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ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria Rberikan orasi ilmiah di wisuda Universitas Negeri 
Semarang (Unnes) (15/5). Dr. Arif mengangkat 

tema “Perguruan Tinggi dan  Transformasi Masyarakat di 
Era 4.0”.

Dalam orasinya rektor IPB membedah empat efek utama 
transformasi masyarakat di era Revolusi Industri 4.0, yakni 
adanya pergeseran harapan pelanggan (Shifting 

Customer Expectations), data  produk yang 
disempurnakan (Data Enhanced Products), inovasi 
kolaboratif (Collaborative Innovation) dan model operasi 
baru yaitu model digital (New Operating models, digital 
models).

Tidak hanya itu Dr. Arif juga memaparkan tren teknologi 
informasi di Indonesia yang menunjukkan tren positif dari 
tahun ke tahun.

Rektor IPB Beri Tips Hadapi Era 4.0 
di Universitas Negeri Semarang
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“Pengguna internet semakin bertambah, saat ini ada 160 
juta di Indonesia yang terakses internet. Dari data itu, 96 
persennya pengguna aplikasi chatt apps, 76 persen media 
sosial, 55 persen pengguna email, 21 persen pengguna 
streaming, 18 persen news portals dan 12 persen online 
store,” ujarnya.

Rektor juga menyebutkan bahwa perilaku pengguna 
internet di Indonesia sebagian besar (62 persen) berupa 
online shop. Tidak hanya itu, kebutuhan dasar pun 
bergeser yang awalnya ke kebutuhan �sik menjadi 
kebutuhan komunikasi.

“Kebutuhan baru di era cyber yang paling utama adalah 
baterai dan wi�, tidak lagi food. Revolusi Industri 4.0 
dicirikan dengan berkembangnya internet of/for things. 
Diikuti dengan teknologi baru dalam data sciences, 
kecerdasan buatan, robotik, cloud, 3D printing, dan 
teknologi nano, yang telah mendisrupsi inovasi-inovasi 
sebelumnya,” imbuhnya.

Dengan perkembangan teknologi tersebut, kini orang 
bisa berjualan tanpa harus punya toko. Orang bisa 
berbisnis taksi tanpa harus punya mobil.

Telah terjadi pergeseran dari konsep kepemilikan menjadi 
konsep akses. Kondisi inilah yang telah membuat 
hilangnya sejumlah pekerjaan. Namun, sebenarnya era 
baru ini telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru 
yang menggantikan pekerjaan lama.

Di Amerika Serikat, ada 3.508 pekerjaan yang hilang tapi 
ada 19.263 jenis pekerjaan baru yang dibuat. Sementara 
itu pada tingkat global, ada sekitar 75 hingga 375 juta 
pekerja perlu beralih ke pekerjaan baru dengan keahlian 
baru.

“Dinamika perubahan di atas semakin tak terelakkan. 
Namun persoalannya, percepatan perubahan teknologi 
lebih tinggi dari apapun, khususnya kultur, kebijakan 
publik, riset, maupun pendidikan. Inilah yang dalam 
sosiologi dikenal dengan istilah kesenjangan budaya 
(cultural lag) yang menunjukkan bahwa perubahan 
kebudayaan material belum diikuti oleh kebudayaan non-
material,” ujarnya.

Menurutnya faktor disrupsi tidak hanya bertumpu pada 
perubahan teknologi akibat Revolusi Industri 4.0, tetapi 
juga perubahan struktur demogra�, perubahan iklim, 
globalisasi, serta perubahan peta geopolitik. Oleh karena 
itu strategi perguruan tinggi menghadapi disrupsi 

mestinya juga memperhatikan sejumlah faktor tersebut. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Stanley, 
terdapat 100 faktor sukses dalam kehidupan. Jika kita lihat 
kembali, IQ menempati urutan ke-21, bersekolah di 
sekolah favorit di urutan ke-23 dan lulus dengan nilai 
terbaik di urutan ke-30.

“Kemudian apa yang menjadi urutan pertama faktor 
kesuksesan seseorang? Pada urutan pertama adalah jujur. 
Kejujuran adalah hal penting yang menjadi pilar kemajuan 
suatu bangsa. Faktor kedua adalah disiplin. Dengan 
bagaimana kita harus mampu berpikir cerdas, bekerja 
cepat dan tepat. Ketiga adalah Gaul (Good Interpersonal 
Skill), lulusan-lulusan Unnes saya yakin memiliki 
kemampuan interpersonal yang baik,” ujarnya di hadapan 
wisudawan.

Keempat adalah dukungan dari pasangan hidup. Dalam 
memilih pasangan, pilihlah yang baik, kondusif, adaptif 
dan visioner. Jangan melihat pasangan hidup anda hari 
ini, tapi lihat pasangan hidup anda di 15 tahun lagi ia akan 
seperti apa. Kelima dan keenam adalah bekerja lebih keras 
dari yang lain dan mencintai apa yang dikerjakan. Jika 
ingin mendapatkan hasil yang lebih sudah tentu harus 
didapatkan melalui kerja yang lebih pula.

“Passion merupakan faktor yang sangat penting, 
tanamkan pada diri masing-masing untuk selalu 
mencintai pekerjaan yang anda dapatkan sehingga akan 
mendapatkan pekerjaan yang anda cintai. Selanjutnya 
adalah kepemimpinan yang baik dan kuat, semangat dan 
berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang 
baik, dan kemampuan menjual gagasan dan produk. IPB 
telah mempersiapkan para calon lulusannya dengan 
karakter-karakter tersebut melalui berbagai kegiatan yang 
terpadu,” tandasnya. (dh/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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IPB Segera Berlakukan Sistem Keuangan Terintegrasi 
Berbasis Aplikasi

Tahun lalu, Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi 
Perguruan Tinggi Badan Hukum dengan Serapan 
Anggaran Terbaik, yakni mencapai 99,7 persen. 

Untuk mempertahankan capaian tersebut dan 
mempermudah proses serapan anggaran serta tercapainya 
akuntabilitas dan transparansi, tahun ini IPB menerapkan 
sistem online dalam  semua mekanisme implementasi 
kegiatan dan anggaran Tahun 2018.

“Semuanya serba online dengan Berbasis Sistem Keuangan 
Terintegrasi atau Aplikasi,” ujar Wakil Rektor Bidang 
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Agus Purwito 
saat menjadi narasumber sosialisasi  Mekanisme 
Implementasi Kegiatan dan Anggaran 2018 di Ruang 
Sidang Senat Akademik, Kampus IPB Dramaga (15/5). 
Dalam sosialisasi ini Dr. Agus mengundang semua 
pimpinan unit yang ada di IPB karena sistem ini akan 
segera diberlakukan.

Sementara itu Direktur Perencanaan, Pemonitoran dan 
Evaluasi IPB, Dr. Ir. Hari Wijayanto, M.Si menyampaikan 
bahwa anggaran IPB dialokasikan sebagai operasional 
kantor/pendidikan dan program atau kegiatan.

“Semua program harus ada Term of Reference (TOR) yang 
diisi secara online. Sehingga dalam sistem keuangan 

terintegrasi, setiap pengajuan akan terlihat TOR kegiatan 
yang akan dilakukan. Mudah-mudahan dengan sistem 
formasi ini kita lebih efektif dan e�sien,” ucapnya.

Untuk alokasi anggaran, Dr. Hari membaginya dalam 
beberapa bagian. Untuk program atau kegiatan di tingkat 
rektorat dialokasikan ke unit wakil rektor  atau sekretaris 
institut, LPPM, kantor, direktorat, biro dan unit penunjang. 
Sementara untuk kegiatan operasional pendidikan dan 
program/kegiatan di unit akademik dialokasikan sebagai 
operasional Pendidikan Belajar Mengajar (PBM) dan 
pengembangan akademik sedangkan di pusat-pusat studi 
di bawah LPPM  diarahkan sebagai operasional kantor dan 
pelaksanaan kerjasama. 

Terkait program bersama seperti pengadaan peralatan 
laboratorium, pemeliharaan, pengembangan sumberdaya 
manusia, pengadaan bahan pustaka, penunjang praktikum, 
akreditasi dan serti�kasi, mobilitas dosen, hibah publikasi, 
penunjang PBM akan dialokasikan pada unit tertentu 
sebagai penanggung jawab atau koordinator program atau 
kegiatan bersama sesuai dengan mandat atau tupoksinya.

Dalam pertemuan ini dibahas juga detail informasi tentang 
kelompok biaya operasional, biaya informasi kantor, biaya 
operasional pendidikan, program/kegiatan bersama, tugas 
unit koordinator program/kegiatan bersama, 
program/kegiatan bersama, program World Class 
University (WUR), proses pengadaan barang atau jasa 
dalam program/kegiatan, proses pengadaan barang/jasa, 
format TOR untuk pengajuan anggaran kegiatan yang 
terdapat dalam aplikasi.

Turut hadir sebagai narasumber, Direktur Keuangan dan 
Akuntansi, Dr. Indah Yuliasih yang membahas tentang 
mekanisme pengajuan keuangan serta hal-hal terkait 
proses-proses akuntansi. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Oncom Merah dan Propolis 
untuk Turunkan Kolesterol Ayam

saha peternakan ayam pedaging berkembang Upesat dan  mengalami kenaikan setiap tahunnya. 
Kondisi ini mendorong peningkatan konsumsi 

daging ayam. Hal ini perlu dibarengi kualitas sumber daya 
manusia yang mengerti pentingnya bahan pangan sehat. 
Sebab, masyarakat membutuhkan protein hewani yang 
berkualitas dan sehat. Masyarakat berharap dapat 
mengkonsumsi daging, namun tidak menyebabkan 
kelebihan kolesterol.

Isu ini melatarbelakangi Rifai Anugrah, mahasiswa 
Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB) 
melakukan penelitian mengenai penurunan kolesterol pada 
ayam. Penelitian ini di bawah bimbingan Dr. AE Zainal 
Hasan.

Kolesterol dibutuhkan dalam tubuh, namun memiliki batas 
tertentu. Kenaikan kadar kolesterol  dalam darah akan 
mengakibatkaan penumpukan kolesterol pada dinding 
arteri. Karena itulah, maka Rifai melakukan penelitian untuk 
menurunkan kandungan kolesterol daging dengan 
menurunkan kadar kolesterol dalam darahnya.

Penurunan kadar kolesterol dapat dilakukan dengan 
beberapa cara. Salah satunya dengan konsumsi makanan 
yang mengandung serat tinggi. Rifai memilih 
menggunakan oncom yang merupakan ampas tahu yang 
memiliki kandungan serat kasar cukup tinggi. “Ampas tahu 

ini dipilih karena selama ini belum dimanfaatkan secara 
maksimal sebagai pakan ternak dan tidak bersaing dengan 
kebutuhan manusia. Fermentasi ampas tahu mejadi oncom 
akan meningkatkan serat kasar, dan kapangnya akan 
mensintesis karoten. Senyawa ini dapat menurunkan kadar 
klesterol,” kata Rifai.

Selanjutnya, ayam diberikan pakan berupa campuran 
oncom dan propolis. Pakan dibuat dengan mencampur 
pakan standar dengan oncom dan propolis mentah yang 
dibagi menjadi lima komposisi berbeda. Kemudian 
dilakukan pemeriksaan kadar total kolesterol sebanyak tiga 
kali, yaitu pada minggu ke-0, kesatu, dan kedua setelah 
pemberian pakan tersebut.

Hasilnya menunjukkan dengan komposisi propolis yang 
semakin banyak pada komposisi propolis dan oncom akan 
menyebabkan penurunan kadar kolesterol ayam. Hal ini 
disebabkan karena propolis dapat menghambat biosintesis 
kolesterol. Penghambatan ini terjadi akibat proses inhibisi 
propolis dengan HMG-KoA reduktase yaitu enzim kunci 
dalam pembentukan kolesterol di dalam tubuh.

Ditanya mengenai harapan dari hasil penelitian ini, Rifai 
berkata,“Saya berharap penelitian ini bisa membantu 
peternak menghasilkan produk ayam yang sehat dan 
memiliki bobot badan yang baik untuk masyarakat. Semoga 
bisa menjadi produk pangan pilihan yang lebih sehat untuk 
dikonsumsi.” (KMU/ris)
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Ini Dia Pelatih Gajah Asal IPB

Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan 
kawasan hutan di Riau yang menjadi habitat Gajah 
Sumatera. Pengurangan habitat gajah akibat 

kegiatan manusia menyebabkan Kon�ik Manusia dengan 
Gajah (KMG). Upaya yang dilakukan dalam mengatasi 
kon�ik tersebut ialah dengan membangun Flying squad 
melalui kerjasama antara Pengelola TNTN dan World Wide 
Fund for Nature (WWF). Flying squad memanfaatkan gajah 
latih untuk menggiring gajah liar yang keluar kawasan 
hutan menuju ke dalam kawasan taman nasional.

Untuk menghasilkan gajah yang terlatih diperlukan 
manajemen pelatihan yang sesuai dengan perilaku alami 
gajah, tingkat kecerdasan gajah menurut umur, jenis 
kelamin dan kondisi �siknya serta tidak menimbulkan 
dampak buruk terhadap gajah maupun pelatih (mahout).

Burhanuddin Masyud peneliti dari Departemen Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, 
Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan bahwa 
manajemen pelatihan gajah mencakup beberapa aspek 
yaitu kurikulum pelatihan gajah, teknik/metode pelatihan 
gajah dan ukuran/tingkat keberhasilan dalam pelatihan 
gajah.

“Pelatihan yang diberikan memberikan pengaruh terhadap 
perilaku harian gajah. Tingkah laku gajah lebih banyak 
didapatkan dari proses belajar dibanding insting. Gajah 
dianggap sebagai satwa sangat cerdas sehingga akan 
dapat mempelajari dan memahami materi pelatihan 
dengan cepat jika metode yang diterapkan juga tepat. 
Gajah juga memiliki ingatan mengesankan, mampu 
mengingat suatu benda dalam waktu lama,” ujarnya.

Bersama peneliti lainnya yaitu Arum Ratnasari dan Abdul 
Haris Mustari, Ia mengidenti�kasi manajemen pelatihan 
dan perilaku harian gajah di FS WWF TNTN. Tim ini 
menjelaskan bahwa daftar ajar yang diberikan dalam 
pelatihan tercakup dalam beberapa tahap. Mulai dari tahap 
adaptasi, latihan dasar (latihan dinaiki punggung, 

mengikuti gajah lain, latihan dikendalikan), latihan lanjutan 
(latihan mengambil barang dengan belalai, latihan duduk 
yang lama, dan latihan angkat kaki untuk naik dan turun 
mahout) dan pengembangan (latihan membuang 
rintangan pohon dengan belalai, merobohkan kayu, 
bertarung dan sebagainya).

“Kurikulum pelatihan yang terdapat di Flying squad WWF 
Riau belum menjadi panduan pelatihan yang baku. 
Terdapat 20 materi ajar yang diberikan untuk setiap gajah 
dengan beberapa tahapan yaitu tahap adaptasi, tahap 
latihan dasar, tahap latihan lanjutan dan tahap 
pengembangan. Untuk tahap pengembangan difungsikan 
untuk dua spesi�kasi gajah yaitu gajah mitigasi kon�ik dan 
gajah tunggang untuk kegiatan ekowisata. Mahout 
(pelatih) mengombinasikan perintah verbal (ucapan), visual 
(kode) dan �sik (menekan bagian tubuh gajah) dalam 
teknik pelatihan karena gajah memiliki penglihatan yang 
baik dan pendengaran yang tajam,” tuturnya.

Gajah dikatakan berhasil dilatih jika telah mampu 
melakukan perintah yang diberikan oleh mahout tanpa 
melakukan kesalahan. Nilai rata-rata jumlah keterampilan 
yang dikuasai gajah cenderung meningkat sejalan dengan 
lamanya pelatihan. Keahlian mahout dan kondisi �sik gajah 
sangat berpengaruh terhadap kemampuan gajah 
menangkap materi ajar yang diberikan.

“Untuk perilaku harian gajah, perilaku ingestif (akti�tas 
mencari makan) pada siang hari menunjukkan persentase 
tertinggi dibandingkan perilaku lainnya. Pada siang hari 
gajah aktif bergerak mencari makanan di tempat 
penggembalaan. Perilaku ingestif pada malam hari 
menunjukkan persentase perilaku tertinggi untuk betina 
dewasa dan anak sedangkan pada jantan dewasa perilaku 
shelter seeking (berteduh) menunjukkan perilaku tertinggi. 
Hal tersebut terjadi karena pada malam hari gajah 
menggunakan waktunya untuk istirahat dan tidur. Gajah 
tidak aktif dalam melakukan perilaku makan disebabkan 
karena jumlah pakan dan ruang gerak yang terbatas,” 
ungkapnya. (IR/Zul)
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Cegah Pakan Tengik, Peneliti IPB Manfaatkan Daun Mengkudu

Kualitas �sik pellet dan masa simpan sebuah pellet 
pakan merupakan hal yang sangat penting dalam 
usaha peternakan. Dwi M Suci peneliti dari 

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas 
Peternakan Institut Pertanain Bogor (IPB) menjelaskan 
bahwa proses penyimpanan dapat menurunkan kualitas 
dari pellet. Penurunan kualitas dari pellet yang disimpan 
dapat disebabkan oleh peningkatan kadar air dan oksidasi 
lemak pada pellet.

Sementara itu, daun mengkudu dapat dijadikan sebagai 
suplementasi pakan. Penggunaannya sebagai 

suplementasi pakan diharapkan dapat meningkatkan 
pertumbuhan itik dan meningkatkan e�siensi pakan. Daun 
mengkudu dalam jumlah yang cukup akan menjadi bahan 
penguat pellet dan berfungsi sebagai kerangka yang akan 
mempengaruhi die dan roller pada mesin pellet.

“Daun mengkudu merupakan salah satu suplemen pakan 
alternatif yang mengandung antioksidan di dalamnya. 
Kandungan antioksidan pada daun mengkudu sebesar 
19.08 persen. Penggunaan antioksidan merupakan salah 
satu solusi untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi yang 
disebabkan lemak pada pellet sehingga dapat 
memperpanjang masa penyimpanan,” ujarnya.

Dwi beserta peneliti lainnya yaitu Akbar, M.R.L, dan I. 
Wijayanti dari departemen yang sama mencoba 
mengevaluasi kualitas �sik pellet pakan itik yang 
menggunakan tepung daun mengkudu serta disimpan 
selama 6 minggu.

Dari percobaannya, peneliti ini mengungkapkan bahwa 
penggunaan tepung daun mengkudu 2.5 sampai 7.5 
persen tidak menurunkan kualitas �sik pakan pellet pakan 
itik tetapi dengan adanya penyimpanan sampai 6 minggu 
menurunkan kualitas �sik pellet pakan itik. Penyimpanan 
pakan pellet itik sampai 6 minggu tidak menyebabkan 
kandungan lemak kasar pakan pellet berkurang akan tetapi 
dengan adanya penyimpanan tersebut kandungan air dan 
aktivitas air meningkat dan konsentrasi bilangan peroksida 
dalam lemak kasar pakan pellet meningkat.

“Baik pakan yang diberi tambahan dengan daun 
mengkudu atau tidak, masih bisa diberikan kepada itik. 
Akan tetapi pakan yang diberi tambahan daun mengkudu 
memiliki tingkat ketengikan yang lebih rendah sehingga 
itik lebih palatabel (lebih disukai),” ungkap Akbar. (IR/Zul)
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