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Website Garda Terdepan Reputasi Institusi

akil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem WInformasi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. 
Ir. Dodik Ridho Nurochmat menghimbau, “Dalam 

setiap kerjasama yang dilakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU), perlu me-link-an 
website IPB di web. Karena akan menjadi parameter 
perangkingan jumlah sitasi scopus.” Selain itu, menurutnya 
jumlah a�liasi dosen IPB yang menggunakan akun ipb.ac.id 
juga akan menjadi parameter. Prof. Dodik menyampaikan 
kedua hal tersebut dalam Sosialisasi dan Workshop 
Perangkingan Website IPB 2018 yang digelar di IPB 
International Convention Center, Jum’at (14/9).

Prof. Dodik lebih lanjut menambahkan,  sistem 
perangkingan perguruan tinggi saat ini tidak terbatas pada 

faktor akademik semata, akan tetapi juga faktor lain salah 
satunya situs web perguruan tinggi. “Selain itu indikator 
utama yang digunakan dalam penilaian adalah seberapa 
besar visibilitas kinerja website IPB memberikan dampak 
terhadap penyebaran informasi yang ada di dalamnya. 
Informasi yang ada meliputi pro�l, kinerja, publikasi, 
kemahasiswaan, pengajaran, kegiatan, pendukung, dan 
informasi lainnya yang mencerminkan kinerja perguruan 
tinggi. Lebih jauh lagi, informasi tersebut haruslah mudah 
ditemukan oleh mesin pencari informasi, agar keunggulan 
IPB dapat diakses secara luas secara efektif dan e�sien, jelas 
Prof. Dodik.”

Untuk itu ke depannya penting dilakukan analisis konten 
berita tentang IPB seperti valensinya bagaimana, 
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bagaimana tahap evaluasinya, berapa valensi berita positif 
dan negatif. “Memotret konten detailnya tidak bisa 
mengandalkan mesin pencari karena belum bisa 
memotret. Belum tentu valensinya positif. Tidak cukup 
hanya memaparkan berapa persen yang ada di media 
massa tetapi bagaimana valensinya harus dilihat 
kemudian,” ujar Prof. Dodik.

Dalam  upaya IPB berkomitmen  sebagai perguruan tinggi 
yang siap menghadapi era industri 4.0 banyak hal yang 
dipersiapkan salah satunya mulai dari infrastruktur 
jaringan, internet, tempat penyimpanan data, big data dan 
sumber daya manusia. “Ini semua kait mengait tidak bisa 
secara parsial. Infrastruktur harus dipersiapkan dulu, harus 
kompatibel. Jaringannya harus diperbaiki,” ucap Prof. 
Dodik.

Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital (SITD) 
IPB, Ir. Julio Adi Santoso, M.Kom menyampaikan, kondisi 
terkini web unit kerja dan tantangan World Class University. 
“Keberadaan website merupakan garda terdepan dalam 
melihat institusi. Di jaman sekarang memperkenalkan 
institusi itu salah satunya dengan website. Kita berusaha 
supaya IPB itu dikenal. Dengan website dapat 
mengoptimalkan promosi dan meningkatkan reputasi. 
Oleh karena itu, cara melihat reputasi lihat dari websitenya. 
Ini adalah pandangan awal dari suatu institusi. Dilihat dari 
website dulu,” jelas Julio.

Menurut Julio saat ini, situs web IPB dan unit-unit di 
dalamnya telah ada dan sebagian besar telah memenuhi 
kelengkapan informasi yang sesuai standar IPB. Standar ini 
selalu dimutakhirkan untuk mengikuti standar 
internasional perguruan tinggi berdasarkan indikator 
perangkingan universitas dunia. Oleh karena itu, situs web 
IPB berikut unit-unit di dalamnya harus terus melakukan 
pemutakhiran baik data maupun �tur, agar sesuai dengan 
perkembangan dunia. Upaya pemutakhiran tersebut perlu 
dilakukan agar IPB dapat bersaing dan memiliki posisi yang 
tinggi dalam perangkingan universitas kelas dunia (World 
Class University Ranking).

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir.Yatri Indah 
Kusumastuti, MSi mengungkapkan bahwa berbagai upaya 
branding IPB telah dilakukan setiap hari. “Sehingga IPB pun 
cukup diperhitungkan dan masyarakat mengenal bahwa 
IPB merupakan kampus paling inovatif, kampus rakyat, 
kampus hijau dan itu adalah branding.” 

Kegiatan ini juga mengadirkan pakar branding ternama 
yang juga alumnus IPB, Amalia E. Maulana, dosen 
Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, Firman Ardiansyah, S.Kom, 
MSi dan SEO Expert Baba Studio,  Zeembry, S.Kom. (dh/ris)



3

Paguyuban Angkatan PAS IPB Hadir untuk 
Menanam Pohon Sapu Tangan

aguyuban angkatan PAS Institut Pertanian Bogor P(IPB) atau angkatan pertama tahun 1963 IPB 
menggelar reuni ke-55 angkatan PAS. Kegiatan yang 

digelar 14-15/9 di Kampus IPB Dramaga, Bogor ini juga 
dalam rangka menyambut Dies Natalis IPB ke-55 untuk 
memberikan 100 pohon saputangan (Maniltoa sp) agar 
Kampus IPB kian hijau dan nyaman.

Ketua Panitia, Ir. Ida Ismail Nasution menyampaikan, 
kegiatan ini  merupakan momentum yang sangat 
membahagiakan bagi alumni IPB angkatan pertama bisa 
datang kembali ke kampus tercinta untuk bisa berkumpul 
dengan teman satu angkatan.  "Kami ingin memberikan 
yang terbaik. Kami sangat bangga dengan Kampus IPB ini, 
maka kami memberikan 100 pohon saputangan (Maniltoa 
sp) untuk penghijauan.

Angkatan PAS ingin mempercantik dan memperindah 
Kampus IPB, terutama untuk menambah hijau Kampus IPB 
sebagai kampus yang dicanangkan IPB menuju Green 
Campus," imbuhnya.

Harapannya, kegiatan seperti ini harus terus dijaga dan 
diteruskan untuk adik-adik angkatan.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, "Kita tentu sangat 
bangga dengan apa yang dilakukan oleh angkatan PAS 
yaitu angkatan  pertama tahun 1963. Ini contoh dari senior 
IPB yang luar biasa indah, memberikan sesuatu yang 
berguna untuk adik angkatan dan kampus IPB, untuk 
dijaga dan dipelihara pohon saputangan (Maniltoa sp) 
yang indah."

Rektor IPB menegaskan, setiap angkatan atau alumni IPB  
harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi 
almamaternya, bisa berupa penghijauan atau yang lainnya 
kepada kampus tercinta IPB. "Ayo kita sama-sama terjun 
untuk membuat yang terbaik bagi kampus tercinta IPB 
dengan memberikan perhatian dan membangun kampus 
menjadi indah, sejuk, bersih dan nyaman, sehingga yang 
belajar menuntut ilmu sampai yang berkunjung ke IPB 
menjadi nyaman," kata Rektor. (awl/ris)
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Biro Komunikasi IPB Adakan Press Tour 
ke Kebun Edukasi Jeruk Garut

agian Humas, Biro Komunikasi Institut Pertanian BBogor (IPB) menggelar kegiatan Press Tour bersama 
media cetak, online dan elektronik ke kawasan 

wisata pertanian kebun edukasi Eptilu, Desa Mekarsari 
Cikajang, Garut, Jawa Barat, 12-13/9). Kegiatan ini dalam 
rangka mengenal lebih dekat sosok petani muda yang juga 
alumni IPB, Rizal Fahreza sekaligus memupuk rasa 
kebersamaan bersama dengan media massa. 

Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si 
mengatakan bahwa lulusan IPB bukan hanya bisa bekerja 
di  bank atau perusahaan, tetapi juga menjadi petani dan 
pemimpin muda yang dapat memberikan perubahan 
positif kepada lingkungan sekitarnya lewat Social 
Entrepreneur.

Salah satunya Rizal Fahreza, alumni dari Departemen 
Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian (Faperta) IPB. 
Rizal adalah salah satu founder dari agrowisata Eptilu yang 
memberdayakan masyarakat, petani jeruk, dan generasi 
muda untuk bersama bertani mengembangkan buah jeruk 

Garut agar dikenal kembali oleh masyarakat dan bisa go 
international.

“Ini menandakan bahwa lulusan IPB bisa bekerja di sektor 
pertanian. Mereka memiliki motivasi kuat, passion dan 
pengetahuan mengenai industri hortikultura yang  
meliputi segala hal yang berkaitan dengan bisnis dan 
pasar,” ujarnya.

Sejak SMA, Rizal sudah menggeluti bidang holtikultura. 
Rizal sudah memasarkan sayuran ke berbagai kota seperti 
Bogor, Tasikmalaya, Jakarta bahkan hingga Pangkal Pinang. 
Kemudian Rizal diterima kuliah di IPB tahun 2009 dan 
masuk Departemen Agronomi dan Hortikultura Faperta 
IPB. Pada tahun 2013, Rizal ditunjuk menjadi Ketua Panitia 
Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) yang pertama 
kali digelar.

Berkat kiprah dalam membangun kembali potensi jeruk 
Garut, Rizal mendapat penghargaan sebagai Duta Petani 
Muda Indonesia 2016, oleh lembaga pangan Oxfam, Agri 
Pro Focus dan KRKP, Juara I Wirausaha Muda Pemula 
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Berprestasi Tingkat Nasional 2016 oleh Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terpilih menjadi 
Duta Asean 2017 mewakili petani muda Indonesia yang 
sukses. 

Lulusan IPB tahun 2013 ini memang sejak awal sudah 
tertarik menekuni dunia pertanian. Pemuda ini juga cukup 
beruntung karena mendapatkan program tambahan 
menimba ilmu di Ohio California, Amerika Serikat selama 
15 bulan untuk belajar segala sesuatu tentang jeruk. “Di 
sana saya dapat banyak ilmu tentang jeruk, mulai dari 
belajar produksi, pascapanen, logistik, hingga model bisnis 
yang tepat. Ilmu ini saya terapkan untuk pertanian jeruk di 
Indonesia khususnya di Garut,” ujarnya  

Rizal merintis Eptilu empat tahun lalu dan fokus pada jeruk 
Garut. Nama Eptilu berasal dari tagline usaha Rizal yaitu 
Fresh from Farm (F3) yang dianekdotkan menjadi Eptilu, 
karena umumnya warga tanah Sunda mengucapkan huruf 
F itu sebagai huruf P. 

Baginya, bertanam dan berbisnis jeruk merupakan peluang 
yang besar. Dia membayangkan dari 200 juta penduduk 
Indonesia, jika 25 persennya saja mengkonsumsi jeruk, 
maka setidaknya dibutuhkan 3,7 juta ton jeruk per tahun. 
“Ini potensi besar,” ujarnya.

Rizal mengawali usahanya dari lahan seluas 1,2 hektare 
untuk jeruk dan sayuran. Rizal mengembangkan Eptilu 
bersama dengan alumni IPB lainnya yakni Achmad 
Syamsudin dan Dasep, Dikdik, Chikameriana, Wina, Leli, 
Puji, Ridwan dan Rizal dalam menjalankan usahanya. 

Rizal bergerak dari hulu ke hilir. Untuk memasarkan 
produknya, dia menggunakan jaringan yang telah 
diperolehnya karena kemampuan dan prestasinya. Dia 
menembus catering, koperasi karyawan lembaga badan 
usaha milik negara dan hotel bintang lima kawasan Jakarta 
dan Bogor.

Rizal sangat senang dengan kebijakan pemerintah yang 
mengharuskan hotel bintang lima menggunakan 75 
persen buah lokal untuk konsumennya. Tentu saja ini 
potensi dan peluang besar. Petani jeruk harus 
memanfaatkan ini untuk bercocok tanam dan 
menghasilkan jeruk yang berkualitas, sehingga nantinya 
jeruk dihasilkan bisa masuk ke hotel-hotel bintang yang 
ada di Indonesia.

“Selain itu, agrowisata sangat potensial di Garut. Dalam 
satu tahun, tidak kurang dua juta lebih  orang yang datang 
untuk berwisata ke Garut. Di Eptilu ini dalam satu bulan 
yang datang untuk berwisata tidak kurang dari 1.500 
orang,” ujarnya.

Rizal mengatakan, menggapai kesuksesan di usia muda 
tentu menjadi dambaan tiap orang dalam segala 
profesinya, tak terkecuali sebagai petani. Dalam bertani, 
kita seharusnya tidak hanya mengandalkan insting saja, 
melainkan juga manajemen yang baik. Banyak petani 
muda sukses yang mendapatkan keuntungan dengan 
menjalankan manajemen perhitungan yang tepat. 
Kesuksesan petani inspiratif ini tentu saja menjadi inspirasi 
petani pemula yang baru mau memulai usaha di bidang 
pertanian.

Menurutnya, menjadi petani muda sukses perlu membekali 
diri dengan ilmu pertanian dan juga kemauan yang sangat 
kuat. Dalam menjalankan usaha tani, harus mengawasi 
jalannya usaha tersebut. Dengan cara mengamati secara 
cermat segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan 
rencana yang telah diterapkan. Keberhasilan memang tidak 
terlepas dari risiko kegagalan. Ketika mengalami 
kegagalan, jangan sampai menyerah. Dalam hal ini, optimis 
dan pantang menyerah perlu ditanamkan pada diri. 
(Awl/Zul)
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Dosen IPB Ikuti Summer Cruise Shinyo Maru di Jepang

Peneliti tamu dari IPB mengikuti On Board Summer 
Cruise dengan T/V Sinyo Maru di Laut Pedalaman 
Jepang pada tanggal 22 Agustus – 2 September 

2018. Staf Pengajar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut 
Pertanian Bogor (FPIK IPB), Dr. Budy Wiryawan telah 
mengikuti Summer Cruise Training Ship Shinyo Maru milik 
Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) 
pada 22 Agustus – 2 September 2018. Dr. Budy diundang 
oleh Prof. Dr.Jota Kanda (Dean of Faculty) sebagai Guest 
Researcher oleh TUMSAT untuk mempelajari teknik 
sampling dan analisis marine macro dan microplastic. Selain 
itu juga menyampaikan pembelajaran tentang riset marine 
plastic debris di Indonesia. Dr. Budy tertarik mendalami 
metodologi penelitian yang berkaitan dengan hubungan 
alat tangkap ikan yang terbuang di laut dan lingkungan 
perairan. Topik penelitian tentang 'Discarded, Abandoned 
Fishing Gear dan Ghost Fishing' sedang menjadi isu penting 
di dunia perikanan tangkap. Di Jepang, penelitian ini 
merupakan penelitian marine debris (sampah laut) dalam 
kerangka program nasional di Jepang.
 
Pelayaran tahun 2018 dilaksanakan dengan Training Ship 
Shinyo Maru yang baru berumur dua tahun (GT : 1343; 
LOAxB : 64 mx 12m) dengan Captain Toshifumi Mayashi 
San.  Tim peneliti tamu dari Indonesia dan  dua peneliti dari 
SEAFDEC Thailand yang didampingi oleh Koordinator 
Program (Dr.Keiichi Uchida) berangkat pada tanggal 22 
Agustus 2018 dari Pelabuhan Komatsushe. Kemudian 
pindah untuk berlindung dari Typhoon pada 24 Agustus 

2018 malam ke Wakayama di Teluk Osaka. Walaupun 
demikian kapal yang sedang lego jangkar, tetap dihantam 
angin dengan kecepatan antara 50-70 knot, sehingga posisi 
kapal pun sempat bergeser. “Pengambilan sampling 
macroplastics dilaksanakan dengan visual observation 
method, yang dilakukan dari atas kapal dengan peralatan 
binokuler (teropong), busur untuk estimasi jarak obyek dan 
tab dengan aplikasi marine debris protocol berbasis android. 
Sedang sampling micro plastics, juga larva ikan, dilakukan 
dengan neuston net yang berdimensi frame (75x75 cm) 
dilengkapi dengan �owmeter, mesh size 300 micron meter 
dengan cod-end berupa tabung silinder berdiameter 12 
cm. Penarikan jaring micro plastics dilakukan dengan 
kecepatan konstan antara 2-3 knot selama 20-30 menit,” 
papar Dr. Budy.

Lokasi Observasi Visual dan Neuston net sampling dilakukan 
di Teluk Osaka, Laut Bingonada  dan Laut Hiuchinada. 
Pelayaran diakhiri pada tanggal 29 Agustus 2018 di 
Pelabuhan Shimonoseki. Pada kesempatan  pelayaran kali 
ini tidak dilakukan survei bottom sediment dengan 
menggunakan bottom trawl, dikarenakan pelayaran 
dilakukan di laut pedalaman. Teknik sampling dan demo 
pengoperasian bottom trawl dijelaskan di dalam ruang 
kuliah di atas kapal. Selain juga, diskusi tentang 
pengolahan dan analisis data serta estimasi densitas 
microplastics per unit area dijelaskan oleh Dr.Uchida San. 

Selanjutnya, teknik analisis micro plastics dilakukan di Micro 
Plastic Laboratorium di Universitas Kyushu yang dipimpin 
oleh Prof. Atsuhiko Isobe. Kegiatan on-board summer cruise 
training akan dilanjutkan tahun 2019,  setelah kegiatan 
pertama diikuti oleh Dr. Mochamad Riyanto dari IPB dalam 
kerangka kerjasama IPB-TUMSAT.  Diharapkan dari kegiatan 
ini animo penelitian tentang marine plastic debris lebih 
berkembang dengan menggunakan metode ilmiah yang 
sahih, yang pada gilirannya kepedulian masyarakat dan 
pemerintah tentang bahaya marine debris semakin 
meningkat. (*/ris)
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