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Walikota Bogor dan Rektor IPB Sampaikan Pesan
kepada Mahasiswa Baru IPB

W

alikota Bogor, Bima Arya sapa mahasiswa baru
Institut Pertanian Bogor (IPB) saat hadir dalam
kegiatan Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa
Baru (MPKMB) 2018 di Gedung Graha Widya Wisuda,
Kampus IPB Dramaga Bogor, Selasa (14/8).
“Saya ucapkan selamat karena kalian akan memulai sejarah
yaitu menjadi bagian dari sivitas akademika IPB. Karena
banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang dihasilkan dari IPB
ini. Saya juga mengucapkan selamat datang di Kota Bogor,
di kota hujan, di kota sejuta senyuman,” katanya.
Dalam kesempatan ini Bima Arya menuturkan bahwa ada
tiga jenis anak muda. Pertama adalah anak muda yang asik

dengan dirinya sendiri, kedua adalah anak muda yang
sudah selesai dengan dirinya, dan yang ketiga adalah anak
muda yang tidak tahu dan tidak kenal dengan dirinya.
“Saya yakin, mahasiswa baru IPB, yang menjadi bagian dari
universitas terbaik di Indonesia tersebut, kemungkinan
besar adalah generasi muda yang sudah selesai dengan
dirinya. Bima juga mengajak mahasiswa IPB untuk turut
membawa perubahan di Kota Bogor. Oleh karena itu, saya
mengundang mahasiswa IPB untuk ikut masuk menjadi
bagian dalam sejarah perubahan di Kota Bogor. Karena
saya percaya, kota itu harus didorong oleh ide dan
gagasan. Dan IPB adalah kekuatan gagasan di Kota Bogor,”
pungkasnya.
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Hal senada juga disampaikan Rektor IPB, Dr. Arif Satria. “Ada
tiga tipe mahasiswa. Yaitu mahasiswa sebagai status,
mahasiswa sebagai karir, dan mahasiswa karena sebuah
panggilan,” kata Rektor IPB.
Menurutnya, mahasiswa baru IPB adalah tipe mahasiswa
karena sebuah panggilan, yang menjadi mahasiswa karena
kesadaran penuh untuk memerankan peran penting untuk
menjaga moral bangsa, meningkatkan kualitas intelektual,
untuk menjaga agar Indonesia tetap menjadi negara yang
adil dan makmur.
Dr. Arif juga mengajak mahasiswa baru IPB tersebut untuk
memahami situasi Indonesia saat ini. “Dunia mengakui
Indonesia adalah negara dengan mega biodiversitas.
Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah.
Dan diantara itu semua, banyak sekali produk pertanian
yang kita hadapi. Pertanian adalah keseharian kita.
Pertanian sangat penting untuk pangan, energi, sandang,
papan”, kata Arif.
“IPB punya tanggung jawab besar untuk mengawal soal
pangan. Begitu pangan terganggu, maka yang terjadi
adalah kelaparan dan menimbulkan ketidakstabilan secara
politik. Dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita,”
lanjutnya.
Maka dari itu, IPB saat ini hadir dengan visi baru menjadi
techno-socio-entrepreneurial university yang terdepan,
dengan misi menyiapkan insan terdidik yang unggul,
profesional, berkarakter kewirausahaan, mempelopori
perkembangan IPTEKS, dan mentransformasikan IPTEKS
dan budaya unggul untuk pencerahan kemaslahatan dan
peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan. IPB
menurutnya memiliki peran tridharma yaitu peran
pendidikan, peran penelitian, dan peran pengabdian
kepada masyarakat.

dunia, dengan subject Agriculture, peringkat I nasional
Kriteria Mutu Sumberdaya Manusia (SDM) dan Peringkat III
Perguruan Tinggi Nasional (PTN) Terbaik di Indonesia.
Selain itu, IPB juga memiliki segudang prestasi lainnya
seperti perguruan tinggi dengan 81,6 persen program studi
yang telah terakreditasi internasional, Repository IPB
Terbaik se-Asia Tenggara, Perguruan Tinggi Mitra Peneliti
Asing Terbaik di Indonesia, Peringkat I PTN Berbadan
Hukum dengan rapor terbaik di Indonesia; Peringkat III
Keterbukaan Informasi Publik. IPB juga memiliki 415 inovasi
terbaik di Indonesia dari 1000 inovasi yang ada.
IPB juga bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan
Antartika Nasional (LAPAN) untuk meluncurkan satelit dan
menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki
satelit. IPB berhasil menciptakan beras analog, vaksin u
burung, inovasi produk kosmetika dari rumput laut,
memiliki varietas padi IPB 3S dengan produktivitas 13,4 ton
per hektar. IPB juga memiliki alat pengangkut sawit yaitu
Fastrex. IPB memiliki cabai yang memiliki tingkat
kepedasan luar biasa.
Saat ini IPB juga mengembangkan aplikasi IPB Mobile Apps
yang memiliki segala infomasi mengenai nilai mahasiswa
dan sebagainya. IPB juga memiliki aplikasi IPB Today yang
berisi berita harian tentang IPB. IPB juga meraih Juara II
Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional. Di tingkat
internasional, Paduan Suara Agria Swara IPB menjadi Juara I
di Swiss.
“Itu semua adalah prestasi yang luar biasa. Anda beruntung
sekali kuliah di IPB. Mari kita sama-sama kembangkan IPB
menjadi lebih maju lagi. Saya harap kalian semua menjadi
orang-orang bermental pembelajar, yang selalu mencari
persahabatan dan kebersamaan. Selalu mengukir prestasi
dan menyongsong kejayaan Indonesia”, tutupnya.
(NIRS/Zul)

Sampai saat ini IPB telah mencetak banyak sekali prestasi
dan reputasi seperti 100 besar Perguruan Tinggi Terbaik di
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IncuBie IPB Ikuti Workshop
ASEAN Innovation and Entrepreneurship di Beijing

M

enindaklanjuti kegiatan Business Opportunity
Matching yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis
(IncuBie) Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat ( LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
dengan Inkubator Chung Yuan Christian University (CYCU)
Taiwan di akhir tahun 2017, pada tahun 2018, IncuBie
diundang oleh CYCU bekerja sama dengan Beijing Global
View Technology (GVTI) mengikuti Workshop Inkubasi Bisnis
di Beijing (24-29/7). Tema workshop ini adalah The Belt and
Road, ASEAN Innovation Entrepreneurship.
Tujuan dari workshop ini adalah untuk mengetahui konsep
pengembangan start-up inovatif di Beijing melalui program
inkubator dan Science Technology Park (STP), melihat startup dan produk inovatif di Beijing, dan inisiasi kerja sama
pengembangan start-up melalui Co Incubation Program
(program kerjasama inkubasi lintas negara).
Peserta workshop sebanyak 20 orang yang merupakan
pengelola inkubator/STP berasal dari empat negara yaitu
Taiwan, Indonesia, Malaysia dan Thailand. Delegasi
Indonesia sebanyak lima orang (satu orang per Inkubator)
yaitu dari IncuBie IPB, Bina Nusantara, Universitas Negeri
Yogyakarta, Universitas Trilogi, dan Universitas Padjadjaran.
Peserta workshop dari IncuBie diwakili oleh Deva Primadia
Almada, SPi, MSi yang merupakan Kepala Divisi Program
Inkubasi IncuBie.
Rangkaian kegiatan workshop selama 6 hari dilakukan
melalui kunjungan sekaligus pemaparan dan diskusi ke

berbagai stakeholder dan perusahaan terkait
pengembangan start- up inovatif di Beijing. Antara lain
GVT Co. Ltd, Torch High Technology Industry Development
Center, Ministry of Science and Technology, Plug and Play
China, Zhongguancun Science Park, Haidian Science Park dan
Wistron (perusahaan di bidang teknologi dan informasi).
Pengembangan start-up di Cina sangat didukung penuh
oleh pemerintah dan stakeholder. Cina memiliki sekitar 200
STP dan satu STP memiliki puluhan Inkubator bisnis
dengan ratusan tenant (start-up binaan) tiap inkubator.
“Kementerian Riset Teknologi di Cina memberikan dana
operasional tahunan kepada STP dan inkubator bisnis, serta
seed capital kepada tenant dalam rangka penumbuhan
start-up inovatif. Besaran dana yang diberikan berbedabeda, tergantung kebutuhan dari tiap STP/inkubator bisnis.
Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja
masing-masing dengan Key Performa Indicator (KPI) antara
lain tumbuhnya start-up/industri inovatif berskala nasional
dan internasional. Start-up atau industri inovatif yang
tumbuh dari STP/Inkubator Bisnis akan diberikan kebijakan
bebas pajak (tax free),” ujar Deva.
Di akhir program, pihak GVTI menghimbau seluruh peserta
untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak Cina
melalui Memorandum of Understanding (MoU) antar
lembaga dalam rangka program co inkubasi lintas negara
dalam bentuk kerjasama di bidang teknologi, investasi dan
juga pemasaran. (DPA/Zul)
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IPB Lakukan Pendataan Pertanian
Kabupaten Lombok Utara yang Terdampak Bencana

T

im Aksi Sigap Pusat Studi Bencana Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama tim
dari LPPM IPB melakukan koordinasi bersama Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok
Utara (KLU) untuk mengumpulkan data kondisi peternakan
dan pertanian pasca bencana gempa.
Koordinasi dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan
Kabupaten Lombok Utara Raden Ardhi dan dihadiri Kepala
Dinas Pertanian dan Tanaman kabupaten tersebut.
Pertemuan ini memiliki agenda untuk mengumpulkan data
kerusakan dan kerugian akibat gempa.
Arahan dari Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Lombok
Utara, Ir. H. Melta, harus segera dilakukan pendataan.
“Sebentar lagi petani kita akan segera tanam padi. Kita
harus mempersiapkan berbagai rencana agar peternak
juga tidak mengalami masalah serius,” ujarnya.
Pejabat Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa
Tenggara Barat (NTB), Dr. Sasongko menyampaikan bahwa
BPTP NTB ditunjuk menjadi posko induk dalam
merencanakan program rehabilitasi. BPTP NTB akan

mengkoordinasikan bantuan yang akan diberikan
Kementerian Pertanian (Kementan). “Dalam hal ini kami
fokus untuk membicarakan peternakan. Bantuan yang
sudah disalurkan yaitu konsentrat dari pakan tebu,” ujarnya.
Dari data yang terkumpul, di Kecamatan Bayan ada 20 ribu
sapi. Sebagian besar sapi dalam kondisi baik. Namun di
bagian pedalaman kondisinya masih belum terjangkau
semua. Prakiraannya sampai saat ini tercatat 16 ekor ternak
yang hilang.

Sementara itu dari perwakilan dari Balai Pembibitan Ternak
Unggul (BPTU) Denpasar menyampaikan bahwa Kementan
sudah mengirimkan 16 ton konsentrat pucuk tebu.
Delapan ton ke KLU dan delapan ton di Lombok Timur.
“Memang ke depan akan perlu waktu untuk
menginventarisir kebutuhan peternak,” imbuhnya.
Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bayan
menyampaikan bahwa bangunan UPTD retak di dekat
Pasar Anyar. Pertanian saat ini banyak yang kering belum
bisa tanam padi. Dan kebutuhan minum masih
mengandalkan dari air sungai.

4

Di desa Kayangan, sampai saat ini tercatat empat rumah
kompos hancur. Lumbung pangan juga roboh (tiga dari
empat buah lumbung pangan). Lumbung pangan yang
dibangun 90 persen ini hancur total.
Peternakan di Kayangan yang banyak mati adalah
kambing. Kematian disebabkan karena kandang jatuh dan
menimpa kambing. Sementara untuk kondisi peternakan
ayam petelur, kandang rusak karena terkena oleh dinding
yang roboh.
Raden dari Kayangan melaporkan bahwa di Desa Sampet,
bantuan itik kini tinggal 100 ekor dari 700 ekor yang
diberikan karena tertindih bangunan. Kondisinya juga
kurang pakan dan kurang air bersih. Kondisi saat ini yang
perlu disiapkan yaitu pakan ternak ayam petelur.

yang tergabung dalam kelompok, diprioritaskan menjadi
penerima bantuan. Selanjutnya baru diarahkan ke
masyarakat yang terkonsolidasi dalam satu area tertentu.
Untuk peternak pribadi yang ternaknya masih lepas atau
hilang akan diupayakan pengenalan melalui jaringan
masyarakat desa,” ujar Dr. Yonvitner, selaku Kepala Pusat
Studi Bencana IPB.
Tim dari IPB menyarankan pentingnya memperhatikan
kondisi kesehatan ternak. Karena kondisi kritis bagi
peternak adalah setelah masa darurat bencana. (**/Zul)

Sementara itu, kondisi Desa Sengen mengalami kekeringan
karena air sungainya kering. Masyarakat juga memerlukan
tangki air bersih terutama di Desa Selengin. Di Desa Sesaid,
lumbung pakannya rusak berat, 15 ekor kambing dan 6
ekor sapi yang mati.
Untuk kondisi di Kecamatan Tanjung, Pusat Kesehatan
Hewan (Puskeswan) rusak, pasar hewan, dua ekor sapi mati
dan tiga lumbung retak ringan dan rusak. Bendungan di
Kroya juga mengalami sedikit bocor tapi tidak serius.
Sementara itu kondisi di Kecamatan Pemenang, kantor
cabang dinas masih bisa dipakai untuk gudang dan
mushola. Dilaporkan oleh masyarakat, ada 6 ekor ternak
sapi hilang di Telaga Wareng, 2 ekor mati tertimpa tembok.
Peternak memerlukan pakan, karena banyak ternak yang
ditinggal pemiliknya. Kondisi ternak sebagian masih
dilepasliarkan.
Data dari Kecamatan Gangga, kondisi rumah warga 98
persen rata dengan tanah. Ternak pribadi dan kandangkandang komunal berbeda kondisinya. Sapi perorangan
banyak diungsikan ke dekat posko penduduk termasuk
kambing. Sapi milik pribadi yang dinyatakan hilang sekitar
25 ekor dan belum ditemukan.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

Kondisi ternak ayam juga sedang mengalami kesulitan
pakan dan air minum. Sementara itu di desa Selengan
tenaga pemetik cengkeh tidak ada. Saat ini masuk dalam
musim petik namun harganya jelek. Kondisi jalannya rusak
dan perjalanannya rawan. Masih ada sekitar 80 ton
cengkeh belum bisa keluar. Harga juga anjlok dari Rp.105
ribu menjadi Rp.85 ribu per kilo.
“Dari data-data yang ada tersebut, pendekatannya akan
dimulai dengan kelompok tani dan ternak. Masyarakat
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IPB Salurkan Bahan Makanan ke Lombok Utara

P

rogram Aksi Sigap Bencana Institut Pertanian Bogor
(IPB) salurkan kebutuhan pangan masyarakat di
lokasi korban gempa Lombok. Tim Aksi Sigap (TAS)
IPB menyalurkan bantuan berupa beras, cabai, bawang
merah, bawang putih, tomat, telur ayam, terasi, terong,
pakcoy, minyak goreng, tempe, jeruk limo, pisang dan
salak. Selain bahan pangan, juga turut dikirimkan terpal
untuk pelindung dari panas dan hujan di lokasi
pengungsian.

Selanjutnya tim Aksi Sigap IPB akan terus mencoba
menggali apa yang diperlukan oleh masyarakat korban
gempa supaya tidak salah sasaran dan tepat sesuai
kebutuhan mereka. Dalam program bantuan dan observasi
ini, IPB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak karena
dalam waktu satu bulan ke depan, fase kritis adalah saat
darurat bencana berakhir. (**/Zul)

Lokasi penyaluran ada di dua titik pengungsian di desa
Genggelang, kecamatan Gangga, Lombok utara.
Masyarakat korban bencana sangat antusias sekali dengan
adanya bantuan berupa pangan yang diberikan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB
ini. “Mereka sudah mulai bosan dengan makanan yang ada
selama ini seperti mie instan ataupun sarden. Kebutuhan
buah-buah makin meningkat,” ujar Dr. Yonvitner, selaku
Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB yang saat ini ikut
terjun menyalurkan bantuan ke Lombok Utara.
“Sudah lama kami rindu makan sambal,” ujar salah satu
warga.
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CCR.Anbiocore USAID SHERA dan IPB Adakan
Pelatihan Animal Ethics

K

esadaran akan bioetik semakin meningkat dalam
dekade terakhir. Hal ini juga terkait dengan kegiatan
penelitian dengan menggunakan hewan uji. Oleh
karena itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama
dengan Centers for Collaborative Research (CCR) Anbiocore
The United States Agency for International Development,
Sustainable Higher Education Research Alliances (USAID
SHERA) mengadakan pelatihan tentang bioetik berjudul
"Training on Fundamental and Application of Bioethics in
Animal and Fisheries Research" pada tanggal 6-8 Agustus
2018 di Bogor.
Kegiatan ini dibuka oleh Direktur CCR. Anbiocore yang juga
dosen di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, Prof.
Bambang Purwantara. Pelatihan diikuti peserta yang
berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang
tergabung dalam konsorsium CCR.Anbiocoore yaitu
Universitas Syiah Kuala, Universitas Padjadjaran, Universitas
Mataram, Universitas Brawijaya, Universitas Nusa Cendana,
Universitas Udayana dan Universitas Papua serta Institut
Pertanian Bogor (IPB). Tujuan kegiatan ini memberikan

informasi tentang hal-hal terkait dengan bioetik dan pada
akhir pelatihan diharapkan peserta dapat memahami
hubungan antara hak asasi manusia dan
tanggungjawabnya terhadap penggunaan hewan uji
terutama terkait dengan bidang peternakan dan perikanan.
Para peserta dilatih Prof. Erdoğan Memili, pakar tentang
Reproduction and Development, Functional Genomics dari
Department of Animal and Dairy Sciences Mississippi State
University yang menyampaikan materi dan Dr.rer.nat Hawis
Madduppa, S.Pi., M.Si yang merupakan Kepala
Laboratorium Biodiversitas and Biosistematika Kelautan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB
Peserta mendapatkan materi dari Prof .Erdogan yakni
"Introduction to Bioethics & Ethical Framework dan Bioethics
Applied to Lab Animals". Pada kesempatan ini Dr. Hawis
menyampaikan materi tentang "Convention on Biological
Diversity, Ethic Clearance, Pre Consent Informed, Material
Transfer Agreement serta Biopiracy and Its Impact on
Biodiversity". (***/ris)
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