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IPB Peringati HUT ke-73 RI dengan Semangat Bekerja
dan Berprestasi

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) memperingati Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-73 Republik Indonesia, dengan
menggelar upacara dengan mengusung tema "Kerja
Kita, Prestasi Bangsa” di Lapangan Rektorat, Kampus IPB
Dramaga, Bogor, Jumat (17/8).

pendidikan tinggi serta menorehkan prestasi-prestasi yang
membanggakan untuk memperkuat rasa bangga dan
keyakinan pada Indonesia. Teruslah bekerja, teruslah
berinovasi, teruslah berprestasi. Sebab Kerja Kita, Prestasi
Bangsa.”

Upacara dirangkai dengan penganugerahan Tanda
Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun
dan 30 tahun kepada dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan IPB. Dilanjutkan dengan penghargaan
akademisi berprestasi tingkat IPB tahun 2018 dan
mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional.

“Hari ini adalah hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia.
Pada hari ini kita memperingati HUT ke-73 RI. Kita
bersyukur kepada Alah SWT yang telah meridhoi cita-cita
kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang besar,
bangsa yang bersatu di tengah keberagaman, Bhinneka
Tunggal Ika. Atas dasar kebhinekaan inilah kita menjadi
besar dan kuat, dan di hari yang khidmat ini kami mengajak
seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memahami
kembali secara utuh Pancasila dan kebhinekaan bangsa,
melihat kebhinekaan sebagai sebuah anugerah,” lanjut
Rektor IPB.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia (Menristekdikti RI) dalam naskah pidatonya yang
dibacakan Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, “Dalam
peringatan HUT ke-73 Republik Indonesia, marilah Kita
terus bekerja untuk membangun riset, teknologi, dan
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Menurut Rektor IPB beberapa hari yang lalu, kita baru saja
memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-23.
Peringatan tersebut merupakan wujud penghargaan dan
apresiasi atas keberhasilan dan prestasi putra-putri bangsa
Indonesia yang gemilang di bidang iptek. Cukup banyak
prestasi yang membanggakan dan dipamerkan lebih dari
ratusan produk inovasi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta kemandirian dan daya saing bangsa.
“Namun demikian, pemanfaatan ilmu pengetahuan (iptek)
dan inovasi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi
dan industri, masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu,
sebagai institusi iptek kita harus terus meningkatkan
sinergi dengan pelaku industri dan masyarakat, sehingga
iptek dan inovasi memberikan kontribusi maksimal bagi
kemajuan bangsa dan menjawab permasalahan bangsa,”
kata Rektor IPB menyampaikan sambutan Menristekdikti.
Rektor IPB menegaskan, “Ke depan, kita masih harus
bergulat untuk mengatasi banyak tantangan, diantaranya
pemberantasan korupsi, penguatan daya saing, dan
Revolusi Industri 4.0. Tantangan-tantangan ini tidak boleh
menjadi aral semangat kita, karena kita yakin, sepanjang
kita bersatu, bergotong-royong, bersungguh-sungguh dan
bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja amanah pada
bidang tugas kita masing-masing, kita akan mampu
menjawab tantangan ini.”

Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan,”Menghadapi Revolusi
Industri 4.0, kita harus memperkuat literasi lama yang
hanya mengandalkan baca, tulis dan matematika dengan
literasi baru dalam bidang pendidikan tinggi, yaitu data
literation, technology literation dan human literation.
Literasi data merupakan kemampuan mahasiswa kita untuk
membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dari
big data dalam dunia digital. Literasi teknologi merupakan
kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan
teknologi dalam dunia kerja, seperti coding dan arti cal
intelligence, serta prinsip-prinsip teknik rekayasa.
Sedangkan literasi manusia merupakan sisi kemanusiaan,
komunikasi dan desain kreatif.”
Ketiga literasi baru ini perlu dikuasai oleh semua lulusan
perguruan tinggi di Indonesia. Untuk menanamkan literasi
itu, para dosen, guru, maupun tenaga kependidikan juga
harus meningkat kualitasnya, terutama pada skills
kepemimpinan dan kerja sama tim, kemampuan
beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan global,
serta mempunyai kemampuan entrepreneurship, termasuk
penguasaan social entrepreneurship. Dengan penguatan ini,
yakin kita akan mampu melewati tantangan Revolusi
Industri 4.0 dan menjadi salah satu negara yang memiliki
daya saing tinggi. (Awl/ris)
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MAHASISWA BERPRESTASI PROGRAM SARJANA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2018
No.

Nama

Fakultas/Sekolah

Departemen

Peringkat

1.

Arga Putra
Panatagama

Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

Ilmu Komputer

I

2.

Mahtuf Ikhsan

Kehutanan

Manajemen Hutan

II

3.

Laras Salsabila

Ekologi Manusia

Komunikasi dan
Pengembangan
Masyarakat

III

4.

Ni Putu Ayu Eka
Sundari

Pertanian

Manajemen
Sumberdaya Lahan

Finalis

5.

Muhammad Hasanal
Haqq

Pertanian

Agronomi dan
Hortikultura

Finalis

6.

Annisa Zikriatin
Na lah

Kedokteran Hewan

-

Finalis

7.

Yoga Rivaldi

Kedokteran Hewan

-

Finalis

8.

Mella Sarah Elmania

Perikanan dan Ilmu
Kelautan

Teknologi Hasil
Perairan

Finalis

9.

Ken Rizkyna

Perikanan dan Ilmu
Kelautan

Pemanfaatan
Sumberdaya
Perikanan

Finalis

10.

Akbanugra
Yudhananda

Peternakan

Ilmu Produksi dan
Teknologi Peternakan

Finalis

11.

Ghazi Ashfahani
Shafa Hermawan

Peternakan

Ilmu Nutrisi dan
Teknologi Pakan

Finalis

12.

Nur Badri

Kehutanan

Silvikultur

Finalis

13.

Muhammad Fadhil
Rheza

Teknologi Pertanian

Teknologi Industri
Pertanian

Finalis

14.

Yusuf Ali Nurdin

Teknologi Pertanian

Teknologi Industri
Pertanian

Finalis

15.

Rr. Ike Rachmania
Swanten

Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

Biokimia

Finalis

16.

Muhammad
Nurdiyansyah

Ekonomi dan
Manajeman

Ekonomi Syariah

Finalis

17.

Irsyad Al Ghifari

Ekonomi dan
Manajeman

Ekonomi Syariah

Finalis

18.

Ni Ketut Susila
Dharma Asih

Ekologi Manusia

Gizi Masyarakat

Finalis

19.

M. Firman
Ardiyansyah

Bisnis

-

Finalis

20.

Yossinta
Rahmandanti Dewi

Bisnis

-

Finalis

3

MAHASISWA BERPRESTASI PROGRAM DIPLOMA
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2018
No.

Nama

NIM

Program Studi

Peringkat

1.

Sulthonul Mubarok

J3D216176

Teknik Komputer

I

2.

Ardian Pribadi W.

J3J116032

Manajemen Agribisnis

II

3.

Rindang Almira D.

J3B116116

Konservasi dan Ekowisata

Finalis

4.

Kevin Valentino

J3K116070

Manajemen Industri

Finalis

DOSEN BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2018
No. Nama
Bidang Sains Teknologi
1
Prof. Dr. Ir. C. Hanny Wijaya, M.Sc.,
2

Unit Kerja
Fakultas Teknologi
Pertanian
Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Peternakan

Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si.

3
Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.
Bidang Sosial Humaniora
1
Dr. Irfan Syauqi Beik, S.P., M.Sc.Ec.
2

Peringkat
I
II
III

Fakultas Ekonomi dan
Manajemen
Fakultas Ekologi Manusia

Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si.

I
II

KETUA DEPARTEMEN BERPRESTASI TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2018
No.
1

Nama
Dr. Ir. Miftahudin, M.Si.

2

Dr. Irma Isna a Arief, S.Pt., M.Si.

3

Dr. Ir. Sugiyanta, M.Si.

Unit Kerja
Ketua Departemen Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Ketua Departemen Ilmu
Produksi dan Teknologi
Peternakan, Fakultas
Peternakan
Ketua Departemen Agronomi
dan Hortikultura, Fakultas
Pertanian

Peringkat
I

II

III

PEMENANG PENGHARGAAN ACADEMIC LEADER TAHUN 2018
No.
1

Nama
Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, MS

Unit Kerja
Fakultas Ekologi Manusia
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TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
TINGKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2018
No.

Nama

Unit Kerja

Peringkat

Kategori Administrasi Akademik
1.

Angga Yuhistira Aryanto, S.T.P. , M.Si.

Fakultas Teknologi Pertanian

I

2.

Irvan Yulia Ramdani, S.Kom.

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

II

3.

Ali Misri, A.Md.

Fakultas Bisnis

III

Kategori Administrasi Umum
1.

Ratu Anna Nazla Laila, S.P. , M.M.

Sekolah Pascasarjana

I

2.

Ra na Mahdia, A.Md.

Fakultas Kedokteran Hewan

II

3.

Yuni Maharani, S.E., M.Ei.

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

III

Kategori Arsiparis
1.

Siti Nurhasanah, A.Md.

Fakultas EKonomi dan Manajemn

I

2.

Soelarsih

Fakultas Kehutanan

II

3.

Didi Syaeful Bachri

Fakultas Kedokteran Hewan

III

Kategori Pengelola Keuangan
1.

Heni Taryani

Program Pendidikan Kompetensi
Umum

I

2.

Imas Fatimah, S.Si.

Sekolah Pascasarjana

II

3.

Dina Yuniar, S.Pi.

Sekolah Pascasarjana

III

Kategori Pustakawan
1.

Ratnaningsih, S.Sos., M.P.

Perpustakaan

I

2.

Irma Elvina, S.Sos., M.P.

Perpustakaan

II

3.

Dewi Widhasari, A.Md.

Fakultas Pertanian

III

Kategori Pranata Laboran Pendidikan
1.

Laeli Komalasari, S.P., M.Si.

Fakultas Peternakan

I

2.

Rohmat Ismail, A.Md.

Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam

II

3.

Nani Yuliani, A.Ma.

Fakultas Kedokteran Hewan

III

Kategori Satuan Keamanan
1.

Dede Wahyudin, A.Md.

Unit Keamanan Kampus

I

2.

Ajat Sudrajat

Unit Keamanan Kampus

II

3.

Rahmat Hidayat

Unit Keamanan Kampus

III
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Bakar Semangat Calon Penerus Pertanian Indonesia,
Tiga Pengusaha Sukses Terjun di MPKMB 55 IPB

Diawali dengan pemaparan “Sukses Kuliah di IPB” oleh
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr.
Drajat Martianto, sebanyak 3.817 mahasiswa baru
mendapatkan penjelasan lengkap terkait tata tertib
kehidupan kampus seperti pedoman ketertiban, pedoman
akademik, pedoman berpakaian, pedoman berperilaku,
dan lain-lain.

M

asa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru
(MPKMB) Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan
55 resmi memasuki hari kedua. Bertempat di
Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga (15/8),
kegiatan yang bertema “Menumbuhkan Rasa Cinta
Pertanian untuk Mempersiapkan Generasi IPB yang Unggul
dalam Menyongsong Revolusi Industri 4.0” ini diwarnai
dengan ribuan pasukan berbaju batik yang terlihat sangat
antusias meneriakkan yel-yel dan jargon penuh semangat
membara untuk menjalani hari.

“Kepercayaan orang lain dan reputasi anda menentukan
kehidupan anda dimanapun anda berada kelak, baik di
kehidupan sehari-hari ataupun dunia bisnis. Kami ingin
mahasiswa IPB ketika sudah lulus akan tetap menjadi
seorang pembelajar dengan terus memperdalam bidang
keilmuan dan menebar manfaat di masyarakat, " tutur Dr.
Drajat.
Ia menambahkan dengan situasi jaman yang bergeser ke
arah digital, sistem pendidikan IPB juga menyesuaikan
perubahan yang ada. “Saat ini IPB sedang
mengembangkan fasilitas-fasilitas penunjang untuk
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pembelajaran berbasis digital. Mahasiswa IPB pun akan
banyak dilibatkan dalam proses pembelajaran yang kreatif
dan interaktif sehingga mahasiswa dapat belajar satu
dengan yang lainnya tak hanya di ruang kelas saja,” ujarnya.

Indonesia tidak akan maju hanya karena orang-orang
hebat yang berkumpul di Jakarta. Namun, Indonesia akan
hebat jikalau setiap pemuda pulang ke daerah dan
mengembangkan daerahnya,” tutupnya.

Setelah memahami lebih dalam sistem perkuliahan di IPB,
mahasiswa angkatan termuda ini dibakar semangat dan
kebanggaannya menjadi mahasiswa IPB dengan hadirnya
Aang Permana (Founder dan CEO Crispy Si Petek), Fathan
Kamil (Ketua Himpunan Alumni IPB) sekaligus CEO PT.
Transamudera Usaha Sejahtera dan Chairul Tanjung (CEO
CT Corp).

Hal yang sama disampaikan oleh Fathan Kamil, pengusaha
yang juga Ketua Himpunan Alumni (HA) IPB terkait
pentingnya bersyukur menjadi bagian dari kampus
pertanian terbaik negeri. Pengusaha dengan omzet
triliunan rupiah ini menyampaikan asas syukur kepada
Tuhan dengan karunia diizinkan menjadi bagian dari
kampus IPB adalah dengan menunaikan amanah dan
bertanggungjawab sebaik mungkin sebagai mahasiswa.

“Saya berpedoman pada tiga hal dalam hidup saya yaitu
bersyukur, menentukan pilihan dan bertanggungjawab.
Cara saya untuk bersyukur adalah ketika saya sadar bahwa
saya berasal dari keluarga kurang mampu, maka saya
memilih untuk menjadi mahasiswa aktif yang selalu ingin
belajar akan banyak hal. Sejak tingkat satu, saya sudah
belajar berjualan apapun yang bisa saya jual baik itu pisang
molen, donat, dan lainnya. Saya juga aktif berorganisasi di
Lembaga Dakwah Kampus dan Lembaga Dakwah Fakultas,
” sebut Aang.
Pengusaha muda alumnus Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) angkatan 45 ini pada awalnya bekerja di
salah satu perusahaan migas. Inspirasinya untuk memulai
usaha hadir ketika ia harus melaksanakan tugas di berbagai
daerah di Indonesia dan sempat singgah di tempat oleholeh.
“Saya merasa tiap daerah memiliki keunikan dan ciri khas
masing-masing, salah satunya dari perairan. Nah, saat itu
saya teringat bahwa di daerah saya Cianjur ada ikan khas
yaitu ikan Petek. Jumlah ikan ini banyak sekali, namun tidak
termanfaatkan dan dikelola dengan baik karena berbau
amis. Padahal justru ikan yang berbau amis itulah yang
kaya akan protein,” ujarnya.
Sosok yang mendapatkan penghargaan Kick Andy Hero
2017 ini dikenal bukan hanya karena bisnis ikan cripsy-nya
yang laris manis, namun juga karena pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan para ibu
pekerja berusia 40 tahunan. Ibu-ibu ini dipilih dengan
tujuan untuk memberdayakan kaum ibu yang sudah
memasuki usia sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor
formal.
Memiliki usaha dengan distribusi produk yang mencapai
puluhan kota di Indonesia ini tidak serta merta membuat
Aang menjadi tinggi hati. Ia sangat terbuka untuk berbagi
tentang ilmu bisnis yang ia tekuni khususnya bagi para
pengusaha pemula yang juga mahasiswa IPB.
Ia berpesan, “Tanggung jawab masa depan pertanian
bangsa Indonesia ada di pundak mahasiswa IPB hari ini.

“Ada beberapa hal yang bagi saya penting untuk diingat
dalam perjalanan menjadi sukses antara lain bangun
keilmuan atau wawasan untuk dapat menetapkan arah
yang ingin ditempuh, mempertajam basis visi,
mengimplementasikan visi dalam prospektif konkrit
dengan dukungan sumberdaya yang dimiliki, melakukan
langkah implementasi yang sesuai dengan sumberdaya
yang dimiliki semisal jejaring sosial dan fokus pada tujuan
dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi,”
katanya.
Baginya, semua tujuan hidup ada pada keyakinan dan
takdir. Setiap calon pengusaha yang akan memperluas
basis usahanya maka akan menghadapi ujian, pada saat itu
yang terpenting adalah ketika orang yang menghadapi
ujian tetap berusaha untuk kuat menjalani ujian tersebut.
“Semua tujuan hidup berkutat pada keyakinan dan takdir.
Dimanapun kalian berada dan berkarya, jadilah pemimpin
yang terbaik,” tutupnya.
Selain talkshow dari pembicara inspiratif, rangkaian
kegiatan MPKMB hari kedua juga diwarnai dengan
penampilan menarik dari Perkusi Eksplorasi karya
Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) serta Pawai
Pertanian yang dimobilisasi oleh Badan Eksekutif
Mahasiswa KM (BEM KM IPB) dan Akademi Pergerakan IPB
(API)
Nama Chairul Tanjung tentu tidak asing lagi di kalangan
masyarakat Indonesia. Pemilik salah satu perusahaan multinasional, CT Corp ini memiliki kisah dan perjalanan
kehidupan yang inspiratif dan memotivasi banyak orang
untuk bekerja keras meraih mimpinya. "Sukses adalah hak
semua orang namun tidak semua orang dapat menjadi
orang sukses. Orang-orang yang sukses adalah orang yang
memenangkan permainan. Maka daripada itu, adik-adik
semua yang telah beruntung ditakdirkan menjadi bagian
dari kampus IPB ini patut berbangga dan membuktikan
bahwa kita yang berada di sini dapat unggul dari yang
lainnya," katanya.
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Pengusaha yang dijuluki "Chairul Anak Singkong" ini
menyatakan bahwa entrepreneur adalah orang-orang yang
mampu membaca peluang. Jika seseorang tidak mampu
membaca peluang maka ia bukanlah seorang
entrepreneur. "Setiap ada peluang, tangkap. Jika tidak ada
peluang pun, biarlah kita yang menjadi pencipta peluang
tersebut," tuturnya.

Chairul Tanjung juga menyampaikan, setelah berkunjung
ke IPB, ia merencanakan akan merintis kerja sama
membangun Leisure Farm. (FI/sn)

Memulai usaha pertama kalinya saat tingkat satu
perkuliahan dengan menjual fotokopian diktat kuliah
dengan keuntungan pertama sebesar Rp. 15.000-, Chairul
Tanjung menganggap jiwa kepemimpinannya muncul
ketika kondisi-kondisi mendesak hadir. Ketidakmampuan
secara ekonomi yang dihadapi tidak menjadikan
kesempatannya untuk menjadi "pemenang" lenyap.
Menurutnya, ketika ingin menang dalam sebuah kompetisi
yang semakin sulit seperti sekarang kita harus mempunyai
inovasi, kreativitas dan memiliki jiwa entrepreneurship.
Pada era revolusi industri 4.0 ini, data menjadi aset yang
paling bernilai. Seseorang yang menguasai data maka
dapat mengendalikan dunia
Mantan Menko Perekonomian era SBY ini menyatakan, dua
hal yang paling diperlukan dalam menjadi wirausaha
adalah networking dan sumberdaya manusia. Networking
bisa didapat darimana saja, bisa dari teman, organisasi
formal ataupun non-formal, konsumen, supplier bahkan
sekarang bisa dari media sosial.
"Saya seorang aktivis jaman kuliah dulu. Bahkan saya
pernah menjadi senat mahasiswa. Dari kegiatan
berorganisasi itulah saya mendapatkan banyak jejaring,"
sebut pengusaha terkaya ke-6 se-Indonesia tahun 2010 ini.
Baginya, uang bukanlah modal utama untuk meraih
kesuksesan. Pengelolaan sumberdaya manusia yang baik
dengan pembentukan kepribadian, intelegensia serta
pengayaan pengalaman menjadi hal penting yang tidak
ternilai.
Ada 10 point The CT Ways yang disampaikan dalam materi
Entrepreneurship in The Industrial Era ini yaitu mulailah
usaha apapun dengan niat yang baik; baca dan tangkap
peluang yang ada; jika tidak maka ciptakanlah peluang;
uang bukan modal utama; miskin tidak menjadi alasan
untuk tidak berusaha; beli masa depan dengan nilai yang
dimiliki sekarang; jadikanlah kegagalan sebagai sahabat
baik; kerja keras, pantang menyerah; detil; tidak kompromi
terhadap hasil akhir dan disiplin; intuisi adalah sesuatu
yang rasional; ambil keputusan; cari solusi dan bukan
mencari masalah; pragmatisme dan idealisme bukanlah
minyak dan air; serta carilah keberkahan Tuhan dalam
setiap langkah.
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Tendik IPB Gelar Debat Calon Ketua Fortendik
tendik IPB, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan,
berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun per 1
September 2018, tidak sedang menjabat sebagai pejabat
struktural di IPB atau Majelis Wali Amanat (MWA),
pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA),
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) IPB dan tidak sedang
bertugas sebagai Panitia Pemilihan Ketua Fortendik IPB
periode 2018-2020. Syarat pemilih diantaranya Warga
Negara Indonesia (WNI), Tendik PNS dan non PNS yang
terdaftar di Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) IPB,
dan terdaftar di daftar pemilih. (dh/ris)

P

anitia Pemilihan Ketua Forum Tenaga Kependidikan
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Debat
Calon Ketua Forum Tenaga Kependidikan
(Fortendik) IPB periode 2018-2020. Debat Calon Ketua
Fortendik IPB dilakukan di Auditorium Andi Hakim
Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kamis (16/8).
Ketua Panitia Pemilihan Ketua Fortendik IPB, Ir. Setyo Edy
Susanto, S.Th.I., M.Pd menyampaikan hasil seleksi panitia,
terpilih lima calon Ketua Fortendik periode 2018-2020
yaitu: Ir. Rita Komalasari dari Perpustakaan IPB, Roesdi
Trijadhi dari Unit Arsip IPB, Sofyan, S.Si., M.Si dari Fakultas
Peternakan IPB, Ir. Titi Riani, M.Biomed dari Fakultas Ekologi
Manusia (FEMA) dan Vera Nora Indra Astuti, S.Pt, M.M. dari
Sekolah Pascasarjana IPB. “Kami berharap seluruh tenaga
kependidikan IPB dapat berpartisipasi dalam pemilihan
yang akan dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018 pukul
08:00 - 13 :00 di Graha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga.
Kampanye dilangsungkan pada 14-20 Agustus 2018. Masa
tenang tanggal 21-22 Agustus 2018. Semoga tenaga
kependidikan dapat lebih kompak dan bersatu, demi
kebersamaan dan kesejahteraan tenaga kependidikan,”
kata Edy.
Menurutnya, kelima calon Ketua Fortendik IPB terpilih dari
sembilan bakal calon perwakilan yang diusulkan dari unit
kerja dan fakultas di IPB. “Enam dari fakultas, satu dari
Sekolah Pascasarjana (Sps), dan dua dari unit penunjang
IPB (Perpustakaan dan Unit Arsip). Para kandidat telah
melalui proses seleksi berkas (portofolio), presentasi, dan
wawancara, jelas Edy.”
Dalam kesempatan itu, kelima calon melakukan ‘Debat
Calon Ketua Fortendik IPB’. Kelima bakal calon telah masuk
kriteria calon ketua merupakan WNI, sehat jasmani dan
rohani, memiliki komitmen yang tinggi untuk memajukan
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Genjot Riset Metabolomik, Trop-BRC LPPM IPB
Hadirkan Peneliti dari Jepang
Menurut Dr. Irmanida, tujuan dalam mempercepat
transformasi IPB menjadi perguruan tinggi berperingkat
500 terbaik dunia versi QS World University Rangking
membutuhkan strategi. Kaitannya dengan Trop BRC, salah
satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan
meningkatkan produktivitas riset akademis diantaranya
meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian teknologi
metabolomik sebagai strategi terpadu dalam karakterisasi
komponen aktif bahan alam, sehingga dapat
mengembangkan penelitian baik nasional maupun
internasional.

D

alam upaya peningkatan publikasi internasional,
Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan
World Class Professor (WCP). Program yang
didanai Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti) RI ini menghadirkan tokoh
peneliti kelas dunia. Misalnya, Pusat Studi Biofarmaka
Tropika, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Trop BRC) LPPM IPB
mendatangkan salah satu pakar KNApSAcK dari Jepang,
Prof. Shigehiko Kanaya dari NARA Institute of Science and
Technology dalam Workshop "KNApSAcK Family Database in
the Traditional Medicine Research". IPB sebagai perguruan
tinggi terkemuka di Indonesia mencoba untuk
bertransformasi menjadi perguruan tinggi dengan posisi
500 terbaik di dunia versi QS-WUR (World University
Ranking).

"Dengan meningkatnya publikasi para akademisi, ke
depannya kami berharap reputasi akademik institusi dan
sitasi tiap dosen akan meningkat,” terangnya.Dalam hal ini
Trop BRC juga menjalin kerjasama dengan Pusat Unggulan
Iptek (PUI) lainnya di IPB yaitu, Pusat Kajian Hortikultura
Tropika (PKHT), dan departemen lainnya di IPB seperti
Departemen Kimia, Departemen Ilmu dan Teknologi
Pangan (ITP) dan juga Departemen Teknologi Industri
Pertanian (TIN) yang seluruhnya memfokuskan kegiatan
untuk mengkaji metabolomik tumbuhan obat tropika,
manggis, kopi dan tempe. (SMH/ris)

Dr. Irmanida Batubara, Kepala Trop BRC LPPM IPB
menyampaikan, “Setiap tahun kami mengajukan proposal
untuk bisa menyelenggarakan WCP. Trop BRC adalah satusatunya lembaga dari IPB yang tahun ini dapat
menyelenggarakan WCP dengan Skema A,” terangnya. WCP
Skema A merupakan bagian program pada WCP yang
secara khusus bertujuan untuk meningkatkan publikasi
internasional pada jurnal bereputasi bertaraf Q1 (taraf
terbaik dalam kategori publikasi internasional).
"Upaya peningkatan publikasi internasional sebagai salah
satu upaya IPB sebagai perguruan tinggi dengan posisi 500
terbaik dunia versi QS-WUR (World University Ranking).
Selain Prof. Kanaya, workshop yang dihadiri oleh 20
akademisi baik dosen, peneliti, maupun mahasiswa IPB ini
juga menghadirkan Dr. Sony Hartono Wijaya dari
Departemen Ilmu Komputer IPB yang menyampaikan
penerapan KNApSAcK," ujar Dr. Irmanda Batubara.
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LPPM IPB Gelar Pelatihan Penulisan
Artikel Ilmiah Internasional
Menurutnya, IPB ingin membangun budaya menulis dan
budaya publikasi supaya jumlah dosen, peneliti dan
mahasiswa IPB yang memiliki publikasi internasional dan
produktivitas dalam publikasi ilmiah semakin bertambah.
LPPM juga akan menggelar kegiatan Publiweek yang berisi
berbagai kegiatan publikasi, yang akan dilaksanakan pada
tanggal 24- 28 September 2018 mendatang.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah bagi
dosen dan mahasiswa pasca sarjana di IPB International
Convention Center (IICC), Bogor (15/8). Peserta pelatihan
dibekali teknik dan tips seputar penulisan artikel agar bisa
menembus jurnal internasional.
Dr. Eva Anggraini, SPi.MSi, Wakil Kepala LPPM Bidang Kajian
Strategis dan Publikasi Ilmiah dalam sambutannya
menginformasikan bahwa terdapat 276 pendaftar pada
pelatihan ini namun hanya 32 orang yang dipilih menjadi
peserta. “Kami ingin melakukan training yang berkualitas.
Oleh karena itu jumlah peserta dibatasi agar ada interaksi
antar peserta dan pemateri. Untuk itu para peserta
diharapkan siap dengan pertanyaan terkait kendala yang
dihadapi dalam penulisan artikel,” ujarnya.
Selain itu Dr. Eva menyarankan agar para peserta
menggunakan kesempatan sebaik mungkin untuk
konsultasi. Selain itu, saat ini IPB memiliki klinik publikasi
yang menyediakan fasilitas cek plagiarisme, konsultasi
substansi artikel dengan Komite Klinik Publikasi yang terdiri
dari ilmuwan dari berbagai keilmuan serta layanan
language editing. Diharapkan setelah pelatihan ini, para
peserta bisa segera menyelesaikan manuskripnya dan bisa
segera di-submit ke jurnal yang ditargetkan.

“Kita tahu bahwa IPB menuju World Class University, jadi
perlu adanya pembekalan kepada semua sivitas akademika
IPB untuk memahami trik and tips mempublikasikan artikel
ke jurnal internasional. Termasuk bagaimana etika dalam
publikasi, target jurnal, juga bagaimana mengetahui
proses-proses dalam publikasi,” ujar Kepala Bidang
Publikasi Ilmiah LPPM IPB, Dr. Hawis Madduppa, Spi,Msi.
Pemateri dalam pelatihan ini adalah Dr. Habil Sonja
Kleinertz, dosen jangka panjang DAAD di Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK IPB), Dr. Berry Juliandi
selaku Chief Editor Jurnal Hayati dan Dr. Hawis Madduppa.
Materi pelatihan ditekankan pada logical ow, etika
publikasi, struktur penulisan, teknik penulisan,
penggunaan reference manager, strategi submission dan
berkomunikasi dengan editor dan peer reviewer.
“Dosen dan mahasiswa biasanya terkendala oleh
manuskrip yang disiapkan tidak matang. Meski kualitas
data bagus namun tidak mengikuti kaidah-kaidah sehingga
miskin persiapan. Untuk itu melalui pelatihan ini kami
bantu bagaimana menyiapkan pendahuluannya, abstrak
yang baik seperti apa, metodenya seperti apa. Dalam
pelatihan ini peserta juga memiliki kesempatan konsultasi
manuskripnya secara individu dengan para narasumber,”
tambahnya. (dh/Zul)

“Dengan pelatihan ini diharapkan akan ada banyak agen
publikasi internasional dari dosen dan mahasiswa.
Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan jumlah
publikasi internasional IPB. Bagi dosen juga diberikan
insentif publikasi yang pengajuannya terintegrasi dengan
Sistem Penilaian Angka Kredit dan Karya Ilmiah (Sipakaril),”
ujarnya.
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Departemen ESL IPB dan AIESEC Cari Model
Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis

D

epartemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen,
Institut Pertanian Bogor (Dept. ESL FEM IPB) ikut
berpartisipasi mewujudkan visi IPB sebagai kampus
inovasi. Departemen ESL FEM IPB bekerjasama dengan
Association Internationale des Etudiants en Sciences
Economiques et Commerciales (AIESEC) IPB mencari model
inovasi di bidang kewirausahaan dan bisnis. Sekretaris
Departemen ESL FEM IPB, Dr. Meti Ekayani, S.Hut, M.Sc
menyampaikan apresiasinya pada AIESEC IPB yang telah
melaksanakan sebuah proyek sosial selama enam minggu
yang bertemakan kewirausahaan dan bisnis. “Saya
bersyukur hari ini Kamis (16/8) kita telah berhasil
melaksanakan Grand Gathering seluruh partner, lima Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan seluruh aspek yang
terlibat dalam proyek sosial ini yaitu Box To Go, Gerimis
Coﬀee and Space, Rumah Rumput Laut, Secretgift.id, dan
Brin Scarf, kata Dr. Meti.”

ingin dicapai, tantangan yang dihadapi serta berbagai
aspek yang terlibat dalam proyek mereka.
Para EP dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap
kelompok akan menjalani proyek bersama satu UMKM di
Bogor. Setelah presentasi dilakukan, terdapat beberapa
komentator yaitu Dr. Lukytawati Anggraeni, SP, M.Si, dosen
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Dr.
Lukytawati memberikan komentar dan masukan ke setiap
proyek yang telah dilakukan. Setelah presentasi, dilakukan
pemberian plakat dan serti kat kepada setiap partner serta
seluruh aspek yang terlibat. Selain itu dilakukan voting
untuk Best Marketing Team yang dimenangkan oleh tim
Youcef dari Gerimis Coﬀee and Space. Ketua Departemen
ESL FEM IPB Dr. Ir Ahyar Ismail, M.Agr berharap kegiatan ini
ke depannya banyak diikuti dari pihak luar IPB. (***/ris)

Acara ini dibuka staf pengajar dari Departemen ESL FEM
IPB, Dr. Meilanie Buitenzorgy, S.Si, M.Sc dan dilanjutkan
presentasi laporan akhir dari panitia dan Exchange
Participants (EP). Para Exchange Participants yang berasal
dari sebelas negara bergantian mempresentasikan hasil
dari proyek yang mereka lakukan dengan UMKM lokal.
Presentasi tersebut menyampaikan mengenai target yang
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Dalam 18 Tahun, IPB telah Daftarkan 401 Paten

D

irektorat Inovasi dan Kewirausahaan Institut
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) telah
menyelenggarakan pelatihan penelusuran dan penulisan
deskripsi paten untuk meningkatkan kualitas aplikasi paten
dari para periset baik dari perguruan tinggi, lembaga riset
dan pengembangan baik milik pemerintah maupun
swasta. Pelatihan ini dilaksanakan di Ruang Gaharu, IPB
Science Techno Park, Taman Kencana pada 15-16/8.
Dr. Syarifah Iis Aisyah, Direktur Inovasi dan Kewirausahaan
IPB menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada
peserta tentang sistem kekayaan intelektual. "Kami ingin
agar kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan peserta
dalam menyusun spesi kasi dokumen paten (deskripsi
paten)," katanya.
Dr. Iis berharap agar pelatihan paten ini dapat membantu
peserta dalam memahami dan membedakan jenis-jenis
kekayaan intelektual yang telah resmi diimplementasikan
di Indonesia, khususnya paten. “Kami berharap agar
peserta mampu menyusun deskripsi paten sesuai dengan
ketentuan penulisan spesi kasi dokumen paten, draft
deskripsi paten yang siap untuk didaftarkan paten,“
tandasnya.

Paten merupakan salah satu dari tujuh jenis kekayaan
intelektual yang telah resmi diimplementasikan di
Indonesia. "Paten sebagai instrumen perlindungan hukum
terhadap kekayaan intelektual di bidang teknologi,
menjadi salah satu indikator kemajuan suatu negara,
utamanya yang berorientasi pada knowledge based
economy. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk
menerapkan sistem tersebut," terang Dr. Drh. I Ketut Mudite
Adnyane, Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan
Komersialisasi Inovasi, Direktorat Inovasi dan
Kewirausahaan IPB.
Sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman
dan meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia akan
pentingnya sistem kekayaan intelektual, khususnya paten
akan dilakukan secara kontinyu di IPB. Pelatihan ini
dilaksanakan satu hingga dua kali setiap tahunnya. Sampai
saat ini, total inovasi IPB yang masuk dalam seratus plus
Inovasi Indonesia Paling Prospektif versi Business
Innovation Center (BIC) adalah 415 inovasi dalam kurun
waktu sepuluh tahun. Total aplikasi paten IPB adalah 401
judul, dan 134 diantaranya telah granted (berserti kat).
(SMH/ris)
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Peringati HUT Ke-73 RI, IPB Gelar
Talks “Indonesia Diaspora Series”

D

alam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT)
Ke-73 Republik Indonesia, Direktorat Program
Internasional Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar The IPB Talks on Complexity and Sustainability
Sciences “Indonesia Diaspora Series”, Rabu (15/8) di IPB
Dramaga. Kegiatan ini dihadiri mahasiswa baik dari IPB
maupun mahasiswa dari kampus lain. Acara ini
menghadirkan pembicara diaspora muda, Dr. Bagus Putra
Muljadi dan Dr. Hutomo S. Wasisto. Dua doktor muda ini
dihadirkan ke tanah air oleh Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi RI dalam rangkaian kegiatan
Simposium Cendekia Kelas Dunia 2018 yang dihadiri Ikatan
Ilmuwan Indonesia Internasional dan Akademi Ilmuwan
Muda Indonesia.
Dr. Berry Juliandi selaku Penanggung Jawab Acara IPB Talks
menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran
dua doktor muda yang sangat menginspirasi ini. “Saya
sangat senang karena kita dapat mendatangkan pembicara
spesial dan terbaik dari Diaspora Kemenristekdikti RI yang
paling muda dan berprestasi. Saya berharap kita semua
mendapatkan hasil dari pertemuan hari ini, seperti
kolaborasi, pertukaran pelajar atau staf pengajar yang
dapat meningkatkan perkembangan keilmuan di
Indonesia,” ujar Dr. Berry.

Dr. Bagus mengatakan bahwa Indonesia memiliki potensi
yang besar bagi keberlanjutan energi dunia. “Indonesia
memiliki potensi geotermal terbesar di dunia sebagai
sumber energi baru, yaitu sebesar 40 persen dari total
keseluruhan di dunia, ada Indonesia. Apabila Indonesia
dapat mengelolanya dengan baik, dunia bisa
menggantungkan harapan sumber energinya ke
Indonesia,” jelas Dr Bagus.Sementara itu, Dr. Hutomo
menyampaikan tentang pengaplikasian nanotechnology di
berbagai kebutuhan. “Kita dapat menemukan berbagai
macam nano di kehidupan ini, seperti nano sprey. Jadi
nanothecnology ini spesial, karena nano dapat
memperluas permukaan dan dapat menghubungkan
sesuatu yang tidak dapat terhubung. Nanotechnology
dapat dimanfaatkan untuk mengurai partikel yang paling
kecil,” terang Dr. Hutomo.
Salah satu peserta IPB Talks menyampaikan banyak
inspirasi yang didapatkan dari kegiatan ini. “Saya merasa
senang sekali karena saya merasa ilmu yang didapatkan
memiliki keterkaitan dengan keilmuan saya, yaitu
manajemen lingkungan. Menarik sekali untuk dielaborasi
lebih lanjut, seperti nanotechnology untuk smart city,” ujar
Indarti, peserta dari Universitas Pakuan Bogor. (UAM/ris)
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Mahasiswa IPB Beberkan Gagasan untuk
Kedaulatan Kemaritiman Indonesia
oleh tenaga profesional yang memiliki tujuan utama untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan
mempromosikan budaya berinovasi dan bersaing dalam
aspek ilmu pengetahuan dan industri.
“Di dalam kawasan ini terdapat National Maritime University,
Marine Research Institute, Indonesian Maritime Business
Incubation, Agromarine Techno Park, dan Marine Hitech
Company,” jelasnya.

I

ndonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia
yang hampir 70 persen wilayahnya adalah perairan laut.
Sektor kelautan dan perikanan sudah menjadi salah satu
agenda pembangunan nasional. Namun, saat ini kinerja
kelembagaan kemaritiman belum berjalan secara efektif
dan masih dilakukan secara sektoral.
Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) merancang
sebuah gagasan terkait masalah ini. Mereka adalah Agum
Gumilar, Raihan Ainun Hasanah, dan Aenyfatchu Rohmah.
Ketiga mahasiswa ini menuangkan gagasannya dalam
karya tulis berjudul “Indonesian Marine Centre Island:
Perancangan Pembangunan Pulau Maritim Futuristik
sebagai Pusat Riset Berbasis Academic, Science, and
Technology untuk Indonesia Gemilang 2025”.
“Kami melihat bahwa Indonesia memiliki banyak sekali
potensi dalam sektor kemaritiman, akan tetapi pengelolaan
sumber daya kelautan masih belum berjalan dengan baik.
Belum ada mekanisme yang mampu mensinergikan dan
memadukan kebijakan dalam pembangunan kelautan di
Indonesia,” ujar Agum selaku ketua tim.
Agum menyampaikan bahwa Indonesian Marine Centre
Island merupakan kawasan terpadu yang
mengintegrasikan sektor industri, perguruan tinggi, riset,
dan pemerintah. Kawasan ini dibangun sebagai pusat
pendidikan dan teknologi, riset dan pelatihan, pusat
inkubasi produk baru, serta pusat industri dan
perdagangan.

Layanan lainnya yaitu peningkatan kewirausahaan dan
inovasi menggunakan inkubator canggih dan penyebaran
layanan konseling yang ekstensif. “Terdapat juga layanan
pelatihan pengelasan di bawah air dan mekanik
manufaktur yang merupakan produk unggulan dari
Indonesian Maritime Centre Island,” katanya.
Dengan bimbingan dari Kastana Sapanli, S.Pi, M.Si, Staf
Pengajar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB,
gagasan ini menjadi salah satu Program Kreativitas
Mahasiswa Bidang Gagasan Tertulis Tahun 2018 dan lolos
ke dalam Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS) ke-31 Tahun
2018.
Melalui ide ini, Agum dan kawan-kawan berharap akan
terwujud kedaulatan maritim di Indonesia dan dapat
meningkatkan pendapatan per kapita melalui
pertumbuhan ekonomi yang stabil. “Kami juga berharap
adanya peran serta aktif dari ABG, yakni academician,
businessman, dan government dalam pengembangan
konsep Indonesian Marine Centre Island ini,” tambahnya.
(NIRS/ris)

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

Indonesian Maritime Centre Island terdiri dari lima pusat
penelitian, empat institusi pendidikan dan penelitian, serta
13 organisasi pemerintah dan swasta. Kawasan ini dikelola
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