memberikan
masukan secara substansi yang sesuai dengan aturan
yang ada. Mudah-mudahan IPB University selalu punya
hubungan yang baik dengan DJKI. Kita harus menyikapi
hasil penelitian IPB University yang banyak yakni dengan
melakukan perlindungan. Perlindungannya dengan dua
kategori yaitu melalui perlindungan Kekayaan Intelektual

B

ersama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkumham) RI, Direktorat Inovasi dan

Kekayaan Intelektual IPB University menyelenggarakan
pendampingan pemeriksaan substantif paten, Kamis
(10/10), di Kampus IPB Taman Kencana, Bogor.
Kegiatan ini mempertemukan pemeriksa paten Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kemenkumham RI

dan jurnal,” ujar Dosen IPB University ini.
Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University ini
kemudian menerangkan bahwa hasil riset menurut dunia
internasional masih diakui sebagai penemuan, artinya
belum menjadi inovasi apabila belum dilindungi dan juga
dikomersialisasi.
Adapun penjelasan teknis agenda tersebut disampaikan
oleh Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK) IPB,
Dr Syarifah Iis Aisyah, MScAgr. "Hari ini agenda secara

dengan inventor IPB University.

umum adalah pembahasan secara substantif antara

Dian Nurfitri, Kasubdit Pemeriksaan Paten Direktorat

permohonan paten yang diajukan dengan syarat

Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia
Dagang, Kemenhumham RI mengatakan pihaknya akan
membantu dalam melakukan pemeriksaan substantif. Ke
depannya, terdapat perubahan dalam mekanisme
pembayaran pemeriksaan substantif yang awalnya diberi
waktu selama 36 bulan sejak pendaftaran, nantinya akan
disatukan sekaligus saat pendaftaran paten.
"Saat ini kami sedang melakukan penyelesaian terhadap
deadlock pemeriksaan substantif paten yang sudah lama
belum selesai dengan menyediakan tempat di DJKI untuk

inventor dan pemeriksa paten terhadap kesesuaian
permohonan paten, merevisi langsung saran-saran
perbaikan dari pemeriksa paten, melakukan formatting
penulisan deskripsi paten akan dibantu oleh tim Direktorat
Inovasi dan Kekayaan Inteletual IPB University. Selain itu,
mengisi dan menandatangani berita acara yang telah
disediakan,” kata dosen IPB University ini.
Harapannya, terdapat dokumen spesifikasi paten yang
telah direvisi dan adanya rekomendasi keputusan akhir
atas permohonan paten yang diajukan, apakah dapat
diterima atau tidak diterima. (SM/ris)

pertemuan antara inventor dengan pemeriksa paten. Kita
berkomitmen akan membantu prosesnya agar lebih
cepat,” terang Dian di hadapan 13 inventor IPB University
yang hadir.
Sementara itu, Prof Dr Erika Budiarti Laconi, MS, Wakil
Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB
University menyampaikan, "Total terdapat 504 aplikasi
paten IPB University. Dengan ada pendampingan ini
diharapkan tidak ada lagi perbedaan melainkan adanya
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Guru Besar FEM IPB University Luncurkan
Karya Buku Teknik Analisis Keberlanjutan
bagaimana untuk mengukurnya dan menganalisis sistem
keberlanjutan itu merupakan yang terpenting. Buku ini
hadir untuk mengupas dan mengisi bagaimana
menganalisis dan cara-cara pengukuran yang
berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya buku ini menawarkan jalan tengah analisis
berkelanjutan dengan memberikan teknis analisis

P

berkelanjutan yang didasarkan pada kaidah-kaidah teoritis
yang sahih tanpa mengurangi prinsip-prinsip

rof Akhmad Fauzi, Guru Besar Departemen

keberlanjutan dan aspek praktikal analisis berkelanjutan.

Eonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakuktas

Aspek teoritis dan contoh-contoh empiris dan analisis

Ekonomi dan Manajemen IPB University

berkelanjutan itu kemudian menjadi ciri khas dalam buku

meluncurkan buku berjudul Teknik Analisis Keberlanjutan.

ini untuk menjembantani kompleksitas analisis

Buku ini menawarkan teknik-teknik analisis pengukuran

berkelanjutan.

keberlanjutan yang dapat diimplementasikan dalam
berbagai tingkat analisis keberlanjutan dan skenario

Prof Fauzi mengatakan, buku ini berisi tiga hal yaitu

pembangunan.

pertama mengenai filosofi atau prinsip mendasar dari

Dalam bedah buku yang digelar di Auditorium Toyib

dan filosofi, bagian kedua berkaitan dengan aspek teoritis

Hadiwijaya, Kampus Dramaga (8/10), Prof Fauzi

pengukuran, karena hal ini belum banyak dibahas karena

menjelaskan bahwa ke depan keberlanjutan atau

konsep keberlanjutan itu sangat komplek sangat

sustainability telah menjadi kata azimat hampir di segala

multidimensi dan tidak ada satu alat ukur yang disepakati

aktivitas pembangunan. Kata ini semakin nyaring

semua, oleh karena itu buku ini memberikan ruang

terdengar dengan lahirnya agenda global pembangunan.

sebagai alat ukur untuk dipelajari, yang ketiga mengenai

Sejak Millenium Development Goals (MDGs) sampai yang

contoh-contoh empiris tentang jurnal-jurnal yang

terkini yang kita kenal dengan Sustainable Development

diterbitkan, jadi tiga komponen itu yang ada dalam buku

Goals (SDGs).

ini.

Dengan demikian, pencapaian tujuan-tujuan

“Buku ini dapat memberikan cahaya di terowongan yang

pembangunan yang berkelanjutan kini telah menjadi isu

gelap. Karena selama ini terutama mahasiswa kalau bicara

sentral, baik pada tatanan mikro (sektoral) maupun makro

tentang keberlanjutan, itu saja alat-alat ukurnya. Oleh

(nasional). Selain itu berkelanjutan diperlukan untuk

karena itu buku ini memberikan pilihan-pilihan mana yang

terciptanya keseimbangan antara alam dan manusia.

tepat, untuk kasus per kasus dan sebagainya. Diharapkan

Pembangunan yang mengabaikan interaksi keduanya

ke depannya buku ini bisa menjadi platform kalau bicara

terbukti menimbulkan ongkos yang mahal yang

sustainability atau semacam acuan yang bisa digunakan

berimplikasi pada penurunan kesejahteraan manusia

untuk peneliti, dosen dan mahasiswa, karena di dalamnya

dalam arti yang lebih luas.

ada contoh-contoh untuk membantu menyelesaikan

“Untuk itu pembangunan ke depan juga harus

SDGs berkaitan dengan konsep maupun dengan historis

masalah,” ujarnya. (awl/Zul)

berkelanjutan, akan tetapi yang jadi permasalahan
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Mahasiswa IPB University Lakukan Bina Desa

S

alah satu peran yang bisa dilakukan mahasiswa

Dua program terakhir adalah pemberdayaan para ibu

adalah melakukan pengabdian kepada

rumah tangga dan anak untuk mendaur ulang sampah

masyarakat. Memenuhi peran ini, Himpunan

menjadi barang yang dapat dipakai. Mereka memakai

Mahasiswa Biologi (HIMABIO) IPB University mengadakan

botol plastik, kardus bekas, dan biji saga. Pertemuan

bina desa yang diselenggarakan di Desa Cihideung Ilir,

penutup diisi dengan konsultasi gizi gratis yang diisi oleh

Bogor dalam wadah kegiatan Application of Biology for

Himpunan Mahasiswa Gizi (Himagizi) IPB University.

Community (ABIOTIC).

Kendala tentu ditemui. Kata mahasiswa IPB University ini

ABIOTIC merupakan program inisiasi dari Divisi Bioworld

bahwa sulit untuk menarik massa, tapi mereka cukup

HIMABIO. Program ini dilaksanakan dari April hingga

senang karena antusias warga dalam menyambut

September 2019.

mahasiswa. ”Harapannya program ABIOTIC dapat berjalan

Saidah, Ketua Divisi Bioworld mengatakan bahwa
sebelumnya HIMABIO IPB University memiliki program

hingga tahun-tahun ke depan dan menggali lebih banyak
potensi Sumber daya di Cihideung Ilir,” ujarnya. (ASK/ris)

serupa dengan bina desa yang dilakukan rutin setiap
tahun dengan wilayah desa dilakukan secara bergantian.
“ABIOTIC dirancang sebagai program bina desa
mahasiswa Biologi dalam jangka panjang,” kata Saidah.
Sebanyak delapan kali pertemuan dengan warga, jelas
Saidah, enam kali pengenalan medan. Saidah menjelaskan
bahwa tahun pertama bina desa memang lebih baik
menguatkan hubungan antar mahasiswa dan warga.
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Lawalata IPB University Berhasil
Kumpulkan 99 Jenis Tumbuhan Obat di Kampung Tapos
Studi etnofitomedika ini merupakan ekspedisi yang
mengkaji tentang penggunaan obat-obatan tradisional di
Kampung Tapos, Bogor. Selain meracik obat dan
mengambil tumbuhan obat bersama masyarakat, tim
studi juga melakukan pendidikan lingkungan hidup kepada
siswa di sekolah-sekolah di Kampung Tapos, Bogor.
"Ditemukan 99 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan
oleh masyarakat Kampung Tapos, 48 jenis diantaranya
ditanam di pekarangan rumah untuk dikonsumsi langsung,

P

maupun diracik menjadi obat tradisional,” jelas Salma
Zubaidah, Ketua Umum Lawalata IPB University.

erkumpulan Mahasiswa Pecinta Alam (Lawalata)
IPB University merupakan perkumpulan
mahasiswa pecinta alam yang memiliki slogan

scientific adventure, dimana setiap kegiatannya

melakukan penelitian ilmiah dan menghasilkan luaran
(output). Salah satu kegiatannya adalah ekspedisi.
"Ekspedisi memiliki peran penting dalam pembentukan
karakter mahasiswa karena prosesnya yang panjang dan
butuh konsistensi di dalamnya,” ucap Beginer Subhan,
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karakter, Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (Ditmawa) IPB
University.
Ekspedisi Lawalata IPB University setiap tahunnya
dipublikasi melalui seminar hasil ekspedisi. Tahun ini
seminar hasil ekspedisi Lawalata IPB University

Manusia sebaiknya berbaur dengan alam, mengambil
manfaat dan memberikan manfaat kepada alam. Guru
Besar Tetap Fakultas Kehutanan IPB University, Prof Dr Ir
Ervizal A.M. Zuhud, MS mengatakan bahwa tumbuhan
obat memiliki potensi untuk dikembangkan karena
Indonesia memiliki berbagai mikroba endofit yang banyak
memberikan manfaat namun belum banyak digali.
“Pengobatan tradisional menjadi solusi yang murah, dan
mudah untuk menangani penyakit, dan perlu
disebarluaskan ilmunya kepada khalayak umum.
Kehadiran narasumber yang tepat dan moderator yang
bagus membuat diskusi terasa hidup. Next time, dengan
persiapan yang lebih baik akan lebih memberikan makna
bagi khalayak umum,” pesan Haryanto R. Putro selaku
pembina Lawalata IPB University. (*)

dilaksanakan di Auditorium Andi Hakim Nasution, Sabtu
(5/10). Ada tiga ekspedisi yang dipublikasikan yaitu
Ekspedisi Putri Bahari yang mengkaji tentang Teluk Palu
pasca tsunami, Ekspedisi Lentera Putussibau yang
mengkaji tentang potensi kawasan karst di Taman
Nasional Betung Kerihun, dan Studi Etnofitomedika.
Seminar ini juga dihadiri oleh Kepala Balai Besar Taman
Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, dan
peracik obat-obatan tradisional di Kampung Tapos, Bogor.

12

Raih Juara 1, Mahasiswa IPB University Gagas Model
Matematika Pengatur Asupan Makanan Bagi Penderita DM
sebuah tantangan besar juga untuk bidang kesehatan
yang merupakan salah satu pilar dari pembangunan
berkelanjutan atau yang populer dengan sebutan SDGs,”
tutur Alfi.
Ide ini Alfi dapatkan dari salah satu konsep tentang riset
operasi di matematika yaitu knapsack problem.
Sederhananya, konsep ini tentang bagaimana cara
memasukan barang (dengan tiap barang memiliki profit
dan berat tersendiri) ke dalam suatu tas dengan

P

enderita Diabetes Melitus (DM) atau orang yang

berisiko DM harus membatasi konsumsi gula

dan karbohidrat agar kadar gula darah tetap

normal. Namun di sisi lain mereka juga harus mencukupi
kebutuhan gizinya. Alfiyyah Nur Hasanah, mahasiswa dari
Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University gagas aplikasi
pengaturan diet bagi penderita DM berdasarkan konsep
matematika yang telah dipelajarinya.
Gagasan ini, Alfi ikutkan dalam Lomba Esai Nasional
Pelangi Matematika di Universitas Negeri Jakarta (UNJ),
(6/10). Kompetisi ini diikuti oleh mahasiswa se-Indonesia
dengan mengusung tema Peran Matematika dalam
Pembangunan Berkelanjutan di Era Revolusi Industri 4.0.
“Alhamdulillah dalam kompetisi ini saya berhasil
memperoleh gelar Juara 1 dan ini tahun kedua bisa
mempertahankan juara satu setelah tahun kemarin juga
memperoleh juara satu di kompetisi yang sama. Pada
lomba kali ini, saya berusaha menemukan cara agar
penderita DM bisa memaksimumkan kecukupan gizi tanpa

memaksimumkan profit tiap barang tapi total berat dari
tiap barang tidak melebihi kapasitas dari tas tersebut.
“Aku lihat masalah ini bisa diimplementasikan buat DM.
Jadi tubuh kita ini dibaratkan tas yang punya kapasitas
maksimum karbohidrat yang boleh masuk. Bendanya
adalah makanannya. Karbohidrat yang masuk ke tubuh
kita itu jadi berat bendanya. Kita ingin memaksimumkan
asupan gizi lewat makanan yang kita pilih untuk
dimasukkan ke tubuh kita. Jadi, makanan-makanan yang
punya kadar karbohidrat yang cukup tinggi dan melebihi
batas anjuran hariannya, akan tereliminasi. Nah,
penyelesaian knapsack problem ini aku pilih dengan
algoritme greedy karena terbilang sederhana dan efisien.
Walaupun sebenarnya banyak algoritme yang lebih baik
dan bisa dipakai,” jelasnya.
Alfi berharap konsep dan algoritme yang ia rancang ini
bisa diimplementasikan ke dalam aplikasi di smartphone
untuk pemilihan makanan dan pengaturan diet sebagai
upaya prevensi dan kontrol risiko DM. Selain itu ia juga
berharap model matematis yang ia gunakan dalam konsep
ini bisa dibuat lebih relevan dengan kondisi nyata. (LR/Zul)

perlu khawatir karbohidrat atau gula yang masuk ke tubuh
melebihi batas yang dianjurkan dan kadar gula darah bisa
dijaga agar lebih stabil. DM ini kan mother of disease,
kalau sakit bisa komplikasi ke penyakit lain dan hal ini jadi
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