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IPB University Peringkat 1 Dunia
Publikasi Internasional Riset Terkait Sawit

B

erdasarkan Analisis Elsevier Research Intelligent,

International Forestry Research (CIFOR) sebanyak 24.

Singapore (2020) tentang Evidence-Based Policy

Kelima besar institusi tersebut aktif melakukan riset sawit

Making for Indonesia, hasil penelitian sawit

pada berbagai topik utama seperti pertanaman,

terkini berupa jumlah total artikel ilmiah internasional

biodiversitas, lingkungan, sertifikasi, sustainability, sosio-

yang terindeks pada pangkalan data bereputasi, IPB

ekonomi, petani kecil, tutupan lahan dan lain-lain.

University menduduki peringkat pertama dunia dengan
jumlah total artikel ilmiah sebanyak 69, disusul oleh
University of Goettingen (UGOE) Jerman sebanyak 42,
Universiti Putra Malaysia (UPM) sebanyak 35, Universiti
Malaysia Sabah (UMS) sebanyak 26 dan Center for

Secara khusus, IPB University saat ini juga aktif bekerja
sama dengan University of Goettingen (Jerman) dan CIFOR
melalui berbagai proyek kerjasama riset seperti OPAL,
GCRF-Trade Hub, CRC990-EFForTS dan lain-lain.
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Kapasitas yang terbangun melalui kerjasama riset

bersama Universitas Jambi, Universitas Tadulako dan

tersebut diantaranya adalah terbentuknya pool of experts,

Universitas Goettingen membangun plot demo

meluasnya international networks, infrastruktur riset

“biodiversity enrichment planting” sekitar 100 hektar di

lapang, modul training/kuliah, produk inovatif dan lain-

Jambi yang hingga kini masih terus diamati dinamikanya

lain.

dan sudah dijadikan referensi untuk penelitian sejenis

Sumber pendanaan dalam negeri dapat berasal dari

serta percobaan replanting design.

Kemenristek-BRIN, Badan Pengelola Dana Perkebunan

Hilirisasi sawit juga menjadi fokus riset IPB University,

(BPDP) Kelapa sawit, perusahaan swasta serta sumber

misalnya melalui inovasi produk surfaktan substitusi

lainnya juga berkontribusi penting dalam mendorong

impor untuk mendukung teknologi EOR (enhanced oil

produktivitas riset sawit di IPB University.

recovery) sumur minyak tua. Selain itu, melalui inovasi

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria, menyatakan
bahwa integrasi hulu hilir sawit berbasis riset sangat

biomaterial, IPB University juga sudah memasarkan
produk helm ramah lingkungan melalui perusahaan
rintisan (start-up) dari serat limbah tandan buah segar.

penting dilakukan untuk menjamin keberlanjutan industri

IPB juga secara aktif bekerja sama dengan berbagai pihak

kelapa sawit di Indonesia yang merupakan penyumbang

melaksanakan program summer course on sustainable

devisa signifikan. Melalui kerjasama dengan Cargill, IPB

palm oil (e.g. agribusiness) bagi peserta asing,

University membangun teaching farm kelapa sawit yang

pendampingan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm

sudah berproduksi di Jonggol, Jawa Barat dan menjadi

Oil (RSPO), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan

tempat pembelajaran mahasiswa dan tempat pelatihan

lain-lain.

berbagai pihak dalam hal good agricultural practices (GAP).

Terkait capaian tersebut, Rektor IPB University, Prof Arif

IPB University juga mendisain teknologi pemupukan

Satria, akan terus mendorong upaya peningkatan kualitas

pertanaman sawit presisi yang dikenal dengan PreciPalm

riset sawit di Indonesia melalui pendekatan interdisiplin

sehingga penggunaan pupuk lebih efisien. Dari segi

maupun transdisiplin sehingga dampaknya dirasakan

pengayaan biodiversitas dan produktivitas, IPB University

penerima manfaat secara berkelanjutan.
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Kampus Merdeka: Rektor IPB University Wacanakan Buka Program
Pascasarjana Joint Degree dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri
University. Dengan begitu, orang leluasa mengambil kuliah
di IPB University. Mengambil kredit learning. Dan tidak

harus mengambil degree di IPB University,” imbuhnya.
Sementara itu, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB

University, Prof Dr Anas Miftah Fauzi, berharap kegiatan
ini bisa menghadirkan new education learning by doing,

D

creativity, e-learning/blended learning, open education
resourches, regional/local engagement. (Dh/Zul)

iskusi soal Kampus Merdeka memang sungguh

menarik. Salah satu skill yang harus dimiliki

mahasiswa pascasarjana adalah orientasi pada

skill complex problem solving. Muatan-muatan complex

problem solving ini harus ada pada struktur mata kuliah,

konten kuliah dan juga pada riset. Hal ini disampaikan

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dalam Lokakarya

Akademik Kurikulum 2020 “Implementasi K2020 Sekolah
Pascasarjana IPB yang Ramah dan Bersahabat” di

Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (13/2).

“Skill lain yang harus dimiliki mahasiswa pascasarjana
adalah kemampuan kolaborasi. Kolaborasi merupakan

suatu keniscayaan. Bekerja dalam bidang apapun perlu

kolaborasi, tidak bisa bekerja sendiri. Pada program

sarjana, sudah digagas cross discipline project yaitu
kolaborasi lintas disiplin. Sehingga penting outcome

tersebut dimiliki oleh lulusan IPB University. Pada disiplin
ilmu apapun, akan muncul karakteristik lulusan IPB
University yang kuat dengan kolaborasi dan complex

problem solving. Sehingga kolaborasi adalah hal yang
harus terus didorong,” ucap rektor.

Selain itu program pendidikan pascasarjana harus
fleksibel. Fleksibel dalam melengkapi kompetensi dengan

bidang-bidang yang ingin dikuasai. Saat ini mahasiswa

sudah paham betul ilmu apa yang menjadi kebutuhannya.

Menurutnya saat ini IPB University sudah melakukan

penjajagan dengan Universitas Indonesia (UI) terkait joint
degree antar perguruan tinggi di Indonesia. Program ini

akan menjadi yang pertama di Indonesia, antara UI dan
IPB University.
“Tidak menutup kemungkinan adanya peluang bagi

perguruan tinggi lain untuk bisa mengambil kredit di IPB
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CARE LPPM IPB dan Pertamina EP Kembangkan
Kampung Tike di Indramayu
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
(Diskopagin) Indramayu juga mendukung rencana
Kampung Tike sebagai desa sentra produksi olahan tike.
Pada kesempatan ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Indramayu
juga sepakat untuk menjadikan Jumbleng sebagai wilayah
sentra produksi olahan tike. Dinkes siap memfasilitasi
pembuatan PIRT untuk 100 Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) pada tahun ini, termasuk untuk para

P

usat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) IPB University dan Pertamina EP Asset 3

Jatibarang Field akan mengembangkan Kampung Tike di
Indramayu. Hal ini terungkap dalam diskusi terfokus
terkait pengembangan Kampung Tike sebagai sentra

pelaku usaha emping tike di Desa Jumbleng.
Sementara itu, Perwakilan CSR PT Pertamina EP
merekomendasikan untuk melakukan diskusi lanjutan
untuk merumuskan program aksi untuk merealisasikan
program Kampung Tike sebagai sentra produksi emping
tike di wilayah Jangga Tua.

produksi olahan emping tike di Ruang Rapat Bappeda

Diskusi dihadiri oleh tim CARE, tim CSR Pertamina EP

Kabupaten Indramayu, Januari lalu.

Jatibarang Field, Kuwu Desa Jumbleng, Camat Losarang,

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyatukan
visi dan menampung aspirasi berbagai pihak untuk
mendukung realisasi kampung Tike sebagai sentra
produksi olahan tike di Desa Jumbleng, Kecamatan
Losarang, Kabupaten Indramayu,” ujar Adi Firmansyah,
Peneliti CARE.
Emping tike adalah kuliner lokal khas Indramayu, yang
tidak ditemukan di wilayah lain, sehingga perlu

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten
Indramayu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten
Indramayu, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan
Perdagangan (Diskopagin) Kabupaten Indramayu, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten
Indramayu, Pendamping Desa Jumbleng, Bumdes Desa
Jumbleng, Camat Losarang, Tim Inovasi Desa Kecamata
Losarang, Litbang Bappeda, Tim HAKI Bappeda, dan para
pemilik usaha emping tike di Jangga Tua. (af/Zul)

dilestarikan dan dikembangkan. Pengembangan Kampung
Tike sebagai sentra produksi olahan tike akan mendorong
produk ini berkembang sehingga akan turut
mengembangkan ekonomi masyarakat dan desa ini secara
keseluruhan.
Sejalan dengan rencana CARE LPPM IPB, Bappeda
bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Gajah
Mada (UGM) sedang mengkaji aspek budidaya tanaman
tike di Indramayu. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan
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Mengenal Jamur Pengantin yang Ditemukan
di Area Kampus IPB University
pengantin karena memiliki karakter morfologi berupa
jaring-jaring halus yang menyerupai gaun pengantin di
bawah tudungnya.
Dosen Departemen Biologi, FMIPA IPB University, Dr Sri
Listiyowati menjelaskan jaring-jaring halus pada jamur
pengantin akan muncul setelah 2-3 jam sejak stipe atau
batang jamur tumbuh. Jaring-jaring tersebut hanya
bertahan dalam waktu yang relatif singkat (hanya
bertahan hingga 5 jam) dan akan segera hancur.
“Di samping memiliki karakter unik, jamur ini juga
mengeluarkan aroma dari sporanya yang ditujukan untuk
menarik serangga. Serangga inilah yang akan membantu
menyebarkan spora jamur pengantin ini. Serangga yang
ditemukan menghampiri jamur pengantin antara lain lalat,
semut dan lebah,” papar Dr Sri Listiyowati.
Ia juga menjelaskan bahwa jamur pengantin akan hidup
baik pada kondisi lingkungan yang lembab (70-75%)
dengan suhu lingkungan di rentang 17-29 derajat Celcius
(suhu optimum 23 derajat Celcius). Tubuh jamur

D

pengantin dapat tumbuh mencapai 15-20 centimeter

alam sebuah kegiatan Observasi Wahana Alam

dengan diameter stipe hingga 2 centimeter.

yang dilakukan di Kampus IPB Dramaga, Bogor

Dr Sri Listiyowati juga menyebutkan jamur pengantin

oleh dua organisasi kemahasiswaan di

termasuk salah satu jamur yang dapat dikonsumsi oleh

Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu

masyarakat. Di beberapa negara, seperti China, jamur

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University yaitu Club

pengantin telah dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai

Jamur Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio) dan Badan

obat tradisional serta diposisikan sebagai makanan

Semi Otonom Observasi Wahana Alam menemukan jamur

mewah karena harganya yang relatif mahal.

pengantin tumbuh di beberapa titik di area kampus
Dramaga.

“Jamur pengantin yang dapat dikonsumsi adalah jamur
yang masih dalam bentuk telur dan belum muncul

Jamur pengantin memiliki nama ilmiah Phallus indusiatus

stipenya. Untuk itu, masyarakat harus betul-betul

dan termasuk ke dalam divisi Basidiomycota. Salah satu

memastikan hal ini, ” tambahnya. Ia menyarankan supaya

ciri divisi Basidiomycota adalah "memiliki tubuh buah yang

masyarakat lebih memilih jamur yang sudah

berukuran besar". Jamur pengantin umumnya hidup pada

dibudidayakan karena jamur tersebut sudah terjamin dan

tempat yang lembab dan bersifat saprob atau menyerap

aman untuk dikonsumsi. Di samping itu, ia juga berpesan

makanannya dari organisme yang sudah mati seperti

kepada masyarakat supaya tidak sembarangan

bagian dari tumbuhan bambu ataupun kayu yang sudah

mengambil jamur yang ada di hutan maupun tempat lain

lapuk. Jamur Phallus indusiatus disebut sebagai jamur

untuk dikonsumsi. (RA)
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Himakua IPB University Bersama Pemuda Pertanian
Tebar 2000 Ekor Benih Ikan Lele

P

emuda Pertanian bersama dengan Himpunan

(SR)-nya mencapai 80 persen maka saat panen, kita bisa

Mahasiswa Akuakultur (Himakua), Fakultas

menghasilkan panen ikan dua kuintal,” ungkap

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB

Muhammad Warid Akbar, Ketua Himakua. (**/Zul)

University tebar 2000 ekor benih ikan lele di kolam
Asrama Putri, Kampus IPB Dramaga, Bogor (11/2).
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan
mahasiswa Pemuda Pertanian mengenai cara budidaya
ikan konsumsi.
“Penebaran benih lele ini juga bertujuan sebagai media
bagi mahasiswa yang ingin belajar cara budidaya ikan dan
bertanggung jawab mengenai apa yang sudah ditebar.
Kami juga mengajarkan tentang cara pendederan ikan lele
yang baik dan benar. Benih yang ditebar berukuran tujuh
sentimeter dengan jumlah 2000 ekor. Bila survival rate
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Putri Gayatri, Kartini Muda dari Bandung
yang Kini Kuliah di IPB University
New York pada tahun 2015. Dari pengalaman inilah Putri
semakin giat menyuarakan hak-hak anak terutama isu
pernikahan dini. Tidak hanya itu, Putri juga berusaha
menyuarakan hak-hak disabilitas yang ada di lingkungan
sekitarnya.
Dari usahanya tersebut, Putri dinobatkan sebagai Kartini
Muda oleh Majalah Tempo dan diundang untuk kembali
menyuarakan isu anak di stasiun televisi pada program

N

Kick Andy Talkshow dan Insight With Desi Anwar. Ia juga
dinobatkan sebagai Duta Inspiratif GenRe oleh Pemerintah
amanya Putri Gayatri, lahir di Bandung dan saat

Kabupaten Bogor dan kembali menyuarakan isu anak di

ini menempuh pendidikan Sarjana di

tingkat internasional pada Annual Meetings IMF and

Departemen Sains Komunikasi dan

World Bank di Nusa Dua Bali. Selain itu, ia juga

Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia

berkesempatan bergabung dalam Collaborative Research

(Fema) IPB University. Putri dikenal sebagai Kartini Muda

and Education in Community Resilience from Environment

karena di usianya yang masih belia yaitu sejak duduk di

Pollution Disease: Disabilities Empowerment and

bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ia sudah aktif

Protection bersama Kyoto University.

menyuarakan isu-isu tentang anak.

“Kepada anak-anak muda, saya berpesan supaya lebih

“Saya tertarik menyuarakan isu tentang anak karena di

peka, peduli dan dapat memberikan solusi terhadap

daerah tempat tinggal saya memang banyak terjadi

sesuatu yang tidak beres di sekitar kita. Jadi tidak hanya

peristiwa yang perlu mendapatkan sorotan berkenaan

mengkritisi, tetapi kita harus mengambil peran di sana,”

dengan anak seperti fenomena pernikahan usia anak-

pungkas Putri. (RA)

anak. Jadi sejak SMP saya sudah menggalang pergerakan
untuk mengangkat isu tersebut dengan mengadakan
campaign, membuat petisi yang bertujuan menaikkan usia
minimum pernikahan,” ujar penerima beasiswa Bidikmisi
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini.
Ia mengaku dengan membuat petisi tersebut
dimaksudkan untuk menaikkan usia minimum pernikahan
yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Disamping
menyuarakan isu anak, Putri dan teman-temannya juga

Akses
berita IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id

menyuarakan hak-hak disabilitas, ia bersama temantemannya mendirikan sekolah inklusif bagi disabilitas.
Di usianya yang masih belia, Putri diutus menjadi Child
Delegates for United Nation General Assembly ke-70 di
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Puluhan Siswa SMA Belajar Robotika
di Departemen Fisika IPB University
University dalam bidang ekstrakurikuler robotika sejak
beberapa tahun terakhir.
“MAS Sahid telah bekerjasama dengan Departemen Fisika

IPB University dalam mengembangkan ekstrakurikuler

robotika beberapa tahun terakhir dan telah berkontribusi

dalam meningkatkan literasi sains dan teknologi bagi
siswa. Saya berharap kerjasama ini dapat diperluas dan
diperkuat lagi agar dapat memberikan dampak yang lebih

besar lagi,” kata Ilham Alamsyah.

S

ebanyak 80 siswa Madrasah Aliyah Swasta (MAS)

Sahid, Pamijahan Bogor berkunjung ke

Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, Bogor (6/2).

Dalam kunjungan ini siswa mendapatkan ilmu coaching
clinic tentang Robotika dan Internet of Things (IoT) yang

disampaikan oleh seorang alumni sekaligus tenaga teknisi
Laboratorium Fisika Lanjut Departemen Fisika IPB
University, Sejahtera Ahmad, SSi.

Pada coaching clinic ini didemonstrasikan Lampu IoT. Yaitu

lampu yang terkoneksi dengan internet sehingga dapat

dinyalakan dan dimatikan dengan bantuan internet. Dalam

coaching clinic ini juga diperkenalkan beberapa jenis robot
hasil inovasi/kreasi mahasiswa dan alumni Departemen

Fisika IPB University di bawah naungan Physics Research
Club (PRC).
“Para siswa sangat antusias menerima pengetahuan baru
tentang teknologi robotika dan IoT, bahkan para siswa

Selain coaching clinic, peserta kunjungan juga

mendapatkan materi tentang IPB University meliputi
fakultas/sekolah dan keunggulan program-program

studinya, jalur masuk serta peran IPB University dalam
membangun pertanian di Indonesia.
“Selain SNMPTN dan SBMPTN, di IPB University ada jalur

mandiri seperti jalur Ujian Talenta Masuk Berbasis

Komputer (UTMBK), jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD),
jalur prestasi internasional dan nasional (PIN), jalur Ketua

OSIS, dan jalur Kelas Internasional,” ujar Ketua

Departemen Fisika IPB University, Dr. Akhiruddin Maddu.
Secara khusus Dr. Akhiruddin Maddu juga menyampaikan

program-program kerja dan capaian-capaian serta

keunggulan-keunggulan Departemen Fisika IPB University
dalam mengelola program sarjana fisika di IPB University.

Disampaikannya juga bahwa Departemen Fisika

mengemban misi mewujudkan pendidikan tinggi bidang

fisika yang profesional dan menghasilkan teknologi yang
bermanfaat bagi masyarakat. (**/Zul)

tertarik untuk mempelajari dan mendalami teknologi
robotika dan IoT. Pihak sekolah juga berencana

mengembangkan dan memperkuat ekstrakurikuler bidang
robotika dan IoT bagi para siswa,” ujar Kepala MAS Sahid
Bogor, Ilham Alamsyah, SPd.
Ilham berharap Departemen Fisika IPB University dapat
memperluas dan memperkuat kerjasama yang telah

dijalin selama ini. Misalnya dengan meningkatkan literasi

sains dan teknologi bagi siswa-siswi MAS Sahid Gunung

Menyan, Pamijahan, Kabupaten Bogor. MAS Sahid Gunung

Menyan adalah sekolah binaan Departemen Fisika IPB
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