IPB Today
Volume 9 Tahun 2018

Pendaftar IPB Jalur SBMPTN Naik 20 Persen

J

umlah siswa yang berminat masuk Institut Pertanian
Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) naik 20 persen dari
tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan Rektor IPB, Dr. Arif
Satria saat meninjau pelaksanaan Ujian SBMPTN di kampus
IPB, Selasa (8/5). Terjadi peningkatan pendaftar IPB yakni
dari 34.593 siswa pada tahun lalu menjadi 42.037 pada
tahun ini, peserta yang memilih IPB pada pilihan pertama
sebesar 13.010, pilihan kedua 11.876, dan pilihan ketiga
9.709. “Kami berharap calon mahasiswa baru yang diterima
IPB melalui jalur SBMPTN nanti berkualitas dan dapat
beradaptasi dengan lingkungan baru sesuai dengan
perkembangan zaman,” ungkap Rektor IPB.
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto, menyampaikan, pada tanggal 8 Mei

2018, Panitia Lokal 33 Bogor menyelenggarakan Ujian
SBMPTN secara serentak di lima Sub Panlok yang berada di
Kota Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Karawang dan
Cirebon. Kelima Sub Panlok menyelenggarakan ujian tulis
dengan metode Ujian Tulis Berbasis Cetak (UTBC).
Sedangkan penyelenggaraan Ujian Tulis Berbasis
Komputer (UTBK) dilaksanakan hanya di Sub Panlok Bogor
dan Sub Panlok Karawang. Penyelenggaraan UTBK di Bogor
dilaksanakan di Kampus IPB Dramaga, Cilibende dan
Baranangsiang, sementara di Karawang dilaksanakan di
Kampus Universitas Singaperbangsa. Disamping itu,
Universitas Singaperbangsa, Karawang yang tergabung
dalam Panlok 33 juga ditunjuk sebagai penyelenggara
Ujian Keterampilan Bidang Keolahragaan yang akan
dilaksanakan pada tanggal 9 dan 11 Mei 2018.
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“Jumlah total peserta SBMPTN yang mengikuti ujian di
Panlok Bogor tahun ini mencapai 50.518 orang terdiri dari
24.519 peserta ujian kelompok Saintek, 21.232 orang
kelompok ujian Sosial Humaniora (Soshum) dan 4.767
orang peserta kelompok ujian Campuran. Dari jumlah
tersebut sebanyak 600 orang mengikuti ujian dengan
metode UTBC dan lainnya dengan metode UTBK.
Dibandingkan dengan jumlah peserta ujian SBMPTN tahun
2017 sebanyak 43.826 orang , maka tahun ini terjadi
peningkatan jumlah peserta sebanyak 15,26 persen,” papar
Dr. Drajat.

yaitu 16.585 peserta, disusul Sub Panlok Bogor 16.399
orang (15.829 UTBC dan 570 UTBK). Sementara, jumlah
peserta ujian di Sub Panlok lain di Cirebon sebanyak 8.013
orang, di Karawang 5.040 orang (5 ribu UTBC dan 40
UTBK), serta di Sukabumi (4.481 orang).
Diantara para peserta terdapat lima orang penyandang
difable tuna rungu, tuna daksa dan tunanetra. Peserta
difable tersebut sebanyak dua orang di Bogor dan lima
orang di Bekasi. Panitia telah menyediakan pendamping
khusus untuk peserta difable. (***/ris)

Diantara kelima tempat penyelenggaraan tes Panlok
Bogor, jumlah peserta terbanyak ada di Sub Panlok Bekasi

2

IPB Lakukan Registrasi untuk 2.116 Calon Mahasiswa Baru
Jalur SNMPTN 2018
Dalam registrasi ini IPB juga membuka layanan informasi
bagi mahasiswa baru. Bagi mahasiswa baru yang ingin
menanyakan informasi seputar daftar ulang jalur SNMPTN
2018 dapat menanyakan petugas layanan informasi yang
terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) , Organisasi
Mahasiswa Daerah (OMDA), Biro Komunikasi dan Panitia
Penerimaan Mahasiswa Baru IPB.

S

ebanyak 2.116 mahasiswa baru sarjana (S1) reguler
dari jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
(SNMPTN) Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan
registrasi di Kampus IPB Dramaga pada 8 - 9 Mei 2018.
Tahun ini jumlah pelamar IPB melalui jalur SNMPTN 2018
sebanyak 26.050 orang. Di Gedung Graha Widya Wisuda
tampak calon mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air
berbaris memasuki pintu gedung.

Ada yang unik dalam kegiatan registrasi ini yaitu
mahasiswa kakak kelas yang tergabung dalam Organisasi
Mahasiswa Daerah (OMDA) melakukan penyambutan
untuk adek-adek kelasnya dari daerah masing-masing
dengan yel-yel khas daerah. Tak hanya menyambut
kehadiran adek-adek kelas dari daerahnya, OMDA-OMDA
ini juga menyediakan kos mereka untuk tempat menginap
bagi adek kelas dan keluarganya yang datang untuk
registrasi.
Pada tahun ini, IPB menerima mahasiswa baru melalui lima
jalur penerimaan yaitu SNMPTN, SBMPTN, Ujian Talenta
Masuk IPB (UTMI), jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), jalur
Prestasi Internasional dan Nasional (PIN), jalur Ketua OSIS
dan jalur Program Internasional. (***/ris)

IPB Dominasi Perolehan Karya Inovasi Prospektif Indonesia
dalam Sepuluh Tahun Terakhir

S

elama sepuluh terakhir ini Institut Pertanian Bogor
(IPB) selalu mendominasi perolehan karya inovasi
perguruan tinggi paling prospektif yang dikeluarkan
Business Innovation Center (BIC) dan Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia
(Kemenristekdikti RI). Hal inilah yang mendasari IPB
semakin diakui sebagai kampus paling produktif dalam
menghasilkan karya inovasi yang memberikan manfaat
untuk nasional maupun global.

Berdasarkan hasil rekapitulasi terhadap karya-karya inovasi
sejak tahun 2008 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa
BIC telah menyeleksi sebanyak 1.045 karya inovator
Indonesia dari 4.555 proposal. Pada kategori universitas
riset di Indonesia, IPB tercatat sebagai peringkat pertama
inovasi terbanyak dengan total inovasi mencapai 417 karya
inovator. Artinya IPB berhasil menyumbang 39,91 persen
dari total karya 1.045 inovasi dan mendominasi inovasi
serta riset kategori perguruan tinggi. Peringkat kedua
diraih Universitas Indonesia, dan peringkat ketiga oleh
Universitas Gadjah Mada (UGM), disusul Institut Teknologi
Bandung (ITB). Ini merupakan wujud komitmen IPB untuk
terus mengembangkan riset dan inovasi yang prospektif di
masyarakat.
Rektor IPB, Dr Arif Satria mengungkapkan bahwa
pencapaian ini sebagai hasil kinerja dan kolaborasi
bersama dari berbagai komponen IPB. IPB akan terus
berkomitmen untuk tetap menjadi perguruan tinggi paling
inovatif. “Saya sangat bersyukur, IPB tetap terpilih sebagai
perguruan tinggi nomor satu untuk inovasi terpilih paling
prospektif terbanyak berdasarkan kajian Business
Innovation Center (BIC). Hal ini merupakan hasil kinerja
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bersama dari berbagai komponen di IPB. Saya
mengucapkan selamat kepada para inovator yang
karyanya terpilih. Semoga karya nyata ini dapat
dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Saya juga mendorong
agar para dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan
terus bekerja sama dengan baik, agar prestasi ini dapat
dikembangkan dan ditingkatkan pada masa mendatang,”
ungkapnya.

BIC dan Kemenristekdikti RI, tiap tahun menggelar Program
108 Inovasi Indonesia. Program yang digelar sejak tahun
2008 ini bertujuan memilih 108 karya inovasi paling
prospektif dan memiliki potensi komersialisasi. (UNA/ris)

IPB Adakan Pelatihan TLC Fingerprint Analysis
untuk Tumbuhan Obat
Pendekatan TLC analysis merupakan teknik analisis yang
akhir-akhir ini banyak digunakan sebagai metode kendali
mutu obat herbal. Pendekatan dengan pola sidik jari kimia
lebih populer karena menekankan pro l total komponen
kimia tanaman obat dan bentuk turunannya yang
merupakan campuran dari ratusan jenis komponen kimia.
Telah diketahui bahwa komposisi (jenis dan jumlah)
komponen kimia yang dimiliki suatu tumbuhan obat
bersifat khas.

P

usat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB menggelar pelatihan Thin Layer
Chromatography (TLC) Fingerprint Analysis untuk
identi kasi, diskriminasi dan autentikasi tumbuhan obat.
Kegiatan ini diikuti 15 peserta dari perguruan tinggi,
swasta, maupun lembaga pemerintah dan bertempat di
Kampus IPB Taman Kencana, Bogor. Kegiatan dihelat 2 hari,
(8-9/5).
Kepala Laboratorium Trop BRC, Rudi Heryanto, S.Si, M.Si
mengatakan, tujuan kegiatan ini agar peserta memperoleh
pengetahuan mengenai pengembangan metode
ngerprint analysis berbasis TLC. Menurutnya, “Metode TLC
ngerprint analysis atau atau disebut sebagai kromatogra
lapis tipis tepat diperlukan untuk mencegah terjadinya
pencampuran atau pemalsuan dan kesalahan identi kasi
untuk menjamin kualitas, keamanan, dan khasiat obat
herbal dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, efek farmakologi suatu
tumbuhan obat merupakan kerja sinergi dari komponen di
dalamnya. Sidik jari kromatogra merupakan salah satu
cara dalam mempro lkan keseluruhan komponen karena
dapat menggambarkan kompleksitas komponen dalam
tanaman obat. "Teknik ini membantu peserta
mengidenti kasi obat herbal yang asli dan palsu," kata
Rudi.
Pelatihan ini menghadirkan tiga narasumber dari Trop BRC
LPPM IPB diantaranya: Kepala Laboratorium Trop BRC, Rudi
Heryanto, M.Si, Sekretaris Teknis Trop BRC, Dr. Mohamad
Ra , Sekretaris Divisi Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Pasar Biofarmaka Trop BRC, Dr. Wulan Tri
Wahyuni. (Awl/ris)

Ia menambahkan, analisis sidik jari ( ngerprint analysis)
menggunakan TLC dapat menjadi pilihan atraktif dalam
mengembangkan metode autentikasi tumbuhan obat. TLC
ngerpint analysis cukup sederhana dan cepat, namun
telah dapat memberikan pro l suatu tumbuhan obat
dengan komprehensif.
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Urus Serti kat Produksi Pangan, Peserta PKM-K IPB
Kunjungi Incubie

P

usat Inkubator Bisnis dan Pengembangan
Kewirausahaan (incuBie), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian
Bogor (LPPM IPB) menerima kunjungan dari mahasiswa
peserta Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan
(PKM-K). Mereka didampingi oleh Dr. Ujang Suwarna,
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Reputasi dan
Prestasi Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir IPB, Jumat (4/05). Sebanyak enam
Tim Peserta PKM-K yang masing-masing beranggotakan
lima mahasiswa hadir di Gedung Inkubator Bisnis IPB di
Leuwikopo Dramaga, untuk berdiskusi dan menggali
informasi terkait proses pengurusan Serti kat Produksi
Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dari produk
hasil inovasi mereka.
Dalam sambutannya, Dr. Ujang menyatakan bahwa
tujuan kunjungan ini untuk belajar dan memahami
proses pengajuan dan pengurusan SPP-IRT hingga
mendapatkan serti kat ijin edar tersebut. Adapun Tim
PKM-K yang memerlukan SPP-IRT untuk produknya
adalah Salmaa Septiana (DOSI), Uswatun Khasanah
(Junkkrips), Nabila Amelinda (Helbygum), Alvin Jefry
(Bibis), Fikri Wibiksana (Herby) dan Husnul Rais
(O'SHAKE).

Rombongan Ditmawa IPB diterima oleh Kepala Divisi
Legalitas dan Perijinan IncuBIe LPPM IPB, Drs. Asna
Jauhari dengan didampingi oleh Manajer Pengembangan
Produk, Dadang Tresnakusuma, Manajer Inkubasi, Fikri
Azali, dan Manajer Legalitas, M. Al an..
Dalam diskusi, Drs. Asna menjelaskan kewajiban yang
harus dipenuhi setiap pelaku usaha olahan pangan, agar
dapat memasarkan hasil produknya, yakni salah satunya
mendapat SPP-IRT atau yang sering juga dikenal dengan
nama P-IRT atau IRTP. Hal ini sesuai Surat Keputusan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor:
Hk.03.1.23.04.12.2205 Tanggal 5 April 2012 tentang SPPIRT.
Prosedur pengajuan SPP-IRT harus dilakukan pengusaha
atau penanggungjawab perusahaan ke kantor Dinas
Kesehatan kabupaten/kota setempat sesuai domisili
usaha. Dalam hal ini IncuBie IPB siap untuk memfasilitasi
pengurusan SPP-IRT bagi mahasiswa peserta PKM-K
ataupun yang lainnya. [incuBie/ris]
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Kompaknya Agrianita FPIK dalam Agenda Sosial
Menyambut Ramadhan

A

grianita Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Institut pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan acara “Ramadhan Ceria FPIK”
pada 8/5. Acara yang berlangsung di Auditorium Sumardi
Sastrakusumah, FPIK Kampus IPB Dramaga ini merupakan
agenda solidaritas Agrianita FPIK dalam menyambut bulan
Ramadhan dengan menjual dan membagikan sembako
murah. Kegiatan Ramadhan Ceria FPIK telah rutin diadakan
oleh Agrianita FPIK dalam tiga tahun terakhir.
Dalam paparannya, Ketua Pelaksana acara yang merupakan
anggota Agrianita FPIK, Werli Yonvitner menjelaskan
masyarakat telah menunggu-nunggu kegiatan rutin ini
untuk melengkapi kebutuhan sembako mereka. Dibuka
pada pukul 10.00 WIB, penerima manfaat dapat
menukarkan kupon yang dibagikan sehari sebelumnya.
Kupon ditukar dengan satu paket sembako berharga
murah. Sembako yang disediakan dalam satu paket berisi
12 jenis bahan pangan dengan harga di bawah 50% dari
harga pasaran. Paket ini dimanfaatkan oleh tenaga
kependidikan (tendik) FPIK. Selain itu ada juga paket yang
dibagikan secara gratis bagi 39 pensiunan dosen dan 36
tenaga teknisi di lingkungan FPIK.
Bersamaan dengan pembagian sembako murah, bazaar
pakaian murah juga digelar, pakaian-pakaian tersebut juga
merupakan hasil donasi dari ibu-ibu Agrianita FPIK. Semua
pakaian masih dalam keadaan bagus dan layak pakai.
Panitia menjualnya kepada kalangan umum dengan harga
miring.

Kekompakkan ibu-ibu anggota Agrianita FPIK terlihat saat
menjalankan acara. Agrianita FPIK memang telah memiliki
banyak agenda yang bertajuk kebersamaan. Seusai acara
pembagian sembako murah, ibu-ibu Agrianita FPIK
melaksanakan kegiatan temu rutin bulanan untuk
memperkuat rasa persaudaraan. Adanya kegiatan bersama
memang jadi salah satu ajang untuk memupuk hubungan
baik antar anggota Agrianita FPIK.
Selain kegiatan rutin “Ramadhan Ceria FPIK” dan temu
bulanan, ada juga agenda tentatif yang telah dan akan
dilangsungkan seperti “Makan Murah” yang telah
dilaksanakan pada bulan Maret lalu, dan kegiatan “Hari
Makan Ikan” yang akan dihelat pada November tahun ini.
Anggota Agrianita FPIK yang jumlahnya sekira 60 orang
terlihat saling membantu dan bercengkrama selama acara.
Adapun Agrianita FPIK sendiri terdiri dari dosen
perempuan, istri dosen, dan tendik perempuan. Di tengah
kesibukan mereka, masih bisa beraktivitas sosial.
Acara “Ramadhan Ceria FPIK” telah mendapat dukungan
dari beberapa pihak seperti BLST dan Alumni IPB. Hal
tersebut menunjukkan partisipasi yang baik juga
ditunjukkan oleh kalangan luar yang simpatik terhadap
acara yang digelar tersebut. (EAW/sn)
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