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IPB University Boyong Kejuaraan
di Tiga Kategori Anugerah Humas Ristekdikti

B

PTN Paling Informatif Anugerah Keterbukaan Informasi

iro Komunikasi IPB University kembali
menorehkan prestasinya. Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Publik dari Komisi Informasi Pusat, Gold Winner Ruang

Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, Silver Winner

(Kemenristekdikti) menobatkan IPB University sebagai

Website Layanan Informasi Publik Terbaik, Siaran

Media dan Juara III Kategori Media Sosial kategori

Media Sosial Terbaik pada Anugerah Media Humas.

Anugerah Humas Ristekdikti (AHR) 2019 yang diumumkan

Atas deretan capaian di bidang komunikasi publik ini,

Juara III Kategori Laman, Juara III Kategori Hubungan

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dalam
hari ini (7/1) di Jakarta.

Pers/Pemberitaan Terbaik pada Anugerah Media Humas,

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengungkapkan

rasa syukur dan terima kasih kepada unit-unit kerja yang

Anugerah Humas Ristekdikti merupakan evaluasi dan

telah berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian

Lingkungan Kemenristekdikti. Ajang ini sejalan dengan

kerja yang telah bekerja keras mengawal pelayanan

penghargaan terhadap pengelolaan kehumasan di

prestatif ini. “Apresiasi saya sampaikan kepada unit-unit

prinsip keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan

informasi. Semoga prestasi ini mampu menjadi pelecut

informasi publik.

dalam memberikan pelayanan publik, “ ungkap Rektor.

terlaksananya good governance dalam pelayanan

semangat untuk terus berkarya dan berprestasi ke depan
(zul)

Capaian ini menambah deretan panjang prestasi yang

berhasil diraih oleh Biro Komunikasi di tahun 2019. Yakni
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Jadikan Guru BK Sebagai Mitra,
IPB University Bersiap Kunjungi Beberapa Daerah

M

enyadari bahwa guru Bimbingan Konseling

Surakarta dan Malang. Hasil pertemuan itulah yang

mengarahkan siswa dalam memilih perguruan

kegiatan serupa di tahun ini,” ujarnya.

(BK) sosok yang berperan dalam

tinggi tempat kuliah, IPB University merencanakan untuk
melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Tanah Air

kemudian menjadi pertimbangan untuk menggelar

Melalui kegiatan ini diharapkan IPB University dapat

untuk berdiskusi dengan para guru BK.

menjalin hubungan baik dengan para guru BK sehingga

Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah

University kepada pihak sekolah, terutama para siswa dan

memudahkan tersampaikannya informasi mengenai IPB

Kusumastuti mengatakan, "Dari hasil riset kami, salah

juga orangtua siswa. Sejumlah dosen IPB University yang

program studi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selain

diterjunkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan para

satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemilihan

muda dan energik serta memiliki karakter milenial siap

kakak kelas adalah guru BK. Karena biasanya sejak

guru BK di berbagai daerah tersebut. (Rz/Zul)

semester empat para siswa sudah dipetakan, setelah lulus
akan diarahkan ke perguruan tinggi mana, jurusan apa,"

ujar Yatri.

Untuk tahun 2020 ini, IPB University akan mendatangi 12
kota/kabupaten yang tersebar dari Sumatera, Jawa dan
Bali. Kota/kabupaten tersebut yakni Padang, Lampung,

Jakarta Selatan, Bekasi, Tangerang Raya (Kota-Kabupaten
Tanggerang dan Tanggerang Selatan), Bandung, Kebumen,

Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

“Tahun lalu, IPB University sudah melakukan pertemuan
guru BK di empat titik yakni Sukabumi, Pekanbaru,
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Dosen IPB University Berikan
Solusi Pengolahan Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit

I

ndonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit

terbesar di dunia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa produksi

minyak sawit Indonesia pada Tahun 2018 mencapai 47
juta ton. Tingginya produksi minyak sawit dibarengi

meningkatnya limbah pabrik kelapa sawit yang harus
dikelola. Salah satunya adalah tandan kosong kelapa sawit

menimbulkan percikan api di musim kemarau karena
adanya sisa kandungan minyak pada TKKS. Pada musim

hujan, tumpukan tandan kosong akan menghasilkan
cairan yang berbahaya bagi lingkungan.

Oleh karena itu, Departemen Fisika, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB university

(TKKS).

dengan dukungan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan

Limbah TKKS merupakan salah satu limbah padat hasil

audensi hasil riset dan kunjungan ke pabrik minyak kelapa

samping dari proses produksi minyak kelapa sawit.

Kelapa Sawit (BPDPKS) beberapa waktu lalu melakukan

sawit PT Golden Oilindo Nusantara (GON) dan PT Sutopo

Selama ini, limbah TKKS dikumpulkan di area sekitar

Lestari Jaya (SLJ) Palembang.

sebagai pupuk.

Dosen IPB University dari Departemen Fisika yang hadir

pabrik, dibakar atau ditebarkan ke area perkebunan

yaitu Dr Siti Nikmatin dan Dr Irmansyah. Selain dosen, juga

Limbah TKKS yang dihasilkan akan terus bertambah dan

hadir pihak mitra industri IPB University dalam

karena tandan yang menumpuk memerlukan lahan yang

Interstisi Material Maju yaitu Dwi Arso Yedi Irwanto

menuntut perusahaan melakukan pengelolaan limbah

komersialisasi hasil penelitian menjadi produk industri, PT

cukup luas. Di samping itu, limbah TKKS ini berpotensi
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(Komisaris Utama) dan Andika Kristinawati (Direktur) serta

kursi, helm dan lain-lain menyampaikan tentang arah ke

PT MUB Jaya yaitu Zainal Selamet (Direktur).

depan penggunaan komposit TKKS sebagai bahan baku

Kegiatan kunjungan diawali dengan presentasi metodologi

diungkapkan bahwa pihak PT Gon dan PT SLJ akan

pengolahan limbah TKKS menjadi diversifikasi produk

bernilai ekonomi tinggi oleh Dr. Siti Nikmatin, kemudian

utama produk ramah lingkungan. Dalam diskusi tersebut
mengelola limbah TKKS dan melihat terdapat peluang
untuk mendapatkan pendapatan dari hasil olahan

dilanjutkan diskusi dan tinjauan lapangan pabrik guna

tersebut.

GON dan di PT SLJ.

Sebagai penutup disampaikan bahwa IPB University

melihat pengelolaan limbah TKKS yang dilakukan di PT

Presentasi dan diskusi di PT GON dihadiri oleh Direksi,

Manajer Plant, Kepala Tata Usaha dan Staf Divisi

berkomitmen untuk mendampingi pihak pabrik dalam
mengubah limbah TKKS menjadi bahan baku industri
menggantikan serat sintetis. (Yani/RA)

Lingkungan Hidup. Sementara itu PT SLJ dihadiri oleh
Direktur Utama dan Direktur Produksi, Manager Plant,
Manager SHE, dan beberapa staf Pabrik.
Di awal presentasinya Dr Siti Nikmatin menjelaskan tujuan

kunjungan yaitu diseminasi hasil penelitian pengolahan

limbah TKKS menjadi serat dengan variasi ukuran dan

orientasi yang telah dilakukan oleh tim riset Departemen
Fisika dan telah diimplementasikan di dunia industri.

Secara rinci, dijelaskan tahapan-tahapan dalam mengolah

TKKS menjadi serat panjang (long Fiber), serat pendek
(short fiber), mikrofiber dan nanofiber dan juga

pemanfaatan masing-masing menjadi produk industri.
Mikrofiber digunakan sebagai penguat polimer pada helm

green composit dan komponen otomotif. Serat pendek

dan serat panjang dibuat menjadi anyaman sebagai bahan

baku anti peluru, papan partikel dan bamper mobil.
Pada kesempatan yang sama, Dr Irmansyah juga

menyampaikan pengembangan riset di Divisi Fisika
Terapan IPB University terkait potensi nanofiber TKKS

sebagai material elektronik sensor. Selanjutnya juga
disampaikan tentang peran IPB University dalam
menyosong era Industri 4.0 guna mendukung

permasalahan industri melalui hilirisasi riset dan siap
untuk kerjasama.
Presentasi yang disampaikan oleh delegasi departemen

Fisika IPB University mendapatkan respon dari pihak

industri yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan-

pertanyaan yang di ajukan.

Dalam kesempatan berikutnya Zainal Selamet mewakili
PT MUB Jaya, perusahaan berbasis polimer seperti lemari,
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Tanam Vetiver untuk Cegah Longsor,
Ini Kata Dosen IPB University
pembangunan kapasitas bagi masyarakat di hulu dan
tengah, penyuluhan manfaat sosial, ekonomi dari
tanaman yang diusung dan rekayasa teknik dalam
budidaya tanaman juga perlu diperhatikan. Sebenarnya
solusi yang tepat di wilayah hulu dan tengah untuk
mencegah erosi adalah upaya pemberdayaan penanaman
vetiver dengan teknik agroforestri,” ujarnya.
Teknik penanaman ini sarat dengan pengetahuan lokal dan
kearifan lokal. Sistem tumpang sari vetiver
dikombinasikan dengan tegakan pohon. Bisa pohon buahbuahan, tanaman obat atau tanaman penghasil sayur.
Vetiver akan menjadi tanaman bawah terutama untuk
kawasan dengan kemiringan lereng yang tinggi.
Sementara untuk kawasan datar bisa dengan sistem

S

ebagai upaya mitigasi bencana terutama bencana

longsor, muncul wacana menanam vetiver atau

akar wangi di daerah rawan longsor. Namun

upaya mitigasi tersebut harus direncanakan secara
transdisiplin dan terintegrasi.
Menurut Guru Besar IPB University di bidang Ekologi dan
Manajemen Lanskap, Prof Dr Hadi Susilo Arifin, ada
banyak tumbuhan yang bisa diusung sebagai tanaman
pencegah erosi. Salah satunya adalah tanaman akar wangi
(Vetiveria zizanioides) yang dikenal dengan nama
populernya sebagai vetiver. Vetiver adalah tanaman yang
memiliki akar cukup panjang hingga dua meter ke dalam
tanah, sangat efektif mencengkeram tanah sehingga tidak
mudah longsor. Tetapi di lain pihak, tanaman ini justru
dipanen akarnya untuk bahan baku pembuatan minyak
atsiri.
“Oleh karena itu, proses penanamannya harus dibuat
zonasi sedemikian rupa sehingga masa pemanenan tidak
bersamaan. Selain itu, teknik budidaya tanaman, budaya

monokultur. Beberapa tegakan pohon yang potensial
memproteksi tata tanah, tata air dan bahkan tata udara
(penyerap karbon) adalah aren, putat, gayam, saninten,
petai dan jengkol juga pala hutan. Pohon-pohon tersebut
memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
“Terkait dengan kebiasaan dan budaya masyarakat,
tanaman yang sudah biasa ditanam masyarakat maka
akan mudah untuk dapat diberdayakan dalam
pengendalian lingkungan. Tapi jika mereka belum biasa
dan atau tidak memiliki budaya menanam komoditas
tersebut maka harus dilakukan penyuluhan intensif baik
tentang teknik budidaya, aspek pemanenan dan
pengolahan pasca panen, agroindustri, pemasaran dan
agribisnisnya,” imbuhnya.
Sedangkan untuk rekayasa teknik Prof Hadi menyarankan
untuk membuat beberapa perlakuan pada lahan pertanian
di hulu dan tengah. Misalnya dengan membuat teras
bangku, sengkedan dan guludan. Perlakuan ini juga bisa
sekaligus dengan praktek alley cropping yaitu sistem
lorong, baik agroforestri kompleks maupun agroforestri
sederhana. (**/Zul)

masyarakat akan tanaman yang akan digunakan,
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Para Dosen IPB University Bahas Vetiver,
Usulkan Kombinasi dengan Tanaman Lain
perencanaan mitigasi bencana yang menyeluruh. Akar
wangi atau vetiver memang dapat digunakan sebagai
solusi untuk mengatasi erosi, akan tetapi perlu dilengkapi
dengan teknik budidaya dan pelibatan masyarakat yang
tepat. Prof Hadi mengusulkan model penanaman yang
lebih menyeluruh seperti sistem agroforestri.
Senada dengan hal tersebut, Direktur Seameo Biotrop
yang juga dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan,
Dr Irdika Mansur menyarankan kombinasi tanaman yang
tidak hanya menjalankan fungsi ekologis tetapi juga
memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Alternatif
yang ditawarkan adalah ragam tanaman atsiri yang
bernilai ekonomi tinggi. Tanaman seperti vetiver perlu

M

erespon bencana banjir dan longsor yang

terjadi di beberapa tempat akibat curah hujan
yang tinggi di Indonesia akhir-akhir ini, Rektor

IPB University, Prof Dr Arif Satria mengumpulkan para
dosen pakar di bidang terkait untuk memberikan solusi
terhadap persoalan tersebut. Dalam diskusi pakar
tersebut dibahas juga tentang seleksi tanaman yang cocok
untuk mencegah longsor seperti penggunaan vetiver atau
tanaman akar wangi.
Saat ini sedang ramai dibahas tentang tanaman vetiver
yang mampu mencegah terjadinya erosi atau longsor.
Menurut Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
(PPLH) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University, Prof Hefni Effendi,

kombinasi dengan tanaman semusim lainnya seperti
sereh wangi dan yang lebih penting adalah tanaman
tahunan seperti pala dan kayu putih.
Sementara itu, menurut Prof Budi Indra Setiawan, dosen
IPB University dari Fakultas Teknologi Pertanian, salah
satu tanaman tahunan yang sangat potensial digunakan
adalah pala hutan atau pala Aceh. “Pala Aceh dapat
ditanam pada tanah terjal dan bebatuan. Kami sudah
meneliti penggunaan pala hutan dan teknik zero run-off
air di beberapa lokasi,” ujarnya.
Diskusi ini juga dihadiri para pakar lainnya diantaranya
Prof Slamet Susanto, Dr Ade Wachyar, Dr Sintho
Wahyuning Ardi dan ahli minyak atsiri, Dr Meika S Rusli.
(**/zul)

vetiver memiliki pertumbuhan dan pengakaran yang kuat
namun hanya tepat untuk jangka pendek. Untuk itu perlu
diintegrasikan dengan tanaman lain dalam rencana yang
lebih besar dan jangka panjang.
Prof Hadi Susilo Arifin, Guru Besar di bidang ekologi dan
arsitektur lanskap IPB University juga mengemukakan
bahwa pemilihan tumbuhan dan tanaman hanyalah salah
satu aspek teknis yang harus diletakkan pada
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Tanaman Ini Cocok Dampingi Vetiver (Akar Wangi)
untuk Cegah Longsor
kayu putih. Pohon kenanga mulai berbunga dua sampai

empat tahun setelah tanam. Bunga dipanen untuk disuling
menghasilkan minyak kenanga (bahan parfum yang

mahal). Pohon pala sangat dikenal masyarakat Bogor.
Bijinya dapat dijual langsung atau diambil minyaknya,

daging buahnya untuk minuman atau manisan. Pohon
pala perlu waktu lima tahun untuk mulai berbuah.
“Sereh wangi dipanen daunnya mulai enam bulan setelah
tanam, panen selanjutnya tiga bulan sekali. Daun sereh

wangi disuling untuk menghasilkan minyak sereh wangi,
sedangkan daun limbah penyulingannya dapat digunakan

untuk media produksi jamur pangan, seperti jamur tiram
dan jamur merang. Limbah daun sereh wangi juga dapat

dijadikan pakan ternak. Sereh wangi tidak memiliki

perakaran yang dalam, oleh karena itu untuk penguatan
lereng perlu ditanam jalur vertiver (akar wangi) sejajar

kontur. Rumput vertiver rimbun dan berakar dalam. Sereh
wangi ditanam diantara jalur-jalur vertiver tersebut. Di

T

erjadinya bencana longsor di Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Bogor di awal tahun 2020

memunculkan wacana untuk penanaman vetiver

atau akar wangi di daerah rawan bencana longsor untuk

mitigasi bencana. Namun, menurut dosen IPB University

dari Fakultas Kehutanan, Dr Irdika Mansur, penanaman

vetiver perlu dilakukan dengan teknik agroforestri. Yaitu
sistem penggunaan lahan (usahatani) yang

mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman
pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara
ekonomis maupun lingkungan.

Menurut Direktur Seameo Biotrop ini, pemilihan jenis
tanaman dan teknik budidaya yang tepat dapat
mengurangi risiko terjadinya erosi, longsor, dan banjir. Ada

beberapa tanaman atsiri yang bisa ditanam secara

agroforestri dan dikombinasikan dengan akar wangi yaitu

kayu putih, kenanga, pala dan sereh wangi. Kombinasi ini

dapat mengurangi erosi secara signifikan sehingga dapat

mencegah bahaya banjir dan longsor.

jalur vertiver juga bisa ditanam kaliandra, kayunya dipanen
untuk menyuling tanaman atsiri, daunnya untuk pakan

ternak dan bunga kaliandra untuk mendukung budidaya
lebah madu,” terangnya.
Tanaman-tanaman ini tidak memerlukan pengolahan
tanah yang intensif. Sedangkan harga minyak-minyak

atsiri yang dihasilkan sangat mahal dan merupakan

komoditas ekspor. Oleh karena itu, penanaman tanaman-

tanaman atsiri dapat mengembangkan daerah pasca
bencana banjir dan longsor menjadi tujuan wisata
aromatik atau wisata atsiri.

“Wisatawan dapat berswafoto, panen daun atau bunga,

menyuling minyaknya atau meramu parfum dari beberapa
minyak atsiri alami tersebut. Budidaya tanaman atsiri

dengan pola agroforestri akan membuat alam lebih

tenang karena pada musim hujan, air hujan meresap ke

tanah secara alami dan di musim kemarau sumur-sumur

dan sungai tetap berair. Budidaya tanaman atsiri juga

memberi pendapatan yang tinggi kepada petani. Alam

tenang, petani pun senang,” ujarnya. (zul)

Daun kayu putih dapat dipanen empat tahun setelah

tanam kemudian disuling untuk menghasilkan minyak
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