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Rabu 12/02/2014, bertempat di ruang rapat Rabuan, 
Departemen Manajemen memberikan penghargaan kepada 
dosen yang meraih nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar 
(EPBM) tertinggi. Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua 
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
IPB, Dr. Mukhamad Najib kepada dosen-dosen di Departemen 
Manajemen, yang memiliki EPBM tertinggi. 

Adapun penghargaan diberikan dalam dua kategori, yaitu 
dosen dengan nilai EPBM tertinggi dari seluruh mata kuliah 
dan dosen dengan nilai EPBM tertinggi pada setiap mata 
kuliah. Dosen yang memiliki EPBM tertinggi dari seluruh mata 

Departemen Manajemen 
Beri Penghargaan 

Dosen EPBM Terbaik

kuliah jatuh pada Dr. Ir. Abdul Basith, MSc. Sementara untuk tertinggi dalam 
mata kuliah jatuh pada Prof. Dr. Ir. Musa Hubeis, MS. Dipl.Ing.,DEA untuk 
matakuliah Manajemen Mutu dan Etika Korporasi dan Dr. Mukhamad Najib, 
STP, MM untuk matakuliah Riset Pemasaran dan Perilaku Pelanggan. Selain 
Prof. Musa Hubeis dan Dr. Mukhamad Najib, penghargaan juga diberikan 
kepada Alim Setiawan, STP, MSi untuk matakuliah Metode Kuantitatif, 
Lindawati Kartika, SE, MSi untuk matakuliah Manajemen Sumber Daya 
Manusia, Farida Ratna Dewi, SE, MM untuk matakuliah Akuntansi Manajemen, 
Dikky Indrawan, SP,MM untuk matakuliah Perencanaan Evaluasi Usaha, dan 
Dr.Ir. Jono M Munandar, MSc untuk matakuliah Manajemen Pemasaran.

Ketua Departemen Manajemen, Dr. Najib, mengatakan, penghargaan ini 
diberikan agar para dosen termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik 
dalam proses pembelajaran. “Bukan soal hadiahnya, tapi soal bagaimana 
memberikan apresiasi bagi dosen-dosen yang telah berupaya memberikan 
yang terbaik untuk mahasiswa”, ujarnya disela kegiatan tersebut. Dr. Najib, 
mengharapkan semua dosen dapat berlomba untuk meningkatkan kualitas 
pembelajarannya di kelas sehingga kualitas pemahaman mahasiswa juga 
menjadi lebih baik. (FEM)

Dosen Dengan Nilai EPBM Tertinggi Dari Seluruh Mata Kuliah 
Dan Dosen Dengan Nilai EPBM Tertinggi Pada Setiap Mata Kuliah 
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

No. Nama Prestasi
1 Dr. Ir. Abdul Basith, MSc. Nilai EPBM tertinggi dari seluruh mata 

kuliah 

2 Prof. Dr. Ir. Musa Hubeis, MS. 

Dipl.Ing.,DEA 

Nilai EPBM tertinggi dalam mata kuliah  

Manajemen Mutu dan Etika Korporasi 

3 Dr. Mukhamad Najib, STP, MM Nilai EPBM tertinggi dalam matakuliah 

Riset Pemasaran dan Perilaku Pelanggan

4 Alim Setiawan, STP, MSi Nilai EPBM tertinggi dalam mata kuliah 

Metode Kuantitatif

5 Lindawati Kartika, SE, MSi Tertinggi untuk matakuliah Manajemen 

Sumber Daya Manusia

6 Farida Ratna Dewi, SE, MM Nilai EPBM tertinggi untuk matakuliah 

Akuntansi Manajemen

7 Dikky Indrawan, SP,MM Nilai EPBM tertinggi untuk matakuliah 

Perencanaan Evaluasi Usaha

8 Dr.Ir. Jono M Munandar, MSc Nilai EPBM tertinggi untuk matakuliah 

Manajemen Pemasaran

Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Dr. 
Mukhamad Najib memberikan penghargaan kepada dosen-dosen di 
Departemen Manajemen, yang memiliki EPBM tertinggi. 



Dua Pusat IPB Ditetapkan 
Sebagai Unggulan IPTEK 

usat Studi Biofarmaka (PSB) dan informas i / tekno log i  dar i  luar  
Pusat Kajian Hortikultura (sourcing /absorptive capacity),  PTropika (PKHT), Lembaga k e m a m p u a n  l e m b a g a  u n t u k  

Penelitian dan Pengabdian kepada mengembangkan kegiatan riset 
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor berbasis (research and development 
(LPPM-IPB) dinobatkan sebagai Pusat capacity), kemampuan lembaga untuk 
Unggulan Ilmu Pengetahuan dan mendiseminasikan hasil-hasil riset 
Teknologi (IPTEK) tahun 2013. (disseminating capacity), serta 
Penganugerahan ini diselenggarakan k e m a m p u a n  l e m b a g a  u n t u k  
di Auditorium Badan Pengkajian dan mengembangkan kegiatan berbasis 
Penerapan Teknologi (BPPT), Serpong. potensi sumberdaya lokal (local 
Anugerah Pusat Unggulan IPTEK resources development capacity). 
tersebut diserahkan langsung Menteri “Pusat Studi Biofarmaka IPB dengan 
Koordinator Bidang Perekonomian, track record -nya dipandang memiliki 
Hatta Rajasa beserta Menteri Negara konsistensi dalam menjawab suatu 
Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad permasalahan mulai dari hulu sampai 
Hatta didampingi Deputi Bidang hilir.  Riset-riset yang dilakukan Pusat 
Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Studi Biofarmaka IPB dilakukan 
Teknologi, Kementerian Riset dan dengan pendekatan multidisiplin ilmu 
Teknologi RI,  Dr. Mulyanto. mulai dari ranah penelitian/kajian 
 sampai pada implementasinya baik 
Kepala Divisi Pemanfaatan Sumber secara komersial ataupun sosial di 
Daya Alam dan Budidaya Biofarmaka masyarakat,” ujar Drs. Edy Djauhari 
P S B  I P B ,  D r s .  E d y  D j a u h a r i  Purwakusumah, M.Si.
Purwakusumah, M.Si mengatakan,  
“Pusat Unggulan IPTEK merupakan P u s a t  S t u d i  B i o f a r m a k a  I P B  
program yang digagas Kemenristek berkomitmen menjadi pusat unggulan 
agar "bottle neck" atau kesenjangan riset dan inovasi teknologi bidang 
antara kajian di tingkat akademisi biofarmaka di tingkat nasional dan 
dengan implementasi di masyarakat  internasional. “Lembaga litbang yang 
yang selama ini terjadi dapat dipersiapkan menjadi Pusat Unggulan 
dikurangi, sehingga masyarakat lebih I PT E K  a ka n  te r u s  b e r ta m b a h  
bisa merasakan manfaat IPTEK. jumlahnya sampai tercapai batas 
Program ini dimulai sejak tahun 2011 minimum (critical mass), sehingga 
melalui seleksi ketat. Dari sekian ribu dapat berkontribusi secara signifikan 
pusat penelitian baik di bawah mendongkrak pertumbuhan ekonomi 
departemen maupun yang ada di di tiap koridor ekonomi, inklusif, 
lingkungan perguruan tinggi, diseleksi b e r ke l a n j u ta n ,  m e n i n g ka t ka n  
berdasarkan kriteria kemampuan konektivitas atau infrastruktur antar 
akademis, implementasi karya inovasi, koridor ekonomi dan meningkatkan 
dan kekuatan pengembangan jejaring daya saing ekonomi nasional. Lembaga 
kerjasama.” litbang diharapkan nantinya dapat 
 m e n i n g k a t k a n  p e n d a p a t a n  
L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  masyarakat dan mewujudkan visi 
Pengembangan ( l i tbang)  yang MP3EI yaitu menjadi 12 negara besar 
d ikembangkan  menjad i  Pusat  dunia pada tahun 2025 dan 7 negara 
Unggulan IPTEK dipilih berdasarkan besar dunia pada tahun 2050,” kata 
empat kriteria, yaitu: kemampuan Drs. Edy Djauhari Purwakusumah, 
l e m b a g a  u n t u k  m e n y e r a p  M.Si. (RF/DH)

anaman torbangun yang banyak dijumpai 
di semak belukar mempunyai manfaat Tmeningkatkan produksi Air Susu Ibu (ASI). 

Selain meningkatkan ASI juga menyehatkan bayi 
dan ibu menyusui.

Ini disampaikan Prof. drh. M. Rizal Martuo 
Damanik, MRepSC, PhD dari Departemen Gizi 
Masyarakat,  Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor (FEMA- IPB) dalam Siaran 
Pedesaan di Radio Republik Indonesia (RRI), 
Selasa (11/2). Penelitian yang  dilakukan  Prof. 
Damanik sepuluh tahun  lalu  ini diketahui setiap 
sajian sayur torbangun (berbahan dasar 150 
gram daun) mengandung zat gizi yang dapat 
melengkapi kebutuhan gizi ibu menyusui. 

Dialog yang dipandu Rio dan disiarkan pada 
gelombang 93.7 FM ini mendapat banyak 
apresiasi dari pendengar. Hal ini tergambar dari 
banyaknya telepon dan sms yang masuk ke 
studio. Misalnya, pertanyaan dari  Ibu Indah dari 
Rawamangun,"Apa efek samping sayuran 
torbangun ini?"

Pertanyaan Ibu Indah dari Rawamangun. 
Sedangkan, Ibu Budi dari Cibinong menanyakan 
dimana sayuran ini bisa didapat? Prof. Damanik 
menjawab, "Sayuran ini aman dikonsumsi siapa 
saja dan tidak mempunyai efek samping. 
Sayuran ini bisa dibeli di pasar-pasar tradisional 
seperti di pasar Bogor. 

Penjualnya biasanya orang Batak.” Lebih lanjut 
Prof. Damanik mengatakan, jika, sayuran ini bisa 
tumbuh di kebun atau semak belukar. Sayuran 
torbangun mirip jawer kotok merah hati, 
sementara torbangun berwarna hijau. 
Permukaan kasar berbulu dan aromanya 
menyengat. (wly)

Sayuran Torbangun 
Tingkatkan Kualitas ASI

Foto:Ilustrasi/Ist
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