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DENGARKAN...!

Pada 24/5 di Putrajaya Malaysia, tim mahasiswa Departemen Manajemen IPB tampil 
mewakili Indonesia dalam acara Malaysia International Youth Exchange, sebuah even 
internasional yang digelar Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Kompetisi ini diikuti 
delegasi pemuda dari berbagai negara. Tim mahasiswa Departemen Manajemen IPB 
menampilkan tiga art performance, yaitu tarian tradisional, musik akustik tradisional, dan 
parade pakaian adat Indonesia.  “Keikutsertaan mahasiswa Departemen Manajemen IPB 
dalam forum internasional ini merupakan peluang bagi mahasiswa Indonesia untuk 
memiliki international exposure dan membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi 
dengan dunia internasional.  

“Kegiatan ini sangat membantu untuk mengasah soft skill mahasiswa,” demikian kata 
Ketua Departemen Manajemen IPB, Dr.Mukhamad Najib. Lebih lanjut ditandaskannya, 
“Tahun depan kita akan menghadapi ASEAN Economic Community, dimana mobilitas 
orang dan persaingan akan semakin meningkat. Kita harus menyiapkan lulusan kita untuk 
siap bersaing dengan lulusan-lulusan dari negara-negara tetangga. Oleh karena itu acara 

semacam ini sangat baik untuk memberikan 
wawasan sekaligus latihan dalam berinteraksi 
dengan orang dari berbagai Negara.” Selain 
menjadi delegasi Indonesia pada Malaysia 
International Youth Exchange, tim yang 
berjumlah 83 mahasiswa dan didampingi 9 
dosen ini juga melakukan academic visit ke 
Malaysia Palm Oil Board (MPOB), PT. MSIG 
Malaysia, Lembaga Standarisasi Malaysia dan 
Multi Media University.  

Tak hanya itu, rombongan juga melakukan 
kunjungan ke Nanyang Technological 
University dan Akzonobel yang beroperasi di 
Singapura.  Pilihan mengunjungi Akzonobel 
adalah untuk mempelajari Green Supply Chain 
Management yang telah diterapkan oleh 
perusahaan cat terbesar di dunia tersebut. 
Menurut Dr.  Naj ib,  bagi  Departemen 
Manajemen, kunjungan ke tempat-tempat 
tersebut selain bermanfaat untuk menambah 
wawasan dan pengalaman mahasiswa, dapat 
juga untuk mengembangan kerjasama antar 
lembaga. 

Ketika dikonfirmasi hasil-hasil kunjungan di 
Singapura dan Malaysia, Dr. Najib menjawab, 
”Dengan Nanyang Technological University 
telah terbangun kesepahaman dan komitmen 
untuk mengembangkan riset bersama 
mengenai Food Consumer and Marketing, 
sementara di Multi Media University terdapat 
peluang untuk melakukan Student Exchange, 
Joint Research dan Sabatical Leave bagi para 
dosen di Departemen Manajemen. Jadi 
peluang sangat terbuka, tinggal bagaimana 
k i t a  m e n i n d a k l a n j u t i n y a ”.  ( D e p t 
Manajemen/wal)

Wakil Indonesia di Malaysia 
International Youth Exchange



asyarakat Iktiologi Indonesia (MII) Mu n t u k  k e - d e l a p a n  k a l i n y a 
melaksanakan Seminar Nasional Ikan 

“Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Ikan 
dalam Menunjang Pembangunan Industri 
Perikanan Nasional”, (3-4/6). Kegiatan yang 
bertempat di Auditorium Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan (FPIK) IPB ini dirangkai dengan 
Kongres MII yang ke-4. Ketua Panitia, Prof. 
Dr.Sulistiono mengatakan, agenda rutin dua 
tahunan yang menghimpun seluruh peneliti, 
pemerhati, dan pemangku kepentingan dalam 
bidang keikanan dilaksanakan sebagai sarana 
berkumpul dan penyebarluasan informasi terkini 
tentang ikan. 

Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran yang lahir dari penelitian 
d a n  te l a a h  k r i t i s  g u n a  p e n ge m b a n ga n 
industrialisasi perikanan Indonesia.  Dalam 
seminar ini ada 157 makalah disajikan secara oral 
yang terbagi dalam lima bidang, 9 makalah 
disajikan dalam diskusi kelompok (forum group 
discussion) khusus sidat, 11 makalah disajikan 
dalam diskusi kelompok khusus membahas 
perikanan di Halmahera Tengah, dan 42 makalah 
disajikan dalam bentuk poster.  

W a k i l  R e k t o r  B i d a n g  A k a d e m i k  d a n 
Kemahasiswaan IPB, Prof. Dr. Yonny Koesmaryono 
dalam sambutan pembukaannya mengajak para 
pemakalah yang hadir saat itu untuk menjadikan 
makalah sebagai wahana publikasi riset melalui 
jurnal.  Pasalnya, ia menilai  saat ini  ada 
kecenderungan turunnya  minat masyarakat 
ilmiah di Indonesia dalam mengisi jurnal.  Prof 
Yonny juga menyebut pentingnya riset kelautan 
dalam meningkatkan produktivitas nasional guna 
menjadikan masyarakat Indonesia yang lebih 
sehat dengan ikan.  Tampak hadir dalam 
kesempatan ini antara lain Ketua  MII, Prof. Dr. 
M.F. Rahardjo dan Wakil Dekan FPIK IPB, Dr. 
Sugeng Heri Suseno. (nm)

Sehat dengan Ikan: 
Pesan dari Seminar Nasional Ikan 

dan Kongres MII

PB menerima kunjungan siswa SMK Diponegoro 1 Jakarta, 3/6. Rombongan diterima  IKepala Bidang Promosi Kantor Hukum, Promosi dan Humas (KHPH) IPB, Dr. drh. M. 
Fahruddin. “Tujuan kami berkunjung ke IPB adalah untuk mengarahkan siswa-siswa 

kami agar bersemangat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. IPB merupakan idola siswa-
siswa SMK Diponegoro 1 Jakarta. Untuk itu kami datang untuk menggali informasi 
bagaimana cara masuk ke IPB dan apa saja yang dipelajari di IPB. Selama ini ada beberapa 
anggapan bahwa  siswa lulusan SMK tidak akan diterima masuk dan belajar di IPB, yang 
diterima masuk di IPB merupakan sekolah SMU, apakah ini benar, “ urai pimpinan 
rombongan. Dr. Fahruddin, dalam paparannya menyampaikan siswa lulusan SMK berbasis 
IPA seperti SMK Pertanian atau SMK Farmasi bisa diterima di IPB.  Tak hanya itu, Dr. 
Fahruddin juga mengurai prospek kerja alumni IPB. (wal)

SMK Diponegoro 1 Jakarta Bertandang ke IPB

eskipun banyak pertanyaan dan keraguan tentang biofuel dari microalgae, Mnamun hal itu tidak membuat Dr. Mujizat Kawaroe mundur. Kepala 
Laboratorium Bioprospeksi Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan 

(ITK) IPB ini malah terus berlari kencang berpacu dengan waktu untuk mewujudkan 
biodiesel dari mikroalgae.  Peneliti Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi - Surfactant 
and Bioenergy Research Center (SBRC) ini sejak tahun 2013 telah melakukan penelitian dan 
ujicoba perbanyakan mikroalga dengan racepond di Pelabuhan Ratu. Hasil Penelitian di 
Pelabuhan Ratu mendapatkan bahwa dari 80 ton kultur microalgae dari jenis 
Nannochloropsis sp. dapat menghasilkan 22 kilogram bubuk mikroalga yang dapat diubah 
menjadi 2 liter biodiesel. Saat ini, Dr. Mujizat dan tim telah memiliki 13 jenis mikroalga 
potensial untuk bioenergi. Jenis-jenis tersebut adalah Tertraselmis suecica, Dunaiella sp, 
Chaetoceros sp, Chrollera vulgaris, Thalasiosia sp, Spirullina platensis, Nannocholoropsis 
sp, Navicula sp, Botrycoccus sp, Nitzchia sp, Skeletonema, Tertraselmis chuii. Adalah jenis 
Dunaiella sp yang selanjutnya segera memasuki proses scale up 80 ton di Pelabuhan Ratu. 
Dalam pelaksanaan penelitiannya, doktor lulusan Ilmu Kelautan IPB ini bekerjasama 
dengan Research Institute Science and Technology (RIST) Korea. Dua buah penelitian 
mendapatkan dana sebesar 50.500 USD. Dua judul penelitian tersebut adalah Growth rate 
of microalgae at scale 80 tons  dan Mutagenesis of microalgae species produce biofuel 
using ems (etil metam sulfonat) to increase lipid content and to growing faster of 
microalgae. Beberapa mahasiswa ITK terlibat dalam penelitian dan pengembangan biofuel 
dari mikroalga. (Dept ITK)

Dr. Mujizat Kawaroe Ubah Mikroalgae Menjadi Biodiesel

PB menjalin kerjasama dengan Aarhus University Denmark. Kerjasama ini ditandai dengan Ipenandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), 2/6 di Kampus IPB Darmaga. 
Memorandum ini akan berfungsi sebagai kerangka kerja umum kerjasama antar kedua 

institusi dan dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi program yang lebih spesifik dari 
kolaborasi di bidang ilmu lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam termasuk kelautan, 
pertanian, dan pengelolaan sumberdaya hutan.  Kedua pihak setuju bekerjasama dalam 
beberapa hal diantaranya menjajaki kemungkinan pertukaran mahasiswa, dosen, dan staf 
penelitian termasuk mahasiswa Post Doctoral dan PhD, menetapkan dan mempromosikan 
proyek-proyek penelitian bersama, laboratorium dan kerjasama akademik, pertukaran 
informasi akademik serta partisipasi dalam kegiatan akademik bersama seperti seminar dan 
konferensi. Setelah kegiatan penandatanganan MoU, perwakilan dari Aarhus University 
dipandu untuk menyaksikan  Galeri  Inovasi IPB di lobby lantai 2 Gedung Rektorat IPB.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi antara pihak IPB dan Aarhus University. Dalam diskusi ini 
perwakilan kedua perguruan tinggi mempresentasikan gambaran tentang masing-masing 
institusi. Direktur Kerjasama dan Program International IPB, Dr. Edy Hartulistiyoso 
menjelaskan gambaran umum tentang IPB. “Selama 6 tahun berturut-turut IPB telah 
berkontribusi menghasilkan inovasi paling prospektif di Indonesia, IPB telah menghasilkan 
234 inovasi dari 615 inovasi Indonesia atau sebanyak 38 persen”, kata Dr. Edy.  Dalam 
kesempatan ini, Direktur Riset dan Inovasi IPB, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar membawakan 
materi bertajuk “Promoting International Research Consortia on Agriculture, Bioscience, and 
Marine”. (RF)

Kerjasama IPB dan Aarhus University Denmark
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