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DENGARKAN...!

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Pelatihan Leadership dan Manajerial Pimpinan Bagi Pejabat Idi Lingkungan IPB di IPB International Convention Center (IICC) (7/5). Jajaran pejabat di lingkungan 
IPB menghadiri kegiatan ini. Pelatihan ini mendatangkan beberapa narasumber diantaranya Chairul 

Tanjung (CEO CT Corp, Ketua Komite Ekonomi Nasional/KEN) dan Prof. Dr. H. Arief Rahman, M.Pd 
(Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO). Pada kesempatan ini, Dr. Ir. Abdul Basith, 
M.Sc banyak memberikan gambaran tentang kepemimpinan. 

Rektor IPB memaparkan topik “Visi Kepemimpinan IPB 2014-2018”. Dalam presentasinya, Rektor IPB 
menjelaskan apa yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir dan apa yang akan dilakukan hingga 
2018. Rektor  menyatakan, “Beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari tahun 2008-2013 adalah 
proses transformasi IPB 2008-2013 dengan segala tantangan dan persoalan yang dihadapi, 
membutuhkan kepemimpinan yang transformatif pula.  Pola kepemimpinan transformatif yang 
dikembangkan di IPB 2008-2013 merupakan kepemimpinan yang berkarakter melayani (servant 
leadership), servant leadership menekankan konsistensi sikap etis terhadap orang yang dipimpinnya, 
organisasi atau komunitasnya, serta lingkungan masyarakat yang lebih luas. Juga penting membangun 
diri kita berlandaskan kepercayaan dan amanah”.

Visi IPB dalam Renstra 2014-2018 yakni menjadi perguruan tinggi berbasis riset, bertaraf Internasional, 
dan penggerak prima pengarusutamaan pertanian. “Pada dasarnya yang perlu kita lakukan dalam 
beberapa tahun ke depan adalah kepemimpinan transformasional dengan memimpin perubahan pada 
masing-masing setting yang memiliki proses manajemen dengan strategi, struktur, sistem, kompetensi 
dan kecepatan yang jelas,” kata Rektor. 

Chairul Tanjung memaparkan “Peran Visioner 
Leader dalam Menciptakan Nilai (Value 
Creation) untuk IPB Unggul”. Chairul Tanjung 
menyatakan, “Dengan membicarakan topik ini 
kita mengiginkan I P B-nya unggul dan 
bangsanya juga unggul. Kita menginginkan 
bangsa kita maju dan IPB harus menjadi core-
nya”. Menurutnya, riset dan inovasi akan 
memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, 
riset dan inovasi juga menjamin long term 
sustainable growth sebuah negara. Inovasi 
adalah katalis dalam penciptaan nilai (value 
creation).

Kita hanya bisa menghasilkan sesuatu yang 
luar biasa bila core-nya yang berupa people 
yang unggul dan berkualitas (SDM). Kualitas 
yang unggul ini akan menghasilkan hasil 
inovasi yang unggul juga, yang hasil riset nya 
mampu dieksekusi menjadi sebuah hasil karya 
yang bisa digunakan dan diemplementasikan. 
Selain itu, hal yang penting juga adalah produk 
tersebut dapat dikomersialisasikan. Ini semua 
hanya mungkin kalau memiliki leadership 
yang kuat dan efektif”, ujar Chairul Tanjung.

Prof. Dr. H. Arief Rahman, M.Pd dalam 
kesempatan ini  memaparkan tentang 
“Profesionalitas Pendidik”. Menurutnya, 
pendidikan yang sukses adalah pendidikan 
yang mampu mengantarkan pelajar menjadi 
bertaqwa, berkepribadian matang, berilmu 
mutakhir dan berprestasi, mempunyai rasa 
kebangsaan, dan berwawasn global. “Ada lima 
potensi yang perlu dikembangkan diantaranya 
potensi spiritual, potensi akal, potensi 
jasmani, potensi perasaan, dan potensi 
sosial”. (RF)

Pelatihan Leadership dan Manajerial 
bagi Pimpinan IPB

Chairul Tanjung



omisi Nasional Indonesia untuk Unesco K(KNIU) Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI bekerjasama dengan 

L'oreal Indonesia menggelar sosialisasi 
Fellowship For Women In Science (FWIS) 2014 
di  Kampus I P B,  (6/5) .  Kegiatan yang 
mengundang 12 Perguruan Tinggi di Jawa 
Barat, lima fakultas internal IPB dan sejumlah 
pusat di bawah Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB ini 
merupakan rangkaian dari roadshow yang 
dilakukan KNIU ke PT seluruh Indonesia.

Ketua Harian KNIU Kemendikbud RI Prof Dr 
A r i e f  R a c h m a n  d a l a m  s a m b u t a n nya 
mengatakan, program For Women in Science 
tersebut ditujukan untuk memberi motivasi 
bagi ilmuwan wanita Indonesia di awal karir 
mereka dalam pengembangan karya, 
penemuan dan inovasinya guna memajukan 
dunia sains Indonesia serta untuk dapat 
berkompetisi secara langsung di kancah 
internasional.

Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto yang 
membuka secara resmi sosial isasi  ini 
menyambut baik kegiatan tersebut dan 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada para 
perempuan peneliti yang dinilainya memiliki 
ketekunan luar biasa. Ketekunan ini, ujar 
Rektor, menjadi hal yang dibutuhkan dalam 
melakukan penelitian.

Head of Communication PT L'oreal Indonesia 
Melanie Masriel mengatakan, memasuki 16 
tahun kerjasama di tingkat internasional dan 
10 tahun kerjasama lokal antara L'oreal dan 
Unesco, program For Women in Science kini 
telah menjadi program terbesar yang berhasil 
membuka lapangan kerja dan jaringan ilmiah 
bagi perempuan peneliti di seluruh dunia. 
Sampai saat ini 1.200 ilmuwan perempuan dari 
103 negara diakui prestasinya dalam bidang 
penelitian dan telah berhasil mendapatkan 
manfaat dari program ini.

Hadir dalam kesempatan ini diantaranya 
Kepala LPPM IPB Dr Prastowo, Wakil Kepala 
L P P M bidang Penelit ian Prof Dr Agik 
Suprayogi, Kepala Pusat Kajian Gender dan 
Anak (PKGA) LPPM IPB yang juga bertindak 
sebagai moderator Dr Titiek Sumarti, dan Dr 
Neni Sintawardani sebagai Peneliti Senior 
Pusat Penelitian Fisika LIPI, yang tak lain 
adalah alumni IPB angkatan 16. (nm)

Sosialisasi Fellowship For 
Women In Science 2014

eberhasilan pembangunan nasional terletak pada keberhasilan sektor pendidikan. KPendidikan yang baik akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan yang baik 
akan terwujud jika berkarakter, yaitu pendidikan yang bukan hanya mementingkan 

hardskill tetapi juga softskill.  Hal ini tertuang dalam gagasan dan pemikiran strategis Dewan Guru 
Besar (DGB) IPB yang disampaikan dalam diskusi dengan wartawan di Cafe Taman Koleksi 
Kampus IPB Baranangsiang, (30/4). Pendidikan karakter merupakan nilai budi pekerti, moral, dan 
watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik memelihara apa yang baik 
dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dilakukan sejak 
Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga 
Perguruan Tinggi (PT), lingkungan keluarga dan masyarakat melalui olah pikir, rasa, karsa, raga 
agar terbentuk karakter jujur, bertanggung jawab, peduli, dan saling menghargai.

Diskusi yang dimoderatori Prof.Dr. Hadi Susilo Arifin tersebut menghadirkan narasumber Prof.Dr. 
Herry Suhardiyanto, Prof.Dr. MA.Chozin, dan Prof.Dr. Roedhy Poerwanto.  Para Guru Besar IPB ini 
menyampaikan bahwa PT merupakan pendidikan pada tingkat adiluhung, tetapi harus membumi 
bukan pada posisi menara gading. Pendidikan yang berasaskan pancasila, yang menjujung tinggi 
etika akademik. Memelihara dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
berapresiasi budaya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. PT 
berfungsi sebagai tempat mencari kebenaran ilmiah, menemukan, memperluas dan 
memperdalam ilmu pengetahuan, menjadi pusat penguasaan dan pengembangan teknologi dan 
seni serta berusaha memanfaatkannya bagi kesejahteraan manusia.  Sementara itu, Ketua Senat 
Akademik IPB Prof.Dr. Tridoyo Kusumastanto memberikan pesan kepada Presiden Terpilih 2014, 
agar sinergi kebijakan PT dan kebijakan pembangunan nasional menjadi prioritas. (wly)

Pemikiran Guru Besar IPB tentang Pendidikan Berkarakter

Pakar IPB Tebar Wangi Gaharu di RRI

udah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula.  Meskipun peribahasa ini milik orang SIndonesia, tetapi orang Indonesia belum banyak yang memanfaatkan gaharu secara 
maksimal. Justru negara lain yang memanfaatkannya seperti Arab, Taiwan, Cina, dan 

Jepang. Harga jual gaharu berkualitas baik mencapai puluhan juta rupiah per kilogramnya.

Hal ini disampaikan oleh Dr. Gayuh Rahayu dari Departemen Biologi, FMIPA IPB saat menjadi 
narasumber pada Dialog Pakar di RRI, (6/5). Dr. Gayuh menjelaskan, gaharu secara tradisional 
digunakan sebagai dupa atau campuran parfum atau untuk aromaterapi. Bahkan juga bisa 
digunakan sebagai bahan pengawet dan campuran obat batuk. Pemanfaatan gaharu lebih luas, 
selain sebagai bahan dupa dan campuran parfum, gaharu dipakai sebagai campuran ramuan 
obat karena pada dasarnya aroma wanginya dapat digunakan sebagai aromaterapi.  Kalau kita 
pergi ke Mekkah, di mal-mal yang ada toko menyediakan bakaran kayu, kayu yang dibakar 
kebanyakan adalah gaharu.

Kayu gaharu seperti apakah yang bernilai jual tinggi? Dr. Gayuh menjawab, kayu gaharu sehat 
bernilai rendah, tetapi ketika pohon gaharu sakit dan mengeluarkan gumpalan coklat kehitaman 
beraroma wangi, kemudian disebut gubal, inilah yang bernilai tinggi.  Lebih jauh Dr.Gayuh 
menjelaskan, gubal akan diperolah dari kayu gaharu melalui bantuan cendawan. Ada beberapa 
jenis cendawan seperti: acremonium, cylindrocarpon, dan fusarium yang dapat menyebabkan 
pohon gaharu sakit. Ketika pohon sakit yang berusaha mempertahankan diri dari serangan 
cendawan dengan menghasilkan senyawa yang menekan perkembangan cendawan. Senyawa 
pertahanan tadi jika menumpuk pada bagian kayu maka kayu gaharu yang tadinya berwarna 
putih dan tidak wangi berubah menjadi berwarna coklat sampai coklat kehitaman dan menjadi 
wangi dan wanginya mudah menyebar kalau kayunya dibakar.

Ketika ditanya pendengar melalui telepon, apakah ada petani Indonesia yang telah menghasilkan 
gaharu? Dr. Gayuh menjawab, sekarang sudah ada meskipun belum diproduksi secara luas. 
Produksi gubal gaharu di Indonesia selama ini masih mengandalkan produksi alami dari pohon 
gaharu di hutan alam. Dr.Gayuh menyarankan bagi yang ingin membudidayakan pohon ini, 
sebaiknya banyak belajar kepada orang yang telah dahulu memulai atau konsultasi ke ahli atau 
peneliti yang menggeluti bidang ini. (Wly).
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