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Tahun 2016, IPB Buka Dua Program Studi Baru
yang mereka miliki dalam
menghadapi tantangan finansial dan
s os ia l ya n g ma k in b e ra t d a n
beragam.
Sementara itu IPB pernah memiliki
Program Studi THT hingga tahun
2005. Karena ada restrukturisasi,
prodi tersebut dilebur dengan
Departemen IPTP. Hal yang sama
terjadi juga di seluruh perguruan
tinggi lain yang memiliki Fakultas
Peternakan.
Sidang Pleno Senat Akademik
Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengesahkan dua program studi
(Prodi) baru, yakni Program Studi
Aktuaria dan Program Studi
Teknologi Hasil Ternak (THT).
Program Studi Aktuaria di bawah
naungan Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA),
sedangan Program Studi THT
berada di bawah naungan
Departemen Ilmu Produksi dan
Te k n o l o g i Pe t e r n a k a n ( I P T P )
Fakultas Peternakan (Fapet).
“Kedua prodi ini baru dibuka untuk
jalur Ujian Talenta Masuk IPB
(UTMI) 2016 dengan kuota masingmasing prodi 40 orang. Sementara
itu untuk program Pendidikan Diluar
Domisili (PDD) IPB di Sukabumi,
kuota yang disediakan adalah 30
orang untuk masing-masing prodi
(Agronomi dan Hortikultura, AGH
dan Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan, ESL). Jadi tambahan
kuota mahasiswa baru tahun ini ada
140 orang,” ujar Wakil Rektor

Media Komunikasi Internal
Institut Pertanian Bogor

Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan IPB, Prof.Dr. Yonny
Koesmaryono dalam Jumpa Pers di
Ruang Sidang Rektor Kampus IPB
Darmaga (18/5).
Ada lima perguruan tinggi negeri
ya n g m e n d a p a t m a n d a t d a r i
Kemenristekdikti untuk membuka
prodi aktuaria yakni IPB, UI, UGM,
ITS dan ITB. Program studi S1
Aktuaria IPB merupakan program
sarjana bidang aktuaria pertama di
Indonesia.
Seperti halnya dokter, insinyur, pilot,
penyuluh dan beberapa profesi lain,
ahli aktuaria (aktuaris) merupakan
profesi yang berkembang seiring
dengan semakin majunya
peradaban dan semakin
beragamnya kebutuhan manusia.
Prof. Yonny mengatakan, aktuaris
sering disebut sebagai arsitek
finansial atau ahli matematika
sosial. Sebutan ini, terang Prof
Yonny, dikarenakan kombinasi daya
analisis dan kemampuan bisnis unik

“Tahun ini, kita re-open lagi prodi
THT karena kebutuhan dan
konsumsi kita terhadap hasil ternak
yang besar. Prodi THT memiliki
tugas menyiapkan tenaga terdidik
d a n t e r a m p i l u n t u k
m e n g e m b a n g k a n i n o va s i d a n
kreativitas dalam pengembangan
pengolahan hasil ternak. Kehadiran
Program Studi THT memperluas
bidang keilmuan dan pelengkap
hulu-hilir di Departemen IPTP,” ujar
Dekan Fakultas Peternakan, Dr. M.
Yamin yang hadir dalam jumpa pers
tersebut.
Pada sisi keilmuan, mahasiswa akan
diajarkan ilmu dasar pengetahuan
bahan dan komoditi ternak yang
terintegrasi pada proses hulu dan
hilir. Komoditi yang dipelajari bisa
pangan (susu, daging, telur, madu
dan lain-lain) dan non pangan (kulit,
bulu, tulang, darah, limbah Rumah
Potong Hewan (RPH), feses, urin,
biogas dan lain-lain).(zul)
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IPB Kembali Wisuda 808 Lulusan
Institut Pertanian Bogor
(IPB) kembali mewisuda
808 lulusannya, Rabu
( 1 8 / 5 ) . Pa ra l u l u s a n
tersebut terdiri dari
program doktor, magister
dan sar jana. Prosesi
penganugerahan ijazah
dilakukan oleh Rektor
I P B , P r o f. D r. H e r r y
Suhardiyanto di Graha
Widya Wisuda Kampus
IPB Darmaga, Bogor.
Rektor
menyampaikan
ucapan selamat kepada
para lulusan atas
k e b e r h a s i l a n
m e n y e l e s a i k a n
pendidikan. Ucapan
s e l a m a t j u g a
disampaikan kepada
keluarga para lulusan
yang senantiasa
memberikan doa dan
d u k u n g a n b a g i
keberhasilan para
lulusan. “Lulusan IPB siap
membangun sektor

per tanian dalam ar ti
luas,” tandasnya.
Rasa bahagia terpancar
dari wajah para
wisudawan, diantaranya
Muhammad Iqbal
Maulana yang dinobatkan
sebagai lulusan terbaik
Fakultas Kehutanan. Ia
kembali mengenang awal
masuk IPB. “Saya
memilih IPB karena saya
ingin kuliah di Pulau
Jawa. Bagi saya, IPB
merupakan salah satu
perguruan tinggi terbaik
dengan tingkat
persaingan yang tinggi.
Saya memilih Program
Studi Silvikultur karena
n a m a n ya b a g u s d a n
keren, serta cuma ada
satu se-Indonesia dan itu
di IPB, jadi saya pikir
pastilah lulusannya
sangat dibutuhkan. Saya
berharap dengan ilmu
yang saya miliki tidak

hanya bermanfaat untuk
diri saya sendiri, tetapi
juga untuk bidang
kehutanan pada
umumnya,” ujar Iqbal,
alumni SMA Plus Negeri 2
Banyuasin III, Sumatera
Selatan.
Sementara itu, Rahajeng
Harnastiti, lulusan terbaik
Fa k u l t a s Ke d o k t e r a n
Hewan (FKH) yang
berasal dari SMAN 2
Ngawi Jawa Timur
terkesan dengan

pernyataan kakak
kelasnya yang melakukan
sosialisasi IPB ke
sekolahnya. “Saya masih
ingat dengan perkataan
bahwa IPB tidak akan
m e n g e l u a r k a n
mahasiswa karena
masalah biaya. Sejak
saat itu, saya aktif
mencari informasi
tentang IPB. Semoga
saya bisa menjadi salah
satu dokter hewan yang
bisa mengabdi di
daerah,” ujarnya.***(dh)

Dokter Hewan pun Terus Belajar
penyelenggara, drh. Leni Maylina,
mengatakan kegiatan ini
dilatarbelakangi oleh tujuan dari
FKH IPB untuk menjadi
IPB
Veterinary Education Center yang
dapat menjadi wadah bagi para
dokter hewan
Indonesia untuk
belajar lebih banyak terkait
kedokteran hewan.
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar workshop “Basic Small
Animal Abdomen and Thorax
Radiography”, di Rumah Sakit
Hewan (RSH) Kampus IPB
Darmaga, Kamis (12/5). Humas
RSH IPB yang juga ketua panitia

Dalam workshop ini para peserta
diberikan pemahaman lebih
m e n d a l a m t e r k a i t p e n ya k i tpenyakit yang seringkali muncul
pada hewan, terutama anjing dan
kucing. Selain itu, mereka juga
akan diajak untuk mempraktikkan

alat alat penunjang yang tersedia
di RSH IPB.
Para peserta datang dari berbagai
daerah di Indonesia juga dari
Malaysia. Kebanyakan dari peserta
telah memiliki
klinik hewan di
daerahnya masing-masing.
Selanjutnya para peserta akan
m e m p e r o l e h s e r t i f i k a t ya n g
dikeluarkan
o l e h
Perhimpun
Akses berita dan foto
an Dokter IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id,
H e w a n
www.humas.ipb.ac.id,
Indonesia
www.ipbmag.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
(PDHI).***
(dh)
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Sebanyak56Gubernur
BankSyariahSedunia
HadirdiIPB
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Seminar
Internasional Inovasi Microfinance Syariah dan
Launching Departemen Ekonomi Syariah FEM IPB
(14-15/5) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion
Kampus IPB Darmaga dan Hotel Santika Bogor. Tema
yang diusung adalah “Meningkatkan Pertumbuhan
dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan
Infrastuktur dan Financial Inclusion”. Pertemuan
tahunan ini mempertemukan 56 Gubernur Bank
Syariah, Menteri Keuangan dan Ekonomi, dan
pemimpin tertinggi dari mitra internasional dan
regional masing-masing negara anggota Organisasi
Kerjasama Islam (OKI).
Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto menyambut
baik seminar ini. Menurutnya, kegiatan seminar dan
launching Departemen Ekonomi Syariah FEM IPB
menjadi moment penting bagi IPB selaku perguruan
tinggi negeri yang memiliki fokus pada pertanian
secara umum.
“IPB melalui Program Studi Ekonomi Syariah,
Departemen Ilmu Ekonomi FEM memiliki tanggung
jawab lahirnya ekonomi Islam yang tidak hanya
menguasai dan menjadi ahli di bidang ekonomi saja,
tetapi juga penguasaan nilai-nilai syariah dalam
rangka pembangunan pertanian dalam arti luas,”
katanya.

Pada bagian lain, rektor menyampaikan IPB siap
untuk menerima lebih banyak mahasiswa asing
dengan dukungan dari beasiswa Islamic
Development Bank (IDB). Saat ini, terangnya, IPB
telah menerima mahasiswa asing, terutama dari
Afrika dan Asia, untuk belajar di IPB dengan beasiswa
dari IDB.
Menteri Keuangan RI, Prof. Bambang Permadi
Soemantri Brodjonegoro, menyampaikan,
pemerintah sangat mendukung kerjasama IDB
dalam pengembangan Islamic Microfinance untuk
kebutuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
D i k a t a k a n nya , ke m i s k i n a n a d a l a h m a s a l a h
struktural, maka strategi pengentasannya pun harus
sistematis, komprehensif dan institusional.
“Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi
untuk pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan
mikro syariah adalah lembaga yang telah terbukti
efektif mengatasi kemiskinan di semua negara
berkembang, termasuk di Indonesia,” ujarnya(Awl)

Sebanyak 43 Persen Peneliti IPB adalah Perempuan
sosialisasi Program "L'orealUNESCO For Women In Science
2016", Selasa (10/5), di Ruang
Sidang Rektor, Gedung Andi Hakim
Nasoetion Kampus IPB Darmaga
Bogor.

Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) dan L'oreal Indonesia
beker jasama dengan Komisi
Nasional Indonesia untuk UNESCO
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, mengadakan

Kepala LPPM IPB Dr. Prastowo
menjelaskan, saat ini jumlah
perempuan peneliti di IPB sekira
43 persen. Dalam pengajuan
proposal penelitian Lembaga
Pengelolaan Dana Pendidikan
(LPDP) 83 persen perempuan.
“Harapannya dengan kegiatan ini
dapat memberikan pengakuan
atas kontribusi perempuan peneliti
terhadap bidang ilmu

p e n g e t a h u a n d i I n d o n e s i a ,”
tuturnya.
L' o r e a l - U N E S C O F e l l o w s h i p
Nasional telah diselenggarakan
sejak tahun 2004 atas kerjasama
dan dukungan dari
Komisi
Nasional Indonesia untuk
UNESCO. Setiap tahunnya L'Oréal
Indonesia Fellowships for Women
in Science menganugerahi
perempuan peneliti muda
Indonesia, yang terdiri dari dua
orang dengan penelitian di bidang
Life Sciences dan dua orang di
bidang Material Sciences.
***(Awl)
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PembekalanKarirLulusanBaruIPB

Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan
Alumni (DPKHA) Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan Studium Generale untuk menyiapkan
wisudawan memasuki dunia kerja, Senin (16/5), di
Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB
Darmaga Bogor.
Direktur DPKHA IPB, Dr. Syarifah Iis Aisyah
mengatakan, para lulusan IPB harus mempersiapkan
diri untuk mendapatkan pekerjaan, dan sebesar
mungkin lulusan IPB untuk bekerja di bidang
pertanian dalam arti luas.
Studium Generale yang dimoderatori oleh Kasubdit
Pengembangan Karir DPKHA IPB Dr. Anuraga
Jayanegara ini menghadirkan alumni IPB angkatan
25 dari Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian (Sosek)
Fakultas Pertanian (Faperta) IPB, Ir. Syarif Maulana
Bastari sebagai Owner PT. Abdoellah Bastari
Agriculture. Pembicara selanjutnya Ir. Fathan Kamil,
alumni Departemen Teknologi Industri Pertanian,
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB angkatan
26 sebagai Direktur Utama PT. Transamudera
Indonesia. (Awl)

Pengembangan Metode
Finger Print Analysis Berbasis HPLC

Pusat Studi Biofarmaka (PSB) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar “Pelatihan
Pengembangan Metode Finger Print Analysis Berbasis
HPLC (High Performance Liquid Chromatography)”.
Acara digelar di Kampus IPB Taman Kencana Bogor,
Selasa (17/5).
Ke t u a p a n i t i a p e l a t i h a n D r. M u h a m a d Ra f i
menyampaikan metode finger print analysis berbasis
HPLC merupakan metode untuk kendali mutu, untuk
mengetahui kualitas tanaman obat yang dapat
menjamin kualitas konsistensi hasil atau khasiat dan
juga keamanannya. Dengan metode analisis berbasis
HPLC ini akan lebih komprehensif senyawa yang
dihasilkan,” ujarnya.
Melalui pelatihan, harapannya metode ini dapat
diaplikasikan dan diterima oleh masyarakat karena
metode ini sudah diakui oleh WHO dan sudah banyak
dipakai oleh beberapa negara seperti Cina dan
Amerika.(dh)

IPB Sosialisasikan Pemakaian Ecobag kepada Para Pedagang Sekitar Kampus

Direktorat Pengembangan Bisnis
(Dit. PB) Institut Pertanian Bogor
( I P B ) m e n g i n i s i a s i ke g i a t a n
sosialisasi penggunaan ecobag
dan pengolahan sampah organik
dan plastik pada para pedagang
kantin, corner dan pedagang yang

berlokasi di Babakan Raya (Bara),
Rabu (18/5), di Auditorium
Sumardi Sastrakusumah Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Kampus IPB Darmaga
Bogor. Ecobag merupakan tas
belanja yang bisa dipakai berkalikali. Kegiatan yang digelar dalam
rangka mendukung program
Green Campus IPB ini dihadiri
sekira 300 orang pedagang.
D i r e k t u r P B I P B , D r. Yu s l i
Wardiatno mengatakan, seiring
pencanangan Green Campus,
maka upaya yang harus dilakukan
dalam menjaga lingkungan

kampus agar tetap asri, hijau dan
bersih, para pedagang diharuskan
mengurangi sampah plastik atau
pemakaian kantong plastik.
“Dimulai dari sekarang, pedagang
harus bisa menyampaikan kepada
pembeli untuk menggunakan
ecobag atau kantong yang ramah
lingkungan untuk membawa
makanan yang dibeli,” ujarnya.
Pada kesempatanini Pakar Ilmu
Tanah dan Sumberdaya Lahan
Fakultas Pertanian (Faperta) IPB,
Dr. Ernan Rustiadi menyampaikan
materi tentang pengelolaan
sampah.(Awl)

