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IPB University Boyong 2 Penghargaan Siaran Pers Terbaik
dan Media Sosial Terbaik pada Anugerah Media Humas 2019

P

restasi gemilang kembali diraih IPB University

instansi diantaranya kementerian/lembaga, BUMN/D,

pada malam Anugerah Media Humas (AMH)

perguruan tinggi negeri, Dinas Komunikasi dan Informatika

2019 yang diselenggarakan Badan Koordinasi

Provinsi/Kabupaten/Kota, Humas Sekretariat Daerah

Hubungan Masyarakat (Bakohumas) - Kementerian

Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Komunikasi Sosial

Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, 25 Oktober

Pertunjukan Rakyat, dan Kelompok Informasi Masyarakat.

2019 di Pangkalpinang, Bangka Belitung. IPB University
berhasil meraih predikat Perguruan Tinggi Terbaik di dua
kategori, masing-masing Siaran Pers/Pemberitaan Terbaik

Atas prestasi ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria
mengatakan, "Prestasi ini merupakan bukti bahwa IPB

dan Media Sosial Terbaik.

University senantiasa berusaha terbuka dan terdepan

Anugerah Media Humas (AMH) tahun ini dikemas dalam

massa maupun media sosial. Semoga apa yang telah

Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) yang

dilakukan oleh tim komunikasi IPB dapat memberikan

menghadirkan insan-insan kehumasan dari berbagai

manfaat bagi masyarakat dan bangsa." (sn)

dalam memberikan layanan informasi, baik melalui media
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LPPM IPB University Gelar
Pelatihan Etika Penggunaan Hewan Coba

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

lainnya adalah meningkatkan kesadaran para dosen atau

Masyarakat (LPPM) IPB University menggelar

peneliti IPB University atas etika penggunaan hewan coba.

Pelatihan Etika Penggunaan Hewan Coba untuk

Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyaraka. Pelatihan yang digelar di Pakuan Meeting
Room, Whiz Prime Hotel Padjajaran, Bogor (22-23/10) ini
bertujuan untuk menjamin mutu hasil Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) melalui
pemenuhan kaidah-kaidah atau asas kesejahteraan
hewan dalam penggunaan hewan percobaan melalui
keberadaan Komisi Etik Hewan (KEH).
Pelatihan diikuti 49 peserta yang terdiri atas mahasiswa,
peneliti dan dosen yang berasal dari perguruan tinggi dan
instansi pemerintahan lainnya. Wakil Kepala LPPM bidang
Penelitian, Prof Dr drh Agik Suprayogi menyampaikan
bahwa KEH LPPM IPB University telah berdiri sejak tahun
2015. Tugas utamanya untuk menopang penjaminan mutu
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di IPB
University dan melayani kegiatan PPM di luar IPB
University.
Selain kegiatan rutin mengkaji dan memberi rekomendasi
atas kajian etik penggunaan hewan coba, kegiatan penting

“Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki
kesadaran yang rendah atas etika penggunaan hewan
coba. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pemahaman atas
kesejahteraan hewan pun dapat diperkirakan baru sepuluh
tahun yang lalu,” katanya.
Prof. Agik menambahkan pelatihan ini diharapkan mampu
meningkatkan kemampuan teknis penanganan hewan
coba dan proses pengajuan kajian etik di LPPM IPB
University serta mendapatkan pengetahuan yang terkini
dan mutakhir terkait penggunaan hewan coba.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber Prof Jann Hau
dari Departemen Pengobatan Eksperimental, Universitas
Kopenhagen, Denmark. Prof Jann menjelaskan mengenai
model hewan dan etika hewan coba serta langkahlangkah dalam menggunakan hewan coba sebagai sarana
dalam melakukan penelitian.
Menurutnya penggunaan hewan coba hanya bisa
dilakukan ketika benar-benar dibutuhkan. Para peneliti
harus melihat apa risiko dan keuntungan yang akan
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didapatkan apabila menggunakan hewan coba tersebut.

nyaman, bebas dari rasa nyeri, trauma dan penyakit,

Dan dalam melakukan pengujian terhadap hewan coba

bebas dari ketakutandan stress jangka panjang, bebas

diharuskan melakukan sesuai standar etik.

mengekspresikan tingkah laku alami serta diberikan ruang

“Model hewan adalah organisme hidup dimana biologi
atau perilaku normatif dapat dipelajari dan diselidiki

dan fasilitas yang sesuai dengan lingkungan hewan
tersebut.

dengan seksama. Dapat diartikan pula bahwa hewan

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi hewan dan

model adalah hewan yang dipelihara dengan tujuan untuk

kandang agar selalu bersih dari tumpukan feses maupun

dijadikan model percobaan dan mendapat perlakuan

urin dari hewan calon uji coba. Bahkan ketika selesai

tertentu (uji diet, obat atau bedah) untuk keperluan

menggunakan hewan coba untuk penelitian, para peneliti

penelitian yang akan diaplikasikan pada manusia. Pada

juga harus memperhatikan cara untuk mematikan hewan

umumnya hewan model ditujukan untuk kajian fenomena

coba tersebut agar tidak menyiksa.

biologis atau medis. Hewan model biasanya dibuat agar
dapat menjelaskan atau mengambarkan fenomena biologi
dari hewan model tersebut yang mirip dengan suatu
spesies tertentu yang akan diamati,” ujarnya.

Hadir juga narasumber lainnya yakni James Koudy
Williams dari Wake Forest University, North Carolina
(WFU), Kepala Pusat di Pusat Studi Satwa Primata LPPM
IPB University, Dr drh Huda S Darusman dan dosen-dosen

Ia menambahkan, penelitian dengan hewan coba harus

dari Fakultas Kedokteran Hewan IPB University yaitu Drh

memperhatikan aspek perlakuan yang manusiawi

Arni Diana Fitri, Prof Ekowati Handhayani, Prof Dewi Apri

terhadap hewan-hewan tersebut. Sesuai dengan prinsip

Astuti, Dr Silmi Amariya, Drh Silvia Arni. Hadir juga Ketua

bebas dari rasa lapar dan haus, bebas dari rasa tidak

KEH IPB University, Prof Dondin Sajuthi, PhD. (Awl/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Data Science untuk Evaluasi
Strategi Manajemen Perikanan

S

eiring dengan perkembangan teknologi yang

bulan September lalu. Pihak penyelenggara workshop

semakin modern, akurasi data sangat diperlukan

merupakan kolaborasi antara IPB University, Kementerian

untuk menentukan arah kebijakan ke depannya.

Kelautan dan Perikanan (KKP), Murdoch University,

Akurasi data yang tinggi juga dapat menunjuang kinerja

University of British Columbia (UBC) dan WCS Indonesia.

dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada ilmu

Kegiatan workshop dihadiri oleh 25 peserta dari lembaga

pengetahuan.

penelitian di KKP, dosen, peneliti dan mahasiswa dari

"Kita harus memiliki kerangka kerja yang transparan dan
dapat diproduksi untuk pengambilan keputusan yang

berbagai perguruan tinggi di Indonesia serta Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).

berbasis ilmu pengetahuan. Sehingga mampu

Dalam workshop ini, dikenalkan sebuah tools yang baru

memberikan informasi manajemen yang lebih baik di

dikembangkan yaitu Method Evaluation and Risk

bidang perikanan,” kata Profesor Neil Loneragan dari

Assessment (MERA). MERA diperkenalkan untuk

Murdoch University, Australia dalam pembukaan

membantu menginformasikan kepada manajer perikanan

workshop Management Evaluation Strategy (MSE)

agar membuat keputusan yang kuat secara ilmiah

tentang Data Perikanan Terbatas yang diselenggarakan di

mengenai pilihan manajemen yang sesuai untuk bidang

kantor Wildlife Conservation Society (WCS) Bogor, (22-

perikanan.

24/10).
Workshop ini merupakan kelanjutan dari lokakarya MSE

"MERA bertujuan untuk mewujudkan pengambilan
keputusan manajemen yang dapat dipertahankan dan

pertama yang digelar di IPB Science dan Techno Park
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transparan di berbagai bidang perikanan yang lebih luas,"

memfasilitasi pemilihan pilihan manajemen perikanan

ujar pelatih utama, Dr Adrian Hordyk dari UBC, Kanada.

yang sesuai. Selain itu dapat digunakan untuk

Adrian mengungkapkan, salah satu fungsi MERA adalah
mewujudkan pengambilan keputusan manajemen yang
dapat dipertahankan dan bersifat transparan pada

menginformasikan pengembangan strategi panen bagi
sejumlah nelayan yang saat ini sedang berada di laut," ujar
Dr Fayakun Satria dari KKP.

berbagai bidang perikanan secara luas. MERA dirancang

Fayakun menilai inovasi MERA ini cocok bagi Indonesia

dengan berbasis web browser yang terhubung secara

yang sebagian besar wilayahnya adalah laut. Dengan

langsung ke paket analisis pada aplikasi R statistic.

inovasi MERA ia juga berharap praktisi perikanan mampu

Aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung status

membuat rencana yang dapat terealisasi sesuai target.

populasi ikan dan kinerja manajemen.

Melalui lokakarya ini, para peserta diharapkan dapat

Selain itu, aplikasi ini dapat mengevaluasi kinerja strategi

memahami langkah penuh dalam siklus pengelolaan

manajemen dan melakukan penilaian risiko kuantitatif. Dr

perikanan dan kompleksitas dalam setiap langkah. Para

Budy Wiryawan, dosen IPB University di Departemen

peserta diharapkan dapat lebih memahami bagian penting

Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang juga Ketua

dari sistem seperti yang berlaku di bidang perikanan

Panitia penyelenggara mengatakan, "Workshop ini

mereka. Selain itu dengan menggunakan MERA, berbagai

menyatukan para peneliti dari seluruh lembaga di

pilihan manajemen dapat dievaluasi dan dibahas dengan

Indonesia untuk mempelajari tentang MERA dan

menggunakan MERA (ah/BW/Rosyid)

aplikasinya untuk menginformasikan tentang manajemen
yang produktif pada bidang perikanan Indonesia yang
beragam.”
Para peserta dapat menerapkan MERA untuk
memperkirakan risiko penipisan dan hilangnya hasil
bidang perikanan seperti kepiting renang biru, tuna sirip
kuning dan skipjacks, hiu dan lobster. "Dengan MERA, para
peserta dapat memvisualisasikan kompleksitas perikanan
melalui berbagai skenario dan simulasi serta
memverifikasi mereka melalui pengamatan secara
langsung,” tambah Budy.
"Kami beruntung memiliki Dr. Adrian Hordyk dan Profesor
Neil Loneragan untuk menyampaikan pelatihan ini, karena
ini adalah metode baru untuk membantu meningkatkan
cara kami mensintesis data perikanan. Dengan begitu
kami dapat menginformasikan lebih baik tentang pilihan
manajemen perikanan melalui MERA," ujar Yudi Herdiana,
salah satu peserta lokakarya.
"Pelatihan ini akan sangat berguna bagi pemerintah dan
pemangku kepentingan karena dapat diterapkan untuk
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IPB University dan PT Sarihusada Jalin
Kerjasama Edukasi Gizi dan Kesehatan Remaja

R

emaja merupakan masa peralihan dari masa

Kerjasama ini akan menghasilkan modul-modul, media

anak-anak menuju dewasa. Berbagai perubahan

edukasi dan promosi atau sosialisasi yang tepat dan patut

fisik dan psikis dialami pada masa remaja,

serta efektif untuk digunakan sebagai materi ajar bagi

sehingga remaja rentan untuk mengalami permasalahan

guru kepada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan

gizi dan kesehatan. Sementara remaja merupakan

Sekolah Menengah Atas (SMA) serta bagi para duta siswa

periode penting untuk menanamkan pengetahuan, sikap

yang melibatkan dosen IPB University diantaranya Prof Dr

dan keterampilan tentang gizi dan kesehatan serta

Sri Anna Marliyati, MSi, Prof Dr Siti Madanijah dan Fajria

perilaku yang baik, sehingga kelak akan menjadi individu

Saliha Puspita Prameswari, SGz, MSi dari Departemen Gizi

yang siap dalam kehidupan berkeluarga serta periode

Masyarakat serta Dr Dwi Hastuti dari Departemen Ilmu

kehamilan di masa datang.

Keluarga dan Konsumen.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Fakultas Ekologi

“Tujuan kerjasama ini adalah untuk menyusun materi

Manusia (Fema) IPB University bekerjasama dengan PT

pendidikan gizi dan kesehatan bagi remaja dengan

Sarihusada Generasi Mahardhika melaksanakan kegiatan

memperhatikan perkembangan fisik, biologis, psikis, dan

“Pengembangan Panduan Edukasi Gizi dan Kesehatan

sosial remaja yang selanjutnya dapat dijadikan

yang Efektif bagi Remaja”.

pengetahuan untuk mempersiapkan 1000 Hari Pertama

Penandatanganan kerjasama kegiatan dilakukan di Ruang

Kehidupan (HPK),” ujar Prof Ujang.

AMG Connect, Fema IPB University, Kampus IPB Dramaga,

Kegiatan ini juga akan melibatkan guru dan duta siswa

Bogor (22/10). Penandatanganan nota kesepahaman

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah

dilakukan oleh Dekan Fema, Prof Dr Ujang Sumarwan dan

Menengah Atas (SMA). Tujuannya untuk memberikan

Direktur Sustainable Development Danone Indonesia,

edukasi kepada siswa sekolah di sekolah percontohan

Karyanto Wibowo.

terpilih. (**/Zul)
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Peneliti IPB University Sepakat Lakukan Riset Parenting
di Era Digital dengan Peneliti Asing di Seoul

T

im peneliti dari Fakultas Ekologi Manusia (Fema)

IPB University yakni Dr Tin Herawati dan Dr Herien

Puspitawati sepakat untuk melaksanakan

tetapi di tingkat Asia sudah memiliki rekan kerja dalam

pengembangan keilmuan di bidang ilmu keluarga,

perkembangan anak dan konsumen. Adanya forum

penelitian bersama di lima negara (Seoul, Indonesia,

program studi di bidang ilmu keluarga dan perkembangan

digital. Kesepakatan ini dilakukan saat keduanya

Departemen IKK di bidang tridharma dan tentunya akan

Taiwan, Filipina dan Mongolia) dalam hal parenting di era
menghadiri undangan dari Department of Child and Family
Studies, Seoul National University Korea Selatan dalam

acara The 1st Asia Child and Family Forum (18/10).

Dr Tin Herawati merupakan Ketua Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen (IKK) sedangkan Dr Herien
Puspitawati merupakan peneliti atau dosen Departemen

IKK IPB University. Dalam kesempatan tersebut, Dr Tin
menyampaikan profil program studi dan kerjasama

internasional yang dilakukan oleh Departemen IKK

anak di tingkat Asia akan memperluas jejaring kerjasama

mendukung IPB University sebagai world class university,”
ujarnya.
Untuk menindaklanjuti diskusi forum tersebut maka tahun
depan akan dilaksanakan pertemuan kembali di Indonesia
untuk mempresentasikan kemajuan hasil kerjasama di
bidang penelitian. Menurutnya, pertemuan tahun depan

sangat memungkinkan anggota forum itu bertambah

dengan universitas lain seperti Universiti Putera Malaysia,

Mahidol University Thailand, Niigata University Jepang dan

sedangkan Dr Herien memaparkan tentang kondisi

University of the Philippines Los Baños (UPLB) Filipina.

penelitian serta peran Departemen IKK dalam

Sementara itu, tujuan acara The 1st Asia Child and Family

keluarga di Indonesia berdasarkan data sekunder dan hasil
pembangunan keluarga di Indonesia.
Menurut Dr Tin, forum tersebut menjadi kesempatan

berharga untuk Departemen IKK terutama dalam

meningkatkan kerjasama internasional dan memperkuat

posisi Departemen IKK di tingkat Asia. Hal ini sangat

mendukung untuk mewujudkan visi departemen yaitu

menjadi prodi terdepan di Asia pada tahun 2023 di bidang
ilmu keluarga dan konsumen untuk mendukung

pembangunan sumberdaya manusia berkualitas.

Forum adalah untuk meningkatkan kerjasama

internasional terutama kerjasama program studi di bidang
Child and Family Studies di tingkat Asia dalam hal

penelitian dan pendidikan. Acara tersebut dihadiri oleh
beberapa negara di Asia seperti Taiwan yang diwakili oleh

National Taiwan University, University of Asia and Pasific
Philippines dan International University of Ulaanbaatar

Mongolia. Acara tersebut dibuka oleh Prof Grace Chung,

sebagai Ketua Departemen Child and Family Studies,
Human Ecology, Seoul National University. (**/Zul)

“Pada saat ini, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

menjadi yang pertama dan satu-satunya di Indonesia,
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Menilik Keberlanjutan Kelapa Sawit di Indonesia
Melalui Soilfest 2019
ton per tahun. Dipenuhi dari mana jumlah sebanyak itu
apabila bukan dari kelapa sawit? Kedelai di Amerika dan
rapeseed di Eropa akan memerlukan lahan yang sangat
luas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sisi lain,
kelapa sawit hanya perlu menambah 15 juta hektar untuk
memenuhinya,” jelas Agam saat menyinggung kelapa
sawit sebagai pemasok utama minyak nabati di masa
depan.

H

impunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) IPB

University menyelenggarakan National General

Lecture bertajuk “Kelapa Sawit Indonesia: Isu

Keberlanjutan dari Perspektif Keilmuan” di Auditorium
Toyib Hadiwidjaya, Kampus IPB Dramaga, Bogor, (20/10).
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sikap kritis
terhadap perkembangan industri kelapa sawit terutama
dari perspektif keilmuan.
Kelapa sawit berperan strategis sebagai penghasil devisa
terbesar dan penggerak perekonomian makro di
Indonesia. Banyak pro-kontra yang menyelimuti industri
kelapa sawit di Indonesia. Mulai dari isu kesehatan sampai
lingkungan, padahal di masa depan kelapa sawit
merupakan jawaban dari kebutuhan minyak nabati dunia.
“Sebagai mahasiswa pertanian maka penting untuk
mengetahui isu terkini mengenai kelapa sawit serta isu

Tony Liwang dalam pemaparannya menjelaskan tentang
potensi dan tantangan industri kelapa sawit 4.0.
“Pengelolaan berkelanjutan di bidang kelapa sawit
dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dengan biaya
yang bersahabat dan ramah lingkungan. Selain itu, riset
menjadi penting baik itu di industri hulu maupun hilir
kelapa sawit,” terang Tony.
Sementara itu Dr Basuki mengangkat isu terkait
kebakaran lahan gambut dan dampaknya terhadap sifat
tanah. Ia memaparkan fakta-fakta terkini tentang isu ini
dan kritiknya terhadap pemerintah serta pelaku yang
terlibat dalam kebakaran itu.
National General Lecture ini merupakan salah satu
rangkaian Soil Festival 2019. Selain National General
Lecture yang mendatangkan pemateri ahli di bidangnya,
terdapat ekspo, Soil Cerdas Cermat, Soil Judging Contest
dan Malam Keakraban yang semuanya bertemakan Kelapa
Sawit Indonesia. (AA/Zul)

keberlanjutannya dengan sebenar-benarnya,” ucap Agung
Nurfaizi, mahasiswa IPB University yang juga Ketua
Pelaksana Soil Festival 2019.
Turut hadir Agam Fachturochman selaku Wakil Sekretaris
Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(GAPKI), Tony Liwang selaku anggota Komite Penelitian
dan Pengembangan Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit (Litbang BPDPKS), dan Dr Basuki
Sumawinata selaku dosen IPB University dari Departemen
Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan.
“Di tahun 2050, kebutuhan minyak nabati dunia akan
mencapai 200 juta ton dengan laju permintaan lima juta
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Sebelas Mahasiswa IPB University Jadi Pembicara
di Jiangsu University
Dalam kesempatan ini lima bidang yang menjadi
pembahasan yaitu kependudukan, pangan, energi,
lingkungan, dan infrastruktur jalan. Seminar dan
symposium TriU ini memberikan kesempatan penelitipeneliti muda berbakat dari sepuluh kampus ternama di
Asia untuk sharing, diskusi dan menghimpun pemikiran
yang berguna bagi pengembangan kelima bidang tersebut
di masa mendatang.
Disamping lima mahasiswa, tiga peneliti IPB University,

S

ebanyak sebelas mahasiswa IPB University dari

beragam ilmu mendapat kesempatan
mempresentasikan karyanya dalam Tri-U

International Joint Seminar and Symposium (IJSS) di
Jiangsu University China, pada 20-25 Oktober 2019. Tri-U

masing-masing Dr Shinto Wahyuning Ardie, Dr Eko Hari
Purnomo dan Dr Titi Chandra Sunarti juga mendapat
kepercayaan sebagai tim juri untuk menilai para presenter.
Seminar dan Simposium Tri-U ke-26 telah dibuka oleh
Presiden Jiangsu University Prof Yan Xiaohong. (DM/ris)

adalah konsorsium yang terdiri atas sepuluh perguruan
tinggi di Asia dimana IPB University menjadi salah satu
anggotanya.

Aquaculture Festival, IPB University
Tebar 54 Ribu Benih Nilem di Situgede
Hal tersebut senada dengan pendapat Kartini Wulandari,
perwakilan dari Kelurahan Situgede. “Ini sejalan dengan

program normalisasi di Danau Situ Gede,” kata Kartini.

Benih itu sendiri merupakan hasil kerja sama panitia
dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten
Bogor, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar

(BBPBAT) Sukabumi, dan Balai Riset Perikanan Budidaya

Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAT) Sempur,
Bogor.

M

Dosen Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan
ahasiswa dan dosen IPB University menebar
54.000 ekor benih ikan nilem (Osteochilus

vittatus) di Situ Gede, Bogor, Jumat (18/10).

Penebaran benih sendiri bertujuan untuk merestorasi
jumlah stok ikan perairan umum yang dianggap telah

mengalami pemanfaatan secara berlebihan. Acara ini

dan Ilmu Kelautan, IPB University, Dr Tatag Budiardi juga

menambahkan bahwa penambahan stok ikan di Danau
Situ Gede juga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar. “Sangat penting buat masyarakat.

Ikan-ikan yang kita stok ini (nilem) kalau sudah tumbuh

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya. (AD/ris)

merupakan rangkaian awal dari Aquaculture Festival

(Aquafest) 2019. “Volume penangkapan di Danau Situ

Gede tidak sebanding dengan pulihnya stok ikan. Itulah
alasan diadakannya penebaran benih,” ujar Adam Albana,

Ketua Pelaksana Aquafest 2019.
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