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IPB Perkuat Kerjasama dengan Universitas di Swiss
keunggulan biodiversitas khas Indonesia serta
bekerjasama dengan mitra bereputasi. Dalam hal ini,
kerjasama dengan University of Zurich perlu terus
diperkuat,” ujarnya.

D

alam rangkaian kunjungannya ke mitra strategis di
Eropa, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif
Satria berkesempatan berkunjung ke University of
Zurich (UZH) yang saat ini menempati ranking ke 78 di QS
Ranking Dunia. Pada kesempatan tersebut, Rektor IPB
sekaligus menandatangani perpanjangan naskah
kesepahaman kerjasama dengan Prorektor UZH Prof Dr.
Michael Schaepman untuk periode 2018-2022 pada 2 Juli
2018. Kesepakatan kerjasama ini disaksikan oleh Duta
Besar RI untuk Konfederasi Swiss, Dr. Muliaman Hadad.

Selain topik kerjasama tersebut, Rektor IPB juga
mengusulkan perluasan fokus kerjasama riset orangutan.
Salah satu yang sangat mendesak adalah riset terkait
pengelolaan habitat berbasis sains bagi orangutan di
Sumatera dan Kalimantan, dimana keterlibatan mahasiswa
dari IPB dan UZH sangat diharapkan.
Sementara itu Dubes RI untuk Swiss, Dr. Muliaman Hadad
juga menyampaikan pentingnya perluasan kerjasama ke
bidang lain, khususnya dalam pengembangan inkubator
untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Ini karena Swiss
termasuk negara yang sukses dalam pengembangan UKM.
(**/Zul)

Salah satu hasil kerjasama IPB dan UZH yang cukup
signi kan diantaranya adalah deklarasi ilmiah jenis baru
kera besar “The Tapanuli Orangutan” (Pongo tapanuliensis)
di Batang Toru, Sumatera. Hasil riset ini sudah terbit di
Jurnal “Current Biology 27(22): 3487-3498” tahun 2017
dengan judul “Morphometric, Behavioral, and Genomic
Evidence for a New Orangutan Species”.
Tiga peneliti IPB yang terlibat aktif dalam penelitian dan
penulisan naskah tersebut adalah Dr. Dyah Perwitasari
Farajallah, Dr. Puji Rianti dan Dr. Joko Pamungkas. Hasil
penelitian ini, menurut Prorektor UZH, ternyata mendapat
respon dan perhatian yang sangat besar dari masyarakat
Swiss.
“Saya harap kerjasama riset dengan dampak yang cukup
tinggi seperti riset sebelumnya perlu terus dilakukan pada
berbagai bidang lainnya dengan memanfaatkan
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Kunjungan Dr. Sudrajat ke Warsawa Polandia

D

r. Sudradjat, Sekretaris Senat Akademik Institut
Pertanian Bogor (SA IPB) yang juga mantan Atase
Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di Paris melakukan kunjungan ke
Warsawa Polandia (30/6-4/7). Kunjungan ini dilakukan
setelah Dr. Sudradjat mendampingi Rektor IPB, Dr. Arif
Satria mengikuti Joint Working Group (JWG) IndonesiaPrancis di Poitiers Prancis pada tanggal 26-28 Juni 2018.
“Kunjungan ke Warsawa bertujuan untuk menjalin
kerjasama dengan Draminski SA, sebuah perusahaan
pembuat alat-alat bidang pertanian khususnya alat
pengukur kadar air otomatis (Moisture Meter), pH meter,
termometer dan ultrasonography untuk mendeteksi anak
sapi dalam kandungan induknya,” ujarnya.
Dalam diskusi dengan CEO Draminski SA, Mr Janusz
Draminski, Draminski SA akan menghibahkan 5 tipe
Moisture Meter dan Portable Ultrasound Scanners for Field
Work. Tipe Moisture Meter yang akan dihibahkan kepada
IPB adalah Draminski GMM Mini, Draminski GMMPro,
Draminski GMS, Draminski GMDM, dan Draminski HMM.

Penyerahan hibah direncanakan akan dilaksanakan pada
tanggal 20 September 2018 dan Mr Janusz Draminski akan
memberikan kuliah umum di IPB dengan topik inovasi
dalam bidang peralatan pertanian untuk mendukung
smart farming.
“Mr Janusz Draminski berharap alat-alat yang akan
dihibahkan dapat digunakan untuk kegiatan pendidikan
dan penelitian. Moisture Meter tersebut dapat digunakan
untuk mengukur kadar air berbagai biji tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan, dan dapat terkoneksi dengan
komputer sehingga memudahkan dalam proses
pengolahan data dan analisisnya,” terangnya.
Pertemuan Dr. Sudradjat dengan CEO Draminski SA
didampingi oleh Lira Amalia Sucihati, SSos, MA,
Koordinator Penerangan Sosial Budaya KBRI Warsawa,
sedangkan Mr Janusz Draminski didampingi oleh General
Manajer dan staf. (**/Zul)
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Sebanyak 1.288 Ketua OSIS Mendaftar di IPB

S

ebanyak 1.288 Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah
(OSIS) Sekolah Menengah Atas (SMA) mendaftar
sebagai calon mahasiswa baru Institut Pertanian
Bogor (IPB) melalui jalur undangan khusus Ketua Osis.
Untuk jalur ini IPB mengalokasikan 150 kursi hampir 4.000
total kuota mahasiswa baru tahun 2018. Jalur ini secara
khusus menfasilitasi siswa dengan kemampuan
kepemimpinan yang sangat baik. IPB menilai jiwa
kepemimpinan menjadi faktor penting untuk memajukan
bangsa di masa depan. IPB memiliki komitmen besar dalam
mencetak pemimpin-pemimpin bangsa. Komitmen itu
diwujudkan melalui sejumlah langkah dan proses yang
sistematis. Salah satunya jalur baru seleksi masuk IPB lewat
jalur Ketua OSIS.
Jalur khusus Ketua OSIS atau jalur talenta kepemimpinan
merupakan salah satu terobosan baru. Dibukanya jalur ini
dalam rangka menghasilkan lulusan terbaik berjiwa
kepemimpinan dan wirausaha muda tani berbasis inovasi
yang dapat mendukung regenerasi petani. Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria mengatakan, sebagai
upaya minat calon mahasiswa meningkatkan kualitas calon
mahasiswa baru, IPB membuka seleksi untuk mencari calon
mahasiswa yang memiliki kecintaan pada bidang pertanian
sekaligus memiliki bakat (talenta) kepemimpinan dan
kewirausahaan
"Kini di era demokrasi dan desentralisasi, ketika kualitas
kepemimpinan di pusat dan daerah menjadi salah satu
kebutuhan yang sangat mendesak, IPB mengembangkan
salah satu skema seleksi calon mahasiswa baru jalur khusus
bagi Ketua OSIS yang memenuhi syarat akademik sebagai
mahasiswa IPB," kata Rektor.

memiliki jiwa kepemimpinan sebagai Ketua OSIS, sekaligus
memiliki kemampuan akademik yang memadai untuk
dididik di IPB menjadi calon pemimpin yang memiliki
intelektualitas tinggi. Dengan kata lain intelektual yang
memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. “Diharapkan skema
ini akan menghasilkan calon-calon pemimpin, baik
pemimpin nasional, daerah, perusahaan maupun
penggerak masyarakat yang memimpin dengan
pendekatan scienti c, menerapkan scienti c based
leadership,” terang Rektor.
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Ir. Drajat Martianto mengatakan, selain pernah menjadi
Ketua OSIS (diperkuat dengan surat keterangan dari kepala
sekolah), persyaratan lainnya yang harus dipenuhi para
pelamar antara lain: (1) lulusan jurusan IPA, (2) rataan nilai
Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi sekurangnya 80, (3)
mengajukan lamaran kepada Rektor IPB dengan
menyertakan biodata dan kegiatan selama menjadi Ketua
OSIS yang disetujui/diketahui oleh kepala sekolah, (4)
membuat sinopsis kontribusi untuk Pembangunan
Indonesia di masa mendatang, (5) bersedia mendapatkan
pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan dan pelatihan
lainnya. “Sepuluh program studi favorit yang dipilih
pelamar IPB jalur Ketua OSIS tahun 2018 diantaranya: Teknik
Sipil dan Lingkungan, Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat, Teknologi Industri Pertanian, Manajemen,
Agronomi dan Hortikultura, Agribisnis, Teknologi Pangan,
Ilmu Komputer, Kedokteran Hewan dan Ilmu Gizi.”
Pengumuman hasil seleksi jalur ini 29 Juni 2018. Keterangan
lengkap mengenai penerimaan mahasiswa baru IPB di
berbagai jalur mandiri termasuk jalur khusus Ketua OSIS
diunggah di website Admisi IPB (admisi.ipb.ac.id ). (Awl/ris)

Menurut Rektor, skema ini adalah salah satu seleksi mandiri
untuk mencari calon mahasiswa yang telah terbukti
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Peringkat IPB di QS University Rangking 2019 Naik

P

ada awal bulan Juni 2018, lembaga independen QS
sebagai salah satu penyelenggara pemeringkatan
perguruan tinggi di dunia kembali mengeluarkan
hasil resmi pemeringkatan QS University World Rangking
2019 periode Juni 2018 - Mei 2019. Berdasarkan hasil
tersebut, IPB berada di lima besar peringkat perguruan
tinggi terbaik di Indonesia setelah Universitas Indonesia
(UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah
Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Pada sistem perangkingan dunia tersebut, IPB berada di
peringkat 701-750 yang meningkat dari tahun sebelumnya
di peringkat 751-800. “Tahun ini, IPB mengalami
peningkatan peringkat dibandingkan tahun sebelumnya,
yakni pada peringkat World University Rangking (WUR)
menjadi 701-750. Pada rilis sebelumnya, Asia University
Rangking (AUR) menempatkan IPB pada peringkat 147,
sedangkan pada kategori pemeringkatan by subject
bidang pertanian dan kehutanan, IPB tetap bertahan dari
tahun sebelumnya yakni pada peringkat 51-100,” ujar
Direktur Program Internasional IPB, Prof. Iskandar Z. Siregar.
Prof.Iskandar menanggapi posisi peringkat IPB saat ini
sebagai hal yang positif untuk terus melakukan perbaikan
kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada
masyarakat. Terlebih pada QS University Rangking kali ini,
penilaian dilakukan secara ketat setiap tahunnya dengan
adanya peningkatan jumlah perguruan tinggi baru yang
masuk penilaian, sekitar 60 pendatang baru.

Pemeringkatan QS World University Rangking kali ini
dilakukan terhadap 1.233 perguruan tinggi yang
memenuhi syarat dari total sebanyak 4.763 institusi
perguruan tinggi yang dipertimbangkan di 151 negara.
Penilaian terhadap sejumlah universitas terus dievaluasi
berdasarkan enam kategori penilaian yaitu reputasi
akademik, reputasi pemberi kerja (employer), rasio dosen
dan mahasiswa, kutipan publikasi ilmiah per dosen dan
rasio dosen internasional, serta rasio mahasiswa
internasional. Menurut Prof. Iskandar, keluarnya hasil
pemeringkatan oleh QS University harus menjadi
pendorong untuk terus bekerja keras dalam upaya
membangun reputasi dan visibilitas IPB secara umum.
“Melalui perangkingan ini, kita harap IPB semakin dikenal
komunitas akademik dunia. Terlebih oleh dunia kerja dan
mitra strategis baik nasional maupun internasional.
Tentunya kita juga harus selalu berupaya untuk
meningkatkan perangkingan tersebut, agar dapat tembus
500 besar dunia,” ungkapnya.
Prof. Iskandar menyampaikan bahwa pencapaian
peningkatan rangking secara internasional ini tentu tidak
akan pernah tercapai tanpa adanya kerja sama dan usaha
keras yang dilakukan oleh seluruh warga IPB. (SMH/ris)
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Mahasiswa IPB Kelola Portal Herbal Id,
Pos Tanaman Herbal untuk Masyarakat
“Dari tanaman-tanaman ini, kami juga mempunyai harapan
agar perekonomian masyarakatnya bisa meningkat, entah
mau dibuat obat atau produk lain,” tutur Salma Ainunnisa.
Menurut Salma, daerah Gunung Bunder adalah daerah
yang potensial untuk membudidayakan tanaman herbal.
Produk turunan dari tanaman herbal sangat baik untuk
dikembangkan mengingat sumberdaya yang mudah
diperoleh.
Salah satu produk yang dikembangkan Salma dan keempat
rekannya di Portal Herbal id adalah Hermita (Sirih Herbal
Milik Kita) yang dibuat menjadi bahan cuci tangan dan
obat kumur.

T

anaman herbal selalu memiliki segudang potensi
dan manfaat bagi manusia. Selain digunakan sebagai
bahan dasar obat, tanaman herbal juga dapat
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk, baik
makanan maupun kosmetik. Sayangnya potensi tanaman
herbal yang ada di Nusantara ini masih belum
dikembangkan secara maksimal. Melihat kondisi tersebut,
lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba
memberdayakan tanaman herbal di Kelompok Wanita Tani
(KWT) di desa Gunung Bunder, Bogor.
Di bawah bimbingan Dr. Nindyantoro dalam Program
Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M)
lima mahasiswa IPB yang bernama Salma Ainunnisa
Fitrayadhi, Gilang Gunawan, Muhammad Fajar Kurniawan,
Indah Sukmawati, dan Desi Wulansari mencoba
mengaktifkan KWT desa Gunung Bunder dengan membuat
Portal Herbal id.

“Nah sirih ini kan memiliki zat antiseptik, jadi kita gunakan
untuk membuat bahan cuci tangan dan kumur,” tambah
Salma.
Harapan Salma, program ini dapat terus berlanjut dan lebih
berkembang serta dapat mengaktifkan kembali KWT di
desa Gunung Bunder untuk mengangkat perekonomian
masyarakat yang ada di sana.
“Kami berharap agar Portal Herbal id ini dapat terus
berlanjut dan tidak berhenti di tengah jalan seperti yang
sebelumnya pernah ada. Selain itu, dengan aktifnya pos
KWT ini lagi, kami berharap komunikasi dapat terjalin
dengan baik serta perekonomian masyarakat dapat
meningkat,” tambah Salma. (Ath/Zul)

Portal Herbal id adalah sebuah program yang ditujukan
untuk KWT desa Gunung Bunder dengan memanfaatkan
pos KWT yang sudah ada dan mengubahnya menjadi pos
terpadu tanaman herbal dengan edukasi tanaman obat
tradisional.
“Di Desa Gunung Bunder itu ada KWT yang memiliki pos
dan taman, namun tidak difungsikan. Nah dari situ, kita
kepikiran untuk mengaktifkan KWT tersebut beserta
dengan pos dan tamannya dengan membuat Portal Herbal
id,” kata Salma Ainunnisa Fitrayadhi, mahasiswa dari
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat (SKPM).
Beberapa tanaman herbal yang dibudidayakan di Portal
Herbal id adalah tanaman serai, salam, cengkeh, pandan,
jahe, kunyit dan kencur.
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O’Sheak, Minuman Oncom Yang Menyegarkan
Karya Mahasiswa IPB
melihatnya menjadi bertanya-tanya bagaimana rasanya.
Karena tidak semua orang menyukai oncom, tentu banyak
orang jadi penasaran,” ujar Husnul Rais.
Melihat kondisi bahwa tidak semua orang menyukai
oncom, strategi pemasaran yang dilakukan oleh kelima
mahasiswa ini berbeda. “Minum dulu baru bayar” adalah
strategi yang diterapkan untuk menghadapi konsumen
yang memang dari awal tidak menyukai oncom.

O

“Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah minum
dulu baru bayar. Kami menyuruh konsumen untuk
meminum O’Sheak terlebih dahulu, kemudian jika
konsumen suka dan menurutnya enak, baru membayar.
Kenapa seperti itu? Karena ada orang-orang yang tidak
menyukai oncom,” kata Husnul Rais.

ncom merupakan salah satu makanan khas
Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Makanan
yang biasa digunakan sebagai bahan dasar pepes,
tumis, sambal, keripik, perkedel maupun olahan lainnya ini,
dapat dijadikan sebagai minuman yang menyegarkan.
Lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat
inovasi minuman dari oncom yang dikolaborasikan dengan
buah tropis sebagai minuman anti penuaan (anti-aging)
yang menyegarkan.

Respon positif pun didapat dari para konsumen. Banyak
konsumen yang menyukai O’Sheak, bahkan ada yang
membeli berulang-ulang dalam sehari. Setelah mencoba
rasanya, konsumen mau lagi dan lagi.

Husnul Rais, Alfurqan Nur Aziz, Apip Nurdin, Muhammad
Samsul Ari n, dan Fahri Sinulingga yang tergabung dalam
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K)
berhasil membuat O’Sheak, minuman dari bahan oncom
dan buah tropis di bawah bimbingan Ir.Sutrisno Koswara,
M.Si

“Dari yang kami pasarkan melalui media sosial dan juga
pemasaran secara langsung, banyak respon positif yang
kami dapat. Banyak konsumen yang menyukai O’Sheak,
bahkan ada yang membelinya sehari sampai tiga kali dan
Alhamdulillah hingga kini kami sudah menjual 50 botol
O’Sheak,” ujar Husnul Rais.

“O’Sheak adalah minuman dari ekstrak oncom yang kami
kombinasikan dengan buah tropis, yaitu nanas. O’sheak
adalah minuman yang menyegarkan dan menyehatkan,
karena mengandung Bi dobacteria yang bermanfaat bagi
tubuh terutama bagian pencernaan serta kandungan dari
nanas yang akan menambah kandungan gizi dalam
minuman ini,” kata Husnul Rais, mahasiswa Departemen
Ilmu dan Teknologi Pangan IPB.

Lebih lanjut, Husnul Rais mengatakan ada beberapa
konsumen yang mengira O‘Sheak adalah produk yang jelek
karena sifatnya mengendap. Ia menjelaskan bahwa produk
yang baik jika itu organik adalah yang mengendap dan
tidak tahan lama. Begitu pun dengan produksi yang ia
terapkan yaitu sekali habis.

Husnul Rais mengatakan alasan memilih buah nanas
sebagai kombinasi ekstrak oncom adalah produksi nanas di
Indonesia yang cukup besar, harga terjangkau,
pengolahannya mudah dan bisa dikombinasikan dengan
oncom itu sendiri.
Keunggulan dan keunikan dari minuman O’Sheak ini
terletak pada bahan dasarnya yaitu oncom. Kandungan
oncom yang menyehatkan tubuh dan rasa O’Sheak yang
segar akan membuat orang penasaran.
“Di sini keunggulan dari O’Sheak adalah manfaat dari
kandungan oncom yang menyehatkan. Kemudian
keunikan yang kami tawarkan kepada konsumen adalah
rasa dari O’Sheak yang akan membuat setiap orang yang

Ke depannya, Husnul Rais berharap nantinya masyarakat
dapat mengenal O’Sheak dan menyukainya serta
mengubah pandangan bahwa oncom itu bisa dibuat apa
saja asalkan kita kreatif. Harapan lain dari Husnul Rais dan
team adalah karyanya ini dapat tembus dalam Pekan Ilmiah
Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 2018. (Ath/Zul)

“

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