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IPB University Gelar Wisuda Daring

D

i tengah situasi pandemi COVID-19, IPB University
menggelar wisuda secara daring, Rabu (12/6). Meski
demikian, upacara prosesi juga dilakukan di Graha
Widya Wisuda (GWW), Kampus Dramaga yang dihadiri oleh
13 wisudawan sebagai perwakilan secara simbolis. Pada
wisuda tahap VI Tahun Akademik 2019/2020 ini, Rektor IPB
University, Prof Dr Arif Satria mewisuda 186 orang lulusan,
terdiri dari 44 orang lulusan program sarjana, 36 orang
lulusan program Profesi Dokter Hewan, 85 orang lulusan
program magister, dan 21 orang lulusan program doktor.
Dalam sambutannya, Prof Arif Satria menuturkan, IPB
University selalu bertumpu pada bagaimana kita mencetak
lulusan yang bisa beradaptasi dan menjadi trendsetter
perubahan. Lulusan IPB University harus menjadi powerfull
agile learner, pembelajar tangguh dan lincah.
“Hanya seorang pembelajar yang akan bisa beradaptasi
dengan perubahan, mencermati keadaan dan keluar dengan
menghadirkan solusi dari krisis yang terjadi,” kata Prof Arif.
Menghadapi situasi penuh ketidakpastian hari ini, lanjut
Rektor, menciptakan lompatan-lompatan dengan
menciptakan inovasi unggul adalah penting. Prof Arif
mengakui bahwa krisis ternyata bisa menghadirkan inovasi.
Berkaca pada sejarah, inovasi yang unggul, yang menjadi
bagian dari inovasi saat ini, ternyata lahir dari masa krisis di
masa lalu.

Rektor menyebutkan, komputer, radar, jet engine pertama
kali ditemukan di masa perang dunia kedua.Mengutip
perkataan Abraham Lincoln, cara memprediksi masa depan
adalah dengan menciptakannya hari ini. Karenanya, kata Prof
Arif, upaya untuk menciptakan masa depan hari ini tidak bisa
dengan cara-cara biasa. Perlu mindset, attitude dan juga
behavior baru yang harus dimiliki.
“Lompatan dengan inovasi itu mesti diiringi dengan mindset
baru, bagaimana menjadi leader dalam perubahan. Saat ini
orang sudah sering mengenal adanya best practice sebagai
sesuatu yang dijadikan benchmark. Namun dengan situasi
hari ini, kita membutuhkan lebih dari best practice, kita perlu
future practice,” ujarnya.
Orang yang berorientasi pada best practice akan selalu
menjadi followers. Ia menunggu hasil inovasi dari pihak lain
untuk ditirunya. Sementara mereka yang berorientasi pada
future practice, maka semua keputusan dan masa depan ada
pada dirinya. Future practice inilah yang telah membuat
sejarah-sejarah baru bagi dunia.“
Dalam rangka menciptakan future practice itu, satu hal yang
penting adalah memiliki growth mindset. Orang yang
memiliki fix mindset, akan berpusat pada keterbatasan. Tapi
growth mindset akan berpusat pada potensi kita. Perubahan
membutuhkan mindset yang selalu tumbuh,” tutur Prof Arif.
(Rz/Zul)
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Diskusi Mahasiswa IPB University Mengawal Ideologi Bangsa
pemimpin bangsa diantaranya seleksi penerimaan
mahasiswa baru melalui jalur Ketua OSIS.
Acara bertajuk “Leaders' Speech Nasionalism” ini digelar
bekerjasama dengan Asrama Kepemimpinan dan Kader
Pejuang Pertanian (AKKPP) IPB University. Dalam
sambutannya, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria
mengatakan bahwa implementasi nilai Pancasila menjadi
penting di era pandemi COVID-19. Warga negara
khususnya pemuda, harus mampu menjadi penggerak
untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan
sehar-hari. IPB University sendiri berkomitmen untuk
menerapkan nilai Pancasila dengan membentuk asrama
pembinaan dan membentuk organisasi pengawal ideologi

K

epala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

(BPIP), Prof Yudian berikan apresiasi atas upaya

IPB University dalam melakukan pendalaman

dan implementasi Pancasila di kalangan mahasiswanya.
"Pancasila merupakan sebuah dasar bagi masyarakat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu
Pancasila juga berfungsi sebagai sebuah konsensus yang
mempersatukan Bangsa Indonesia. Landasan ini penting
untuk terus dijaga dan diimplementasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Masa pandemi seharusnya
membuat nilai Pancasila lebih banyak diimplemantasikan
dalam kehidupan. Modal sosial dan gotong royong dalam
Pancasila merupakan kunci dalam menghadapi masa
pandemi yang penuh ketidakpastian, " ungkap Yudian
dalam acara yang digelar Organisasi Kemahasiswaan
Pengawal Ideologi Bangsa (PIB) IPB University dengan
topik "Pancasila dan Nasionalisme, Rabu (12/8).
Prof Yulian juga mengapresiasi langkah-langkah IPB

Pancasila.
“Pada era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity dan
Ambiguity), nilai Pancasila penting untuk dipahami dan
diimplementasikan. Keberadaan Ormawa PIB, Asrama
Kepemimpinan dan Kader Pejuang Pertanian adalah
gagasan sekaligus tindakan untuk memperkuat serta
menanamkan Pancasila di perguruan tinggi,” ujarnya.
Diskusi ini yang digelar selama dua hari ini menghadirkan
narasumber anak-anak muda yang merupakan para
pemimpin organisasi diantaranya dari Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa
Muhammadiyyah (IMM), Kesatuan Mahasiswa Hindu
Dharma Indonesia (KMHDI), Perhimpunan Mahasiswa
Kristen Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan
Mahasiswa Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa
Muslim Indonesia (KAMMI), Keluarga Mahasiswa
Nahdlatul Ulama (KMNU), Pergerakan Mahasiswa Islam
Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia
(GMKI). (NA/Zul)

University dalam menciptakan bibit-bibit unggul calon
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Guru Besar IPB University: Penguatan Industri Sagu
Berkelanjutan Harus Berbasis Kelembagaan Lokal Masyarakat
Pengaturan kelembagaan ini bisa berdasarkan luasan
tanaman sagu, jumlah petani, dan kemitraan usaha.
Harapannya lembaga ini tidak hanya menyediakan bahan
baku (tepung sagu basah), namun juga tepung sagu kering
(crude). Serta mampu menjadi mitra pengembangan
produk dan diversifikasi sagu.

I

ndustrialisasi sagu merupakan salah satu opsi untuk
mencapai kedaulatan pangan Indonesia di masa
depan. Wacana ini melibatkan banyak pihak, mulai

petani, pengusaha, dan peneliti serta pemerintah. Tanpa
adanya kolaborasi yang baik maka wacana ini akan sulit
direalisasikan. Meskipun terealisasi, hasilnya tidak akan
maksimal, karena antar pihak akan ada yang diuntungkan
dan dirugikan. Petani merupakan pihak yang selama ini
dirugikan.
“Keterkaitan para pihak dalam produksi di industri sagu
adalah antara petani dan pengusaha. Keduanya
menghendaki pendapatan yang sebesar-besarnya.
Hubungan yang kontradiktif ini harus dijembatani dengan
kesepakatan yang mengikat para pihak berdasarkan asas
saling menguntungkan,” ungkap Prof Dr Tajuddin
Bantacut, dosen IPB University yang merupakan Guru
Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian.
Menurutnya, perlu pembagian peran para pihak yang
terlibat di industri sagu. Hubungan yang baik antara
pengusaha dan petani harus dibuat terlebih dahulu. Petani
harus bisa menjadi pihak yang diuntungkan dan memiliki
kekuatan untuk menentukan harga. Selain itu peran
pemerintah sebagai penengah yang diperkuat oleh peneliti
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan membuat
hubungan tersebut menjadi serasi.
Kelembagaan petani bisa dibuat dalam bentuk Badan
Usaha Milik Petani (BUMP) atau Usaha Mikro, Kecil dan
Menangah (UMKM) serta bentuk yang lainnya.

“Secara sosiologi, sagu merupakan bagian kehidupan
masyarakat. Maka sagu merupakan soko guru sosial,
ekonomi dan budaya. Masuknya teknologi, sistem
kelembagaan modern merupakan cara untuk
meningkatkan sumberdaya manusia alam dan sosial
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
ungkapnya.
Industri pengolahan sagu diharapkan menjadi pendorong
untuk peningkatan produktivitas masyarakat. Lembaga ini
harus berbasis pada kearifan lokal masyarakat dan
diayomi oleh pemerintah. Sebagai bahan pangan
potensial, industri sagu harus diawasi dengan ketat agar
hak masyarakat tetap terjaga. Utamanya kesejahteraan
masyarakat menjadi poin penting dalam industri ini.
Selain itu, pemerintah harus bisa mengembangkan
infrastruktur untuk pengembangan sagu. Pemerintah juga
harus memberikan dukungan kebijakan. Kedudukan petani
sebagai pemilik sagu harus diperbaiki. Salah satu opsi
yang bisa diterapkan adalah kepemilikan petani terhadap
saham dalam industri sagu. Modal ini membuat petani
memiliki nilai tawar untuk bernegosiasi dengan pengusaha
dan pasar.
“Saat petani memiliki lembaga, maka petani akan memiliki
kekuatan untuk tawar menawar dengan pegusaha. Petani
yang secara perorangan menjadi kuat karena
berorganisasi untuk menembus pasar bersama
perusahaan. Jika dimungkinkan petani bisa didorong
sampai mengolah menjadi sagu kasar, atau bahkan sagu
halus. Mereka bisa menjual langsung produk sagu bernilai
tinggi,” tutupnya. (NA/Zul)
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Dokter Hewan Alumni IPB University Ini
Berikan Tips Bedakan Hewan Sehat dan Sakit
karakteristik hewan yang sehat bisa dilihat dari nafsu
makannya.
Hewan sehat akan tetap makan dengan porsi yang cukup
sesuai dengan postur atau bobot badannya."Hewan yang
memiliki nafsu makan yang baik adalah salah satu ciri
bahwa hewan tersebut sehat. Karena gejala awal ternak
atau hewan yang sakit adalah penurunan nafsu makan.
Ciri lain adalah aktif dan terlihat tenang. Hewan sakit akan
terlihat murung, lesu, tak bergairah dan mengalami
penurunan nafsu makan. Banyaknya gerak atau aktivitas
ternak dapat menjadi salah satu indikator kesehatan
ternak. Apabila ternak banyak bergerak dan tidak
nglentruk, kondisi ternak dapat dianggap sehat.
Sedangkan ternak yang cenderung diam dan kurang aktif
merupakan ciri ternak yang kurang sehat," tandasnya.
Selain itu, bisa dilihat juga dari fesesnya. Hewan sehat,
fesesnya tidak encer atau diare dan tidak terlalu keras.
Pada bagian mulut tidak terlihat hypersalivasi atau
berbuih. Hewan sehat juga hidungnya terlihat lembab,
tidak kering dan tidak berair serta lubang telinganya
bersih. Selaput mata hewan sehat terlihat jernih, bersinar,
dan fokus serta bersih tanpa kelainan-kelainan mata.

T

idak seperti manusia, hewan tak bisa mengeluh

bahwa dirinya sedang sakit. Semua jenis hewan

tidak bisa mengatakan dengan suara keras jika

Seperti berair, belek, bercak kemerahan pada kornea mata,
adanya selaput putih seperti katarak, ataupun adanya
kotoran dan luka di sudut mata.
“Kulit hewan sehat terasa elastis dan turgor kulit baik.

ada yang sakit. Itu sebabnya semua orang yang

Ketika disentuh atau ditarik, kulit hewan sangat kenyal

mempunyai hewan, jenis apapun itu baik hewan

dan posisi kulit akan kembali ke keadaan semula, kembali

peliharaan seperti anjing, kucing atau hewan ternak

normal dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian bulu-

seperti sapi, kerbau, kambing dan yang lainnya harus tahu

bulu pada hewan sehat bersih, tidak rontok, mengkilat dan

tanda-tanda hewannya sehat atau sakit.

subur serta tidak kusam. Hewan yang sakit, kalau ditarik

Untuk itu alumni IPB University dari Fakultas Kedokteran
Hewan (FKH) dan sekarang aktif sebagai dokter hewan
praktisi, drh Yuke Yunizar Gantiana berikan tips cara

bulunya akan rontok. Kerontokan bulu dalam jumlah
banyak dapat menjadi ciri hewan yang sakit,” terangnya.
(Awl/Zul)

membedakan hewan sehat dan sakit. Secara umum
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Mahasiswa IPB University Dukung Konservasi Penyu

K

elangkaan penyu akibat perubahan iklim dan
aktivitas manusia membutuhkan penanganan
khusus yakni dengan melakukan konservasi. Hal

ini mendorong Himpunan Manajemen Sumberdaya

Perairan (Himasper) dari Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) IPB University mendaulat dosen IPB
University dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan,
Dr Nyoman Metta N Natih untuk berbicara tentang “Sea
Turtle Conservation in Indonesia”.
“Memahami karakteristik morfologi dan ekologi penyu
diperlukan guna memudahkan proses identifikasi pada
saat melakukan riset atau upaya konservasi lainnya. Kita
harus sadar akan pentingnya keberadaan penyu, serta
termotivasinya peserta agar ikut terlibat dalam upaya
konservasi penyu di Indonesia,” terangnya.

Specialist, WWF Indonesia menyampaikan beberapa hal
terkait ancaman populasi dan upaya konservasi penyu
beserta kontribusi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa
dan masyarakat di Indonesia.
“Saat ini telah terjadi penurunan jumlah populasi penyu
dalam kurun waktu yang cukup singkat bahkan ada
beberapa spesies penyu yang mulai dikategorikan
terancam punah karena adanya pemangsaan yang
dilakukan oleh kepiting, burung juga reptil. Selain
pemangsaan tersebut, ancaman terbesar yang dialami
penyu adalah aktivitas manusia yang masih
memanfaatkan daging bahkan telur penyu untuk
dikonsumsi. Permasalahan ini tidak hanya mengancam
penyu di Indonesia, melainkan hampir di seluruh dunia,”
ujarnya. (SM/Zul)

Senada dengan hal tersebut, Dwi Suprapti, seorang dokter
hewan yang juga sebagai Turtle and Marine Mammals
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