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IPB Gelar Pertemuan Koordinasi Manajemen
pemberdayaan dan pengayaan masyarakat/bangsa
Indonesia (Social Enrichment), dengan tetap fokus pada
pendidikan unggul berkualitas, penelitian unggul dan
terdepan, serta mampu menjadi solusi permasalahan
bangsa.
“Agenda strategis IPB dalam hal ini di sebut IPB 4.0 meliputi
IPB Care, IPB Green, IPB Biz, IPB Smart, IPB Lead, IPB Excel
dan IPB Share,” katanya.
Prof. Agus menambahkan bahwa fokus IPB ke depan terkait
dengan tiga sasaran pengembangan di bidang pendidikan.
Yakni melengkapi peralatan laboratorium, kesejahteraan
pegawai (dosen maupun tenaga kependidikan), dan
Information Technology (IT).
“Di bidang peralatan, kita akan terus perbaiki dan lengkapi
dengan maksimal. Di bidang kesejahteraan, IPB terus
melakukan diskusi untuk penyempurnaan Sistem Imbal
Jasa (SIJ) dan di bidang IT, kita terus mengembangkan
program yang terintegrasi sistem serta pengembangan
jaringan internet ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
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Dalam kesempatan ini, setiap wakil rektor memaparkan
kebijakan yang akan dilaksanakan setidaknya dalam satu
tahun ini. Prof. Agus juga memaparkan kebijakan
pengelolaan sumberdaya manusia, keuangan dan
perencanaan. Menurutnya sumber pendanaan IPB ada dua
yakni sumber dana dari pemerintah dan sumber dana dari
masyarakat.

Rektor IPB dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. Ir. Agus
Purwito, M.Sc.Agr mengatakan Rencana Jangka Panjang
IPB (RJP-IPB) 2019-2045 telah meneguhkan IPB menjadi
Techno-Socio-Entrepreneurial University. Maka kontribusi
dan peran IPB di masa depan akan lebih dituntut dalam

Dasar penetapan rancangan program/kegiatan 2018
meliputi perkiraan pendapatan (APBN, BPPTN BH, DM, DMKerjasama), program prioritas dan kebutuhan dasar, usulan
program/kegiatan pada Musyawarah Perencanaan dan
Pengembangan (Musrembang), kegiatan tahun
sebelumnya dan program penugasan dari pemerintah.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB tahun 2018
diputuskan oleh Majelis Wali Amanat (MWA) Nomor
35/MWA-IPB/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Rapat
Koordinasi Manajemen IPB untuk menyamakan
persepsi, menyampaikan informasi dan menjaring
masukan dalam proses pendidikan yang baik dan bermutu
tinggi serta kebijakan ke depan. Kegiatan ini digelar di IPB
International Convention Center (IICC), Kampus IPB
Baranangsiang, Bogor (16/7).
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Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan,
Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS, memaparkan kebijakan
pengembangan inovasi, kewirausahaan, bisnis dan aset
komersial. IPB terus mengembangkan dan membentuk
peluang bisnis di era revolusi industri 4.0.
“IPB akan mengembangkan IPB Nusantara Coﬀee Shop dan
IPB Biz Travel dan Tour. Semuanya online-web based dan
android based. Selain itu kita juga mengembangkan sistem
satuan usaha IPB yang terintegrasi. Akuntansi keuangan
dari satuan-satuan usaha akan terintegrasi real time. Akan
ada workshop dan pelatihan di satuan usaha,” terangnya.
Sementara itu Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem
Informasi, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F
memaparkan mengenai kebijakan pengembangan
kerjasama dan hubungan international. Prof. Dodik
mengkoordinasikan pelaksanan tugas dalam perintisan
dan pengembangan kerjasama nasional dan penguatan
hubungan alumni dalam rangka memajukan bidang
akademika dan non akademika.

Selain para wakil rektor, Sekretaris Institut, Dr Aceng
Hidayat juga memaparkan mengenai kebijakan pengadaan
barang dan jasa serta pelayanan umum. Kepala Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM),
Dr.Ir. Aji Hermawan, MM memaparkan mengenai kebijakan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Kepala
Lembaga Pengembangan Institut, Dr. Ir. Ernan Rustiadi,
M.Agr memaparkan mengenai kebijakan pengembangan
IPB.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria pada momen penutupan rapat
koordinasi mengharapkan, “ Semoga rapat koordinasi
manajemen ini dapat menjadi momen berharga untuk
dapat berkonsolidasi antar jajaran pimpinan IPB sehingga
ke depan dapat bekerja sama dengan lebih baik dan lebih
erat lagi. Kita harus bisa merespon perubahan demi
kemajuan IPB di masa yang akan datang. Kita bersama
memiliki tugas untuk membuat branding IPB semakin
terkenal dan terpilih.”(Awl/Zul)

Fungsinya adalah perintisan dan pelaksanaan negosiasi
dengan mitra kerjasama nasional bidang akademik dan
non akademik, penguatan sinergi dan kerjasama dengan
lembaga penelitian, lembaga pemerintah, swasta dan
lembaga non pemerintah yang saling menguntungkan,
pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dalam
implementasi kerjasama yang telah disepakati,
pengelolaan pangkalan data kerjasama di seluruh unit
kerja di lingkungan IPB dan monitoring, evaluasi
pelaksanaan kerjasama tingkat nasional, pengelolaan data
alumni untuk membangun kerjasama strategis serta
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan
Himpunan Alumni IPB.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Ir.
Drajat Martianto, M.Sc memaparkan mengenai kebijakan
pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan. Arah
pengembangan kebijakan pendidikan tinggi
diimplikasikan berupa kebutuhan peningkatan
kemampuan berkompetisi yang semakin berbasis
pengetahuan (knowledge based society).
Menurutnya, pendidikan tinggi harus mampu
menghasilkan dua hal penting yakni insan berkarakter dan
kreatif yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan,
dan inovasi teknologi melalui konvergensi berbagai
cabang keilmuan. Inovasi dalam arti teknologi yang telah
diwujudkan dalam bentuk kegiatan industri yang
menciptakan lapangan kerja sehingga berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan. “Kedua hal ini
mustahil diwujudkan tanpa pembangunan budaya mutu di
perguruan tinggi,” ujarnya.
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Keberadaan Teluk Jakarta Penting untuk Dijaga
pertanyaan mau dibawa ke mana Teluk Jakarta serta
bagaimana pengelolaan hasil dari reklamasi yang telah
dilakukan? Adanya hasil pulau reklamasi tersebut perlu
dikaji secara komprehensif dengan kacamata akademis
objektif. Ini untuk menghasilkan rumusan terbaik tentang
pengelolaan Teluk Jakarta secara berkelanjutan,” ujar Dr.
Yonvitner, Kepala Pusat Studi Bencana IPB.
Kegiatan ini dihadiri oleh praktisi, akademisi, dan ahli yang
memiliki fokus terhadap isu ini. Hadir juga Wakil Kepala
PKSPL IPB Dr. Ahmad Fachrudin, Kepala Bidang Program
Pusat Studi Bencana, Dr Syamsul Bahri Agus, dan Anggota
TGUPP.

P

ro dan kontra reklamasi Teluk Jakarta masih terus
terjadi. Pencemaran reklamasi serta penyewaan
pulau menjadi isu utama yang berkembang. Jalan
panjang reklamasi Teluk Jakarta yang tak berkesudahan
menimbulkan perdebatan tiada akhir. Berbagai kebijakan
pemerintah yang dikeluarkan pun berbeda. Mulai dari yang
menolak kegiatan reklamasi, ada pula yang mendukung
untuk dilakukan.
Kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI
Jakarta yakni Pergub No. 58 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, menjadi
hal yang cukup kontroversial di kalangan publik.
Pergub tersebut mengatur pembentukan Badan Koordinasi
dan Pengelolaan Reklamasi (BKP) Pantai Utara Jakarta.
Badan yang mempunyai tugas mengoordinasikan
perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan
Reklamasi Pantura Jakarta, pengelolaan hasil Reklamasi
Pantura Jakarta dan penataan kembali kawasan daratan
pantai utara Jakarta serta memberikan rekomendasi
kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Reklamasi
Pantura Jakarta, dan penataan kembali kawasan daratan
pantai utara Jakarta.
Oleh karena ini, tiga unit kerja di Institut Pertanian Bogor
(IPB) Pusat Studi Bencana Center for Disaster Studies
(CERDAS) dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
(PKSPL) serta Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
melakukan kajian secara komprehensif terhadap
pengelolaan Teluk Jakarta secara berkelanjutan. Kajian
yang dilakukan di Pusat Studi Bencana, Bogor (13/7) ini
menghadirkan Dr. Sudirman Saad, Tim Gubernur untuk
Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta
bidang pengelolaan pesisir.
“Pro-kontra terjadi dalam kegiatan reklamasi, tapi sudah
menghasilkan empat pulau reklamasi. Dengan adanya tarik
ulur kebijakan dari masa ke masa, menimbulkan

Dari pertemuan ini setidaknya ada 12 pembahas yang
berasal dari peserta yang menyampaikan pandangannya
tentang Teluk Jakarta ke depan. Beberapa poin penting
yang berhasil dirumuskan adalah perlu penguatan areal
konservasi pesisir seperti mangrove harus dikencangkan.
Karena sebagian berperan sebagai fungsi ekologi, ekonomi
dan mitigasi. Kedua, pentingnya mendorong areal yang
telah dikonservasi menjadi ruang publik dengan zonasi
yang sesuai untuk kebutuhan masyarakat. Ketiga, zonasi
harus menjadi basis utama dalam tata kelola ke depan,
termasuk kawasan pulau. Keempat, kajian penguatan
termasuk resiko ekosistem risk, larva transport dan potensi
social disaster jika terjadi penguasaan swasta. Kelima,
Pemda DKI harus memanfaatkan aset DKI termasuk ruang
perairan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat DKI
seperti penguatan kembali budidaya laut, seafarming serta
kegiatan wisata bahari. Dan terakhir adalah perlu
pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan perencanaan
dan pengembangan ke depan.
“Kita harus memiliki cara pandang melihat Jakarta sebagai
sebuah teluk yang memiliki connectivity yang luar biasa
dari sekedar sebagai penyelia jasa ekonomi. Mainstreaming
ekonomi sangat kuat dalam upaya membangun pulaupulau di Jakarta. Padahal kita sangat memerlukan
keberadaan teluk sebagai sebuah ekosistem pelindung
bagi Jakarta. Pasti ada maksud yang secara logika pantas
menurut manusia, tetapi secara history, ekologi, sosial dan
lingkungan akan keberadaan Teluk Jakarta penting untuk
dijaga,” ujarnya.
Menurutnya, Teluk Jakarta atau Sunda Kelapa adalah
bagian dari sejarah perjuangan para pendahulu bangsa.
Berbagai history ini akan hilang dengan berbagai bukti
yang tidak lagi autentik. Daerah yang pada awalnya
menjadi batas laut akan hilang makna sejarahnya ketika
kawasan tersebut ditutupi oleh berbagai aktivitas di
kawasan teluknya yang tidak lagi bersinggungan dengan
laut. (**/Zul)
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Departemen Biologi IPB Hadirkan
Pakar Orangutan dari Swiss

S

alah satu isu hangat dalam fenomena ekspansi
industri perkebunan adalah mengenai populasi
orangutan yang semakin terancam punah.
Berkurangnya populasi orangutan paling besar diakibatkan
oleh ekspansi industri perkebunan kelapa sawit selain
perburuan oleh manusia.
Isu ini cukup penting untuk menjadi diskusi di kalangan
akademisi. Oleh karena itu Departemen Biologi, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian
Bogor (FMIPA IPB) mengadakan Guest Lecture atau kuliah
tamu mengenai konservasi orangutan di wilayah Sumatera.
Guest Lecture ini menghadirkan Olivia Wassmer, Master of
Science in Anthropology, University of Zurich, Switzerland
dan diadakan di gedung Biologi FMIPA IPB (13/7). Olivia
membahas mengenai isu orangutan di kawasan Sumatra
dan perilaku dalam adaptasi dengan lingkungan baru.
Acara ini dihadiri oleh para mahasiswa dan juga dosen.

dengan cara berpindah-pindah dari satu sarang ke sarang
lainnya. Jenis makanannya buah-buahan seperti nangka,
leci, durian dan sisanya makan pucuk daun muda, kulit
pohon, serta vertebrata kecil lainnya,” ujarnya.
Ancaman terhadap orangutan seperti perubahan fungsi
lahan hutan menjadi ladang atau perkebunan, telah
membuat habitat orangutan semakin terancam sehingga
orangutan berpindah ke lingkungan baru. Dr. Puji Rianti
mengatakan bahwa pengamatan mengenai perilaku
orangutan Sumatera akan memberikan gambaran
bagaimana pengendalian populasi orangutan dan
memberikan pengetahuan terhadap adaptasi orangutan di
lingkungan baru. (**/Zul)

Olivia juga memaparkan bagaimanaa strategi yang dapat
dilakukan untuk membantu orangutan dalam menghadapi
lingkungan baru. Hal ini berdasarkan kajian dan riset yang
telah dilakukannya saat berkolaborasi dengan akademisi
dari IPB yakni Dr. Puji Rianti dan Dr. Dyah Perwitasari.
“Orangutan Sumatera yang diteliti berasal dari Suaq
Balimbing, Aceh. Populasinya cukup banyak di Sumatera.
Berdasarkan pengamatan, orangutan Sumatera hidup
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Mahasiswa IPB Ciptakan Shampo untuk Anjing
dan Kucing dari Tembakau
Sebenarnya niat awal mereka membuat produk ini adalah
untuk memberdayakan petani tembakau dengan cara
membuat produk alternatif hasil tembakau. Tembakau
yang biasanya digunakan sebagai bahan baku rokok,
sebenarnya juga dapat digunakan sebagai bahan baku
shampo alami untuk hewan. Ketika banyak pabrik rokok
tutup atau mengalami gulung tikar, petani tembakau bisa
memasok hasil tembakaunya untuk dijadikan bahan baku
pembuatan shampo tembakau. “Sehingga petani
tembakau tidak kehilangan pasar dan bisa menjadi
peluang usaha baru bagi para petani tersebut,” ujarnya.

P

erawatan yang prima pada hewan kesayangan
dibutuhkan agar terhindar dari berbagai penyakit
dan menjaga keindahan tubuhnya. Saat ini shampo
tidak hanya dimanfaatkan untuk mencuci rambut dan kulit
kepala manusia, tetapi sudah banyak juga dimanfaatkan
untuk mencuci rambut kucing dan anjing. Selain untuk
mencuci rambut agar bersih dan harum, shampo untuk
hewan juga berfungsi untuk membasmi, mengobati, dan
mencegah kehadiran ektoparasit seperti tungau dan kutu.
Kasus yang banyak ditemukan di lapangan adalah
kebanyakan hewan besar seperti sapi banyak ditemukan
ektoparasit yang dapat menyebabkan beberapa kerugian
seperti penurunan berat badan dan penurunan hasil
produksi. Pada hewan kesayangan ekstoparasit bisa
menyebabkan kebotakan, rambut rontok, kudis pada
anjing dan kucing serta mengurangi keindahan hewan itu
sendiri.
Oleh karena itu lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggagas shampo alami berbahan baku tembakau
untuk hewan yang mampu mengatasi permasalahan
tersebut. Mereka adalah Dede Irwan, Noura Ahraeny, Ul
Nurul Fadlilah dan Maulida Fitriani dari Fakultas Kedokteran
Hewan serta Bayu Dwi Pangestu dari Fakultas Peternakan.
Mereka mendapatkan bimbingan dari drh. Aulia Andi
Mustika, M.Si untuk mencetuskan inovasi menarik ini.
“Ada beberapa tumbuhan yang bisa digunakan untuk
menghilangkan kutu dan tungau atau ektoparasit pada
hewan. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaaatkan
untuk menghilangkan ektoparasit adalah tembakau. Kami
kemudian membuat shampo hewan alami berbahan baku
tembakau sebagai produk alternatif yang ramah
lingkungan. Inovasi kami tuangkan dalam proposal
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan
(PKM-K) yang berjudul S’Bacow: Shampo Tembakau
Sebagai Alternatif Insektisida Alami Anti Ektoparasit pada
Hewan,” ujar Dede.

Di saat shampo yang umumnya ditemui di pasaran terbuat
dari bahan kimia. S’Bacow memanfaatkan bahan alami dari
tembakau sehingga ramah lingkungan. Selain itu S’Bacow
juga ampuh membasmi, mengobati, dan mencegah
keberadaan kutu dan tungau yang bersarang di rambut
hewan kesayangan seperti kucing dan anjing. Selain itu,
S’Bacow ini juga mampu menjaga rambut hewan
kesayangan tetap harum dan indah.
“Bahan kimia yang selama ini digunakan sebagai komposisi
pembuatan shampo dapat menyebabkan resistensi
ektoparasit, meracuni hewan secara langsung, pencemaran
lingkungan, dan menimbulkan berbagai efek samping.
Inilah letak keunggulan produk yang kami buat yaitu
dibuat dari bahan alami yang ramah lingkungan,” tuturnya.
“Tembakau mengandung beberapa bahan aktif yang dapat
membunuh ektoparasit. Contoh kandungan tembakau
adalah senyawa nikotin yang berfungsi sebagai senyawa
racun saat kontak pada perut ektoparasit dan dapat juga
dari udara yang dihirup oleh ektoparasit. Setelah
percobaan yang telah kami lakukan, shampo ini sangat
ampuh untuk membasmi kutu dan tungau atau ektoparasit
karena semua ektoparasit yang ada di hewan uji langsung
mati. Hal tersebut dikarenakan bahan aktif dari tembakau
ini langsung menyerang sistem saraf ektoparasit hingga
menyebabkan kematian,” tuturnya.
Produk S’Bacow sudah dipasarkan melalui media online,
teman sejawat, mahasiswa FKH dan kolega-kolega di
lingkar kampus IPB. Selain itu, rencana pemasaran yang
ditargetkan oleh tim ini adalah dengan menitipkan
produknya ke petshop sekitar Bogor dan berharap hasil
produk ini dapat dipasarkan ke seluruh Indonesia.
Saat ini, S’Bacow terdiri dari dua ukuran dengan varian
stroberi, lemon, dan apel yang dibandrol seharga
Rp25.000,00 untuk ukuran 100 ml dan Rp40.000,00 untuk
ukuran 250 ml. Harga produk di bawah harga pasaran
menjadi keuntungan lain yang bisa didapat konsumen
(AD/Zul).
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Helbygum, Cemilan Sehat Karya Mahasiswa IPB
dewasa. Helbygum untuk banget untuk para traveler,
pendaki gunung, pekerja, atlit dan anak muda dengan
segudang aktivitas lainnya,” tutur Nabila.
Produk Helbygum dijual di pasaran dengan harga
bervariasi yaitu 8 ribu hingga 11 ribu rupiah bergantung
varian isi. Harga tersebut cukup terjangkau untuk
dinikmati oleh berbagai kalangan. Harapan ke depannya
semoga produk ini dapat terus diproduksi dan dapat
mengembangkan varian rasa baru. Konsumen yang
mengkonsumsi akan memperoleh manfaat berupa
cemilan yang lezat, sehat, dan berkhasiat. (UNA/Zul)

C

emilan sehat dan berkhasiat menjadi salah satu
poin penting bagi produsen dan kosumen.
Berbagai variasi cemilan dari yang sifatnya
tradisional hingga berupa produk pengembangan dari
makanan khas luar negeri telah ramai di pasaran. Melalui
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), empat mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu Nabila Armelinda
Kartini, Annisa Febrianty, Nopa Aris Iskandar, dan Yusuf
Laduni di bawah bimbingan Dr. Wini Trilaksani membuat
cemilan sehat bernama Helbygum. Helbygum dapat
dijadikan sebagai makanan penutup dan makanan biasa.
Nabila, selaku Ketua PKM melakukan riset berjudul
“Helbygum: Eksplorasi Fungsional Wisdom of Dessert
Terestrial dan Marine Herbal Nusantara”.
“Kami mengkreasikan kudapan manis khas Turki yang
dikombinasikan dengan rempah Indonesia dengan
branding Indonesian Lokum. Helbygum terbuat dari
tepung dan gula yang dikombinasikan dengan rempah
manis ala Indonesia seperti almond, mede, dan kacang
tanah,”
Helbygum makanan karya mahasiswa IPB ini terdiri dari
berbagai varian rasa, yaitu Kelor leaf, Ginger, dan
Cinnamon. Varian isinya ada kacang tanah, kurma, mede,
dan almond. Kemasan menarik dilengkapi varian rasa yang
beragam membuat Helbygum diminati konsumen di
berbagai kalangan.
“Kami ingin membuat makanan penutup (dessert) dan
makanan ringan (cemilan) sehat terjangkau dengan bahan
ala rempah Indonesia yang diolah dengan varian rasa.
Helbygum dapat dinikmati oleh anak-anak, remaja, hingga

“

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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