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LPPM IPB Gelar Publiexpo 2018 Tingkatkan Jumlah
Publikasi Ilmiah yang Terindeks Scopus

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar Publiexpo 2018. Kegiatan ini merupakan
rangkaian dari Publiweek, dengan mengusung tema
“Bersama Kita Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Publikasi
Ilmiah IPB, Kamis (27/9) di Gedung Graha Widya Wisuda,
Kampus IPB Dramaga Bogor.
Tujuan kegiatan Publiexpo ini untuk mengenalkan jurnaljurnal yang ada di IPB dan jurnal-jurnal yang ada di
Indonesia yang terindeks Scopus, sehingga dosen, peneliti,
dan mahasiswa lebih kenal dekat dengan jurnal-jurnal
tersebut, khususnya jurnal di IPB serta menjadi target dari
publikasi berikutnya. Bagi pengelola jurnal, kegiatan ini
menjadi media promosi memperkenalkan dan untuk
meningkatkan peminat terhadap jurnal mereka.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB,
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F mengatakan,
kegiatan ini sangat penting dan baik, karena baru kali ini
ada kegiatan Publiweek diselenggarakan di IPB, khusus ada
expo untuk publikasi untuk mengenalkan jurnal-jurnal
yang ada di IPB dan perguruan tinggi di Indonesia. “Ini
merupakan langkah yang sangat baik bagi IPB, untuk saling
berbagi dan menyemangati meningkatkan publikasi di
Indonesia khusus yang ada di IPB,” kata Prof. Dodik.
Lebih lanjut Prof. Dodik mengatakan, “Publikasi ilmiah
merupakan ekspresi intelektual yang perlu dibagikan
kepada publik dan hal penting yang selalu dibicarakan.
Publikasi harus dilakukan tidak hanya untuk mengejar
peringkat yang lebih tinggi, tetapi untuk menyediakan
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platform untuk berbagi pengetahuan yang diwadahi dalam
suatu jurnal yang baik dan terkenal seperti Scopus,” ujar
Prof. Dodik.
Harapannya semoga banyak tulisan-tulisan berbobot dan
bermutu di Indonesia dan IPB yang dapat di muat di jurnal
ilmiah yang baik seperti Scopus. IPB sendiri mentargetkan
setiap tahun ada penambahan satu jurnal yang terindeks
Scopus.
Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Kajian Strategis dan
Publikasi Ilmiah, Dr. Eva Anggraeni menyampaikan, LPPM
IPB di sini ingin menularkan spirit publikasi, selain itu juga
mendorong publikasi ilmiah dengan berbagi cara yang bisa
menggairahkan semangat publikasi yang ada di IPB. “Salah
satunya capacity building pengelolaan jurnal merupakan
salah satu yang penting, yang harus benar-benar ditekuni
secara rutin. Publiexpo ini juga dalam rangka
mempertemukan produsen dan konsumen dalam hal
publikasi. Dosen dan mahasiswa sebagai produsen yang
memproduksi karya-karya agar lebih memahami jurnal
yang dituju, dan jurnal-jurnal sebagai tempat atau wadah
untuk menuangkan publkasinya,” ujar Dr. Eva.
Dr. Eva menambahkan, “Publikasi yang terindeks Scopus
menjadi salah satu ukuran yang baik untuk publikasi, dan
jumlah jurnal kita yang terindeks Scopus sangat kecil,
artinya banyak penulis-penulis kita yang mengirimkan

naskah-naskah tulisan untuk di publikasikan di jurnal yang
diterbitkan di luar negeri. Sebetulnya aspek untuk
dipublikasikan di jurnal luar negeri bayarnya sangat tinggi.
Artinya seberapa banyak uang yang di Indonesia lari ke luar
negeri hanya untuk publikasi. Hal ini suatu konsen dan
pemikiran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti). Kita punya target bagaimana
supaya Indonesia juga memiliki jurnal-jurnal yang
berkualitas dan mampu mewadahi artikel yang berbobot
dalam negeri serta menyerap aliran artikel-artikel dari luar
negeri.”
Menurut Dr. Eva publikasi jurnal juga meningkatkan
popularitas Indonesia dan meningkatkan popularitas
perguruan tinggi yang di Indonesia, sehingga akan
mengalir bagai aliran ekonomi, ada dana yang mengalir
dari publikasi itu. “Jadi banyak sekali efek atau multiplier
efect dari publikasi ini. Untuk itu kita berkewajiban
meningkatkan kapasitas jurnal-jurnal di Indonesia
terutama di IPB menjadi target yang harus dikerjakan.
Semoga even ini memberikan manfaat bagi sivitas
akademika IPB dan masyarakat pada umumnya.”
Kegiatan ini dimeriahkan sekiar 30 stand dari jurmal-jurnal
yang ada di IPB, dan perguruan tinggi di Indonesia seperti
Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjahmada
(UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan SEAMEO
Biotrop. (Awl/ris)
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IPB Gandeng Perpusnas Latih Pustakawan

P

erpustakaan Institut Pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan pelatihan Resource Description
and Access (RDA) bagi staf/tenaga di unit
perpustakaan dan pustakawan di Kampus IPB Dramaga,
Bogor (21-22/9). Pelatihan yang diikuti oleh 15 orang
peserta dari berbagai jenjang jabatan ini dibuka oleh
Kepala Perpustakaan IPB, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si.
Pada kegiatan yang terselenggara berkat kerjasama antara
IPB denga Perpustakaan Nasional ini, Prof. Dr. Ir. Pudji
menyampaikan pentingnya penerapan RDA dalam
pengelolaan bahan perpustakaan yang terus berkembang
khususnya koleksi digital. Untuk itu diperlukan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang handal dan mempunyai
kompetensi dalam melakukan pengatalogan berbasis RDA.
“RDA merupakan pedoman dan instruksi untuk deskripsi
akses ke sumber informasi yang digunakan di
perpustakaan yang dirancang untuk menggantikan AACR
(Anglo American Cataloging Rules). Pedoman RDA di
Indonesia dimaksudkan untuk memberikan petunjuk dasar,
diterapkan sebagai acuan pengatalogan bahan

perpustakaan dan untuk memudahkan kerja sama dalam
pemanfaatan koleksi perpustakaan,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan dari implementasi RDA adalah sebagai
kerangka kerja yang lebih eksibel untuk mendeskripsikan
semua jenis materi (analog dan digital) dan menyajikan
data yang mampu beradaptasi dengan kemunculan
struktur pangkalan data yang baru. Pelatihan ini dipandu
oleh instruktur dari Perpustakaan Nasional RI. (Dh/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Kuliah Tamu Biologi IPB: Spesies Endemik
Banyak Ditemukan di Dataran Tinggi Sulawesi

D

epartemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
(Dept. Biologi FMIPA IPB) menyelenggarakan
Kuliah Tamu bertajuk “IPB – SRC 990/EFForTS Seminar
Series (ICESS)” yang dilaksanakan pada Rabu (26/9) di
Ruang Seminar Utama Departemen Biologi FMIPA IPB.
Kuliah tamu ini menghadirkan Dr. Fabian Brambach yang
merupakan seorang peneliti dari University of Goettingen,
Jerman. Pada kuliah tamu kali ini topik yang disampaikan
oleh Dr. Fabian Brambach yaitu “Diversity, Endemism and
Biogeography of Trees Along an Elevation Forest Gradient in
Sulawesi”. Topik yang disampaikan tersebut merupakan
hasil dari penelitian yang dilaksanakan oleh SRC
990/EFForTS dengan beberapa universitas antara lain
University of Goettingen, IPB, Universitas Jambi, dan
Universitas Tadulako.
Dalam kuliah tamu yang dipandu oleh Dr Yohanna C.
Sulistyaningsih, M.Si , Dr Fabian Brambach menjelaskan,
“Pulau Sulawesi merupakan salah satu area geologis yang
paling kompleks. Hal ini dikarenakan proses terbentuknya
yang diakibatkan berbagai kejadian alam sekaligus.
Kelestarian dari pulau Sulawesi juga cenderung masih
terjaga, salah satu faktornya adalah kondisi geogra s
tersebut yang menyebabkan akses menuju hutan masih
agak sulit dijangkau bila dibandingkan dengan Sumatera
dan Kalimantan,” jelas Dr Fabian.

Kuliah tamu tersebut juga turut membahas terkait sebaran
spesies tanaman yang tersebar di Sulawesi. Di hadapan
peserta yang mayoritas mahasiswa pascasarjana, Dr.
Fabian memaparkan, “Hasil temuan kami menunjukkan
bahwa persebaran tanaman di Sulawesi bahwa 12 persen
diantaranya berasal dari dataran Australia sisanya berasal
dari Asia dan endemik. Pengamatan kami juga
menunjukkan bahwa spesies endemik lebih banyak terlihat
di dataran tinggi. Hasil tersebut kami dapatkan dengan
mengambil sampel dari 16 ribu individu yang terdiri dari
1.300 spesies tumbuhan. Pendekatan sainti k yang kami
gunakan antara lain ilmu Phylogenetic , data dari fosil
tumbuhan serta data pola distribusi yang juga membantu
kami menyelesaikan riset ini.”
Dr. Fabian juga mengisahkan sedikit perjalanannya selama
riset tersebut. “Saya berada di Sulawesi kurang lebih selama
1,5 tahun. Selama di sana banyak sekali pihak yang
membantu, salah satunya, Dr. Sri S Tjitrosoedirdjo. Dr. Sri
merupakan peneliti asal IPB yang sangat baik kepada saya
dan tim. Setelah ini, saya bersama tim SRC 990/EFForTS
akan terus menghasilkan riset-riset kolaborasi bersama
berbagai pihak di Indonesia terkait persebaran
keanekaragaman tumbuhan hingga tahun 2023,” Jawab Dr.
Fabian Brambach. (KD/ris)
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Mahasiswa IPB Sabet Penghargaan Wirausaha Muda Nasional
Berkat Bisnis Teh untuk Kesehatan Usus dan Pencernaan
kewirausahaan” kepada peserta yang hadir. Untuk itu
berbagai narasumber dari pengusaha sukses dari dalam
negeri dihadirkan untuk berbagi pengalaman, trik dan
strategi bisnis.
Dalam kompetisi tersebut, Asen menjelaskan bahwa Ia
membawa produk Hakko Kombucha. Hakko merupakan
brand, dan kombucha merupakan produk teh fermentasi
yang difermentasi selama tujuh hari menggunakan bakteri
SCOBY (symbiosis colony of bacteria and yeast). “Kombucha
mempunyai bakteri probiotik yang bermanfaat untuk
kesehatan usus dan pencernaan,” tambahnya.

S

entanah Limmase, Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB), Departemen Teknologi Industri
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)
meraih penghargaan dalam kompetisi Wirausaha Muda
Mandiri (WMM) 2018 Kategori Mahasiswa Usaha Boga.
Kompetisi ini diselenggarakan oleh Bank Mandiri di Malang
pada tanggal 15 September 2018.
Wirausaha Muda Mandiri adalah bentuk apresiasi kepada
para wirausahawan terbaik di Indonesia yang sinergi
dengan program pemerintah yaitu “Gerakan
Kewirausahaan Nasional.

Awalnya Asen terinspirasi dari tugas kuliah yang
membahas mengenai produk kombucha yang sudah
populer di Amerika Serikat dan Australia namun di
Indonesia masih tergolong produk baru. “Berawal dari
tugas kuliah itu, kami pun semakin penasaran dan akhirnya
mendalaminya lebih lanjut sembari melihat respon baik
masyarakat sehingga kami memutuskan untuk
melanjutkan bisnis ini. Untuk jumlah anggota, sampai saat
ini kami satu tim ada 4 orang,” terang Sentanah Limmase.
Bisnis kombucha yang telah dirintis oleh Asen dan timnya
telah berjalan selama dua tahun. Pada awalnya, Asen
memproduksi di Incubie, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB namun
sekarang dengan kondisi yang berbeda kita akhirnya
pindah produksi ke Bandung. “Kami berharap agar ke
depannya bisnis ini bisa semakin berkembang,” tutupnya.
(SMH/ris)

Sentanah Limmase yang akrab dipanggil Asen ini
mengungkapkan perasaannya, “Saya bahagia sekali. It was
like everything you did paid oﬀ. Cukup kaget, karena dari
rangkaian acara sebelas hari di Malang, peserta yang lain
bisnis dan usahanya bagus-bagus. Di acara ini saya belajar
banyak dan bertemu sama peserta peserta yang bahkan
masih muda tapi omsetnya ada yang sudah miliaran,”
terangnya.
Kegiatan WMM Award ini dilaksanakan bersamaan dengan
kegiatan Workshop Kewirausahaan yang bertujuan untuk
memberikan wawasan dan pengetahuan terkini seputar
dunia usaha. Melalui kegiatan Workshop Kewirausahaan,
Bank Mandiri berupaya untuk menyebarluaskan “virus

5

