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PSB LPPM IPB Gelar Seminar ++

IPB Masuk 150
Kampus Terbaik Dunia

Pusat Studi Biofarmaka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan PT. Barca Niaga Medika Jakarta (BNM),
menyelenggarakan kegiatan Seminar ++ dengan tema “Production of Marker Compound for
Standardization of Jamu Material and Product By Centrifugal Partition Chromathography (CPC)
Technologies”, Rabu-Kamis (10-11/6). Kegiatan yang mengambil tempat di Kampus IPB Taman
Kencana Bogor ini diikuti oleh 25 peserta dari sejumlah perguruan tinggi, Balai Besar Litbang
Ramuan Obat, LIPI, Sekolah Farmasi dan beberapa perusahaan atau industri yang bergerak dalam
bidang obat tradisional.
Kepala PSB LPPM IPB Dr. Irmanida Batubara dalam sambutannya mengatakan seminar ini digelar
untuk mendapatkan informasi mengenai teknik pemisahan kromatografi dengan teknologi
Centrifugal Partition Chromathography (CPC) atau dikenal sebagai Counter Current
Chromatography (CCC).
“Tujuan dari teknologi ini adalah mengisolasi jumlah maksimum dari senyawa spesifik dengan
kemurnian yang tinggi, waktu yang cepat dan tanpa menggunakan kolom silika atau media
pendukung lainnya. Seminar ++ dapat diartikan plus karena materi bahan ditambah dengan plus
praktikum, sehingga hasilnya positif dan lebih baik untuk kemajuan obat tardisional atau jamu,”
terangnya.
Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini adalah Kepala Laboratorium PSB LPPM IPB, Rudi
Heryanto, M.Si dengan tema makalah “Penanda Primer dan Fraksi Diperkaya Senyawa Bioaktif
dalam Standardisasi Obat Herbal”. Pembicara lainnya adalah Dr. Gomathi Chan dari PT.Gilson
Corporation Malaysia, dan Prof. Dr. Unang Supratman dari Universitas Padjadjaran Bandung. (Awl)
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Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai
perguruan tinggi pertanian terbesar di
Indonesia terus menuai prestasi. Sesuai
dengan mottonya, "Searching and Serving
the Best", IPB terus memberikan yang
terbaik bagi pengembangan ilmu-ilmu
pertanian, kelautan dan biosains tropika.
Berdasarkan Quacquarelli Symon ds (Qs)
World University Rankings By Subject per
Juni 2015 menempatkan IPB pada peringkat
150 perguruan tinggi terbaik dunia. Peringkat
ini diperoleh IPB pada subject Agricultural
dan Forestry.
Indikator yang dipakai meliputi: reputasi
akademik, reputasi lulusan, rasio mahasiswa
dosen, jumlah sitasi dari hasil penelitian,
proporsi fakultas bertaraf internasional, dan
proporsi mahasiswa internasional.
Pencapaian ini merupakan wujud kerja keras
IPB untuk terus meningkatkan kualitas riset,
inovasi, dan upaya pencapaian akreditasi
internasional serta publikasi dosen yang
cenderung menujukkan peningkatan. Proses
yang dikembangkan Quacquarelli Symon ds
(Qs) World University Rankings By Subject
menjadi instrument bagi IPB untuk terus
bersaing menjadi yang terbaik.

Sambut Ramadhan, Agrianita IPB Gelar Pelatihan Smart Qolbu Revolution
Dalam rangka menyambut
bulan suci Ramadhan, Agrianita
Institut Pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan pelatihan
pengembangan diri yang
bertajuk “Pelatihan Dasar Smart
Qolbu Revolution, Mengasah
Kecerdasan Qolbu Meraih
Bahagia Dunia Akhirat”.
Pelatihan yang diselenggarakan di Wisma Tamu Landhuis, Kampus IPB
Dramaga (4/6) tersebut diikuti oleh sekitar 200 orang peserta. Acara
dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Agrianita
IPB bidang Pendidikan, Ayuda F Hermanto. “Dengan semangat
menyambut Ramadhan, kita sucikan rohani yang mungkin selama ini
kurang mendapat perhatian,” ujarnya.

Pelatihan ini menghadirkan Dr. Karli, praktisi Colon Mind Qolbu
Cleansing sebagai pembicara dan trainer dalam pelatihan ini. Dr. Karli
mengatakan pelatihan ini menggunakan pendekatan metode Smart
Qolbu Revolution (SQR), metode yang digunakan untuk melatih
kecerdasan hati guna mengubah reaksi negatif (stres) menjadi positif
(bahagia) dengan cara yang efektif.
Dalam pelatihan ini ia menjelaskan bahwa mengubah stres menjadi
bahagia adalah mengubah pola reaksi negatif menjadi positif setiap
menghadapi masalah. “Yang kita ubah adalah reaksi kita dalam
menghadapi masalah, bukan mengubah orang, keadaan atau hanya
mengalihkan sementara. Selama ini kita sering mengejar kesenangan
yang terkait materi, bukan kebahagiaan,” papar Dr. Karli. (AS)

Lulusan IPB didorong Hasilkan Inovasi yang Terstandardisasi
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB)
Prof. Dr. Herry Suhardiyanto bersama
Kepala Badan Standardisasi Nasional
(BSN) Prof. Dr. Bambang Prasetya
menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU), Jumat (12/6)
di Kampus IPB Dramaga Bogor. Acara
kemudian dilanjutkan dengan Kuliah
Umum “Peran Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA
dan Pasar Global” oleh Kepala BSN.
Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto mengatakan, dalam beberapa
tahun terakhir IPB menggelorakan semangat wirausaha. Oleh karenanya,
para lulusan harus dididik menjadi wirausaha tangguh di bidang pertanian,
yang menghasilkan pangan serta produk yang baik yang terkait dengan
kreatifitas dan inovasi yang terstandardisasi. Kepala BSN Prof. Dr. Bambang
Prasetya menyampaikan pentingnya role model dalam membangun semua
lini terutama pendidikan. “Terpenting adalah perbaikan mental yang
dimulai dari pendidikan. Membangun mental manusia Indonesia
seutuhnya melalui pendidikan harus pula mendapat dukungan semua
pihak untuk mencapai hasil yang dicita-citakan,” ujarnya.

Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, BSN
mendorong terdistribusinya Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) di
seluruh Indonesia. Selain itu, BSN mencoba memperbanyak profil
model industri yang sukses menerapkan sistem mutu dengan
harapan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi industri lain
sekaligus untuk melihat dan menunjukkan perbedaan antara
industri yang belum dan yang pernah dibina oleh pemerintah.
Menurutnya, tantangan yang sangat besar di era globalisasi ini
adalah mendorong industri menerapkan Standar Nasional
Indonesia (SNI). Dengan berlakunya MEA, masyarakat di lingkungan
ASEAN bisa melakukan transaksi perdagangan baik barang dan jasa
secara bebas. Situasi ini akan menuntut bangsa Indonesia untuk
memiliki daya saing yang kuat.
“Dengan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian
diharapkan bisa meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi,
daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan
dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku
usaha, serta kemampuan inovasi teknologi. Bagaimana
menghasilkan produk yang berkualitas dengan waktu yang singkat
dan seefisien mungkin tanpa mengorbankan lingkungan,
keuntungan, dan masyarakat, sangat ditentukan oleh standardisasi
atau sertifikasi," imbuhnya. (Awl)

Rektor Resmikan Gedung Baru FMIPA IPB
Departemen Kimia Fakultas
Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA)
Institut Pertanian Bogor (IPB)
resmi menempati gedung
baru, Jumat (12/6). Gedung
baru yang berdekatan dengan
Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) Kampus IPB
Dramaga Bogor ini, diresmikan oleh Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto.
Dalam sambutannya Rektor menyampaikan rasa syukur dan harapannya
dengan adanya fasilitas baru ini. “Atas nama IPB saya sampaikan selamat
kepada Departemen Kimia dengan adanya gedung baru ini. Mudah-mudahan
Departemen Kimia dapat memanfaatkan gedung yang dibangun dari uang

rakyat ini dengan sebaik-baiknya. Mendidik mahasiswa serta
menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat. Setelah
menempati gedung baru ini, mohon untuk segera memproses
akreditasi internasional. Departemen Kimia adalah departemen
dengan akreditasi A di I P B, dengan dosen berkaliber
internasional,” ujarnya.
Ketua Departemen Kimia, Prof. Dr. Purwantiningsih Sugita juga
menyampaikan rasa syukurnya, “Terimakasih atas gedung baru
ini. Departemen Kimia sebagai departemen di FMIPA pertama
yang mendapat fasilitas gedung baru ini,” terangnya. “Segera akan
menyusul pembangunan gedung Departemen Biologi dan
Auditorium FMIPA. Semoga tahun depan Departemen Biologi
dapat menempati gedung barunya,” imbuh Dekan FMIPA Dr. Sri
Nurdiati. (AS)

