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Rektor Berharap Muncul Terobosan Model 
Pembangunan Indonesia dari IPB

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria Rberharap muncul terobosan pemikiran besar untuk 
mengelola model pembangunan Indonesia dari IPB. 

Hal tersebut disampaikan Rektor IPB dalam acara Seminar 
Nasional ‘Evaluasi  Praktik Ekonomi  Pancasila Pasca 73 
Tahun Indonesia Merdeka’ yang digelar Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen (FEM) IPB bekerjasama dengan Komite 
Ekonomi Industri Nasional (KEIN), Ikatan Cendekiawan 
Muslim Indonesia (ICMI) dan TEMPO dalam rangka 
memperingati Dies Natalis IPB ke-55 di Gedung Andi Hakim 
Nasoetion Kampus IPB Dramaga, Rabu (26/9).

Rektor IPB mengatakan bahwa Ekonomi Pasar Pancasila 
pertama kali diangkat kembali oleh  Prof. Dr.Ing. B.J. 

Habibie. “Ini gagasan luar biasa. Mengelola model 
pembangunan dengan karakteristik masyarakat  seperti 
teori manapun belum pernah ada. Dibutuhkan terobosan 
penting. IPB haus teori teori besar yang lahir dari kampus di 
Indonesia. IPB punya potensi yang besar dalam mendorong 
lahirnya teori-teori tersebut, saya berharap teori besar akan 
muncul dari kampus ini,” ucap Rektor IPB. Lebih lanjut 
Rektor IPB mengatakan, “Saya berharap kita akan 
melahirkan terobosan model pembangunan ala kita 
sendiri. Bisa saja kita buat kategori baru. Tidak hanya 
teoritis dalam struktur pembangunan. Model tidak hanya di 
atas kertas tapi diimplementasikan di lapangan.”
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Dr. Ir. Nunung Nuryartono, Dekan FEM IPB menambahkan 
sejak mempersiapkan kemerdekaan, para founding fathers 
bangsa Indonesia telah memikirkan landasan bernegara 
tidak hanya politik tetapi juga ekonomi. “Sistem 
perekonomian hendaknya dibangun berdasarkan nilai-nilai 
dan semangat ke Indonesia-an. Gagasan ini erat dengan 
ekonomi kerakyatan yang mengoreksi sistem kolonial dan 
menjadi jalan tengah yang tidak menganut ekonomi 
kapitalis, tapi juga bukan sosialis dengan bersumber dari 
ruh Pancasila. Sistem ekonomi ini lebih dikenal dengan 
sistem ekonomi Pancasila.”

Menurut Dr. Nunung, konsep ekonomi kerakyatan ini 
tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, bentuk utama usaha 
yang diharapkan adalah koperasi sebagai "soko guru" 
perekonomian bangsa. Selama 73 tahun Indonesia 
merdeka, dalam praktiknya terjadi pasang surut, tarik-
menarik dan perdebatan praktik Pasal 33 UUD 1945 ini. 

Ketika mendidik diharapkan akademisi tidak sekedar 
mengajarkan ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi juga 
mengajarkan sistem ekonomi Pancasila. Berbagai dinamika 
ini ingin dirangkum dalam diskursus seminar nasional yang 
diselenggarakan atas kerjasama FEM IPB dengan KEIN RI 
dan ICMI. Selain itu, Prof. Didin S. Damanhuri, Ekonom IPB 
menyoroti praktik-praktik ekonomi pasar Pancasila dimana 
pelaku pasar (BUMN, Swasta, Koperasi) berjalan dalam 
mekanisme pasar untuk mencapai kemakmuran 

(pertumbuhan ekonomi) dibarengi dengan keadilan sosial 
(pemerataan kesejahteraan). Sementara agama berfungsi 
sebagai penjamin akhlak individu, keluarga dan negara.

Dr. Arif  Budimanta, Wakil Ketua KEIN yang juga  Alumnus 
IPB melaporkan KEIN sejak dua tahun keliling ke berbagai 
kampus untuk bekerjasama dengan Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia, berbicara mengenai sistem ekonomi 
Indonesia. ”Sangat susah akademisi memiliki pemikiran 
mengenai sistem ekonomi Indonesia untuk mencari 
bagaimana sistem ekonomi Indonesia idealnya,” kata Dr. 
Arif. Sistem ekonomi Pancasila, jelas Dr. Arif merupakan 
pengaturan hubungan antar negara dan warganya yang 
ditujukan untuk memajukan kemanusiaan dan peradaban, 
memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha 
bersama atau gotong royong, dengan melakukan distribusi 
akses ekonomi secara adil berlandaskan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. “Diharapkan dengan mengenal praktik-
praktik ekonomi Pancasila, pemahaman sistem ekonomi 
Pancasila bagi generasi muda semakin meningkat 
sehingga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang besar 
tetap terjaga di tengah persaingan-persaingan global yang 
dapat memudarkan nasionalisme,” paparnya. Sedangkan 
Fachry Ali menambahkan bahwa ekonomi pasar Pancasila 
adalah suatu struktur tenggang rasa dibimbing negara, 
agama dan sistem nilai yang berkembang dalam 
masyarakat dengan pelaku konkretnya lapisan "ekonomi 
akar rumput ". (dh/ris)
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IPB Sambut Mahasiswa Baru Beasiswa Utusan Daerah 
dari 46 Mitra Sponsor

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan penyambutan Imahasiswa baru Angkatan 55 dari jalur Beasiswa Utusan 
Daerah (BUD), Senin (26/9) di Kampus IPB Dramaga. 

Total mahasiswa baru IPB jalur BUD tahun 2018 adalah 140 
mahasiswa yang berasal dari 46 mitra penyandang dana 
atau sponsor.  Kepala Subdit Kerjasama, Direktorat 
Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Dr. drh. Fadjar Satrija, 
M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
penerimaan mahasiswa BUD ini merupakan jalur khusus 
kemitraan antara IPB dan mitra, agar putra-putri daerah 
mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi di IPB, yang 
selama ini sulit dijangkau melalui jalur penerimaan lain. 
“Putra-putri utusan daerah ini diharapkan setelah lulus 
dapat kembali dan memberikan kontribusi pada daerah 
asalnya. Acara penyambutan tersebut dihadiri oleh 88 
mahasiswa dari total mahasiswa BUD angkatan 55. 
Beberapa mahasiswa berhalangan hadir karena jadwalnya 
bentrok dengan beberapa kegiatan lain,” kata Dr. Fadjar.

Dalam kesempatan itu, Tim BUD IPB juga memberikan 
pemaparan tentang seluk-beluk BUD, aturan akademik dan 
gambaran kehidupan di Kampus IPB. Paparan ini 
diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 
mahasiswa BUD angkatan 55, agar perkuliahan mereka 
berjalan lancar. Pemaparan tentang BUD disampaikan oleh 
Sekretariat BUD,  Ribka Puji Raspati. Dilanjutkan dengan 
sesi diskusi tanya jawab yang dipimpin oleh Sekretaris Tim 
BUD,  Farchaini Budi Astuti, SP, MM. Pada sesi diskusi 
tersebut, banyak mahasiswa yang sangat antusias untuk 
bertanya berbagai hal seperti aturan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK), perjanjian kerjasama IPB dan sponsor, masa 
studi, hingga bagaimana mahasiswa harus meningkatkan 
kepercayaan diri untuk dapat cepat beradaptasi mengikuti 
perkuliahan di IPB.

Acara penyambutan dimeriahkan oleh penampilan 
mahasiswa IPB yang berprestasi pada IPB Art Contest (IAC) 
bidang penyanyi dangdut yaitu Rizki Rahmalia dan Fero. 
Penampilan dangdut sangat direspon meriah oleh 
mahasiswa. Selanjutnya penampilan band dari UKM MAXX ! 
IPB, yang terdiri dari beberapa mahasiswa angkatan 51 dan 
52, juga penampilan Band Angkatan 54 Aksara. Penampilan 
ini selain bertujuan untuk memeriahkan acara  juga 
sebagai contoh bagi mahasiswa baru, bahwa mahasiswa 
IPB juga bisa berkreasi dan berkarya pada bidang non 
akademik seperti bidang seni. (***/ris)
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alam rangka Dies Natalis IPB ke-55, Lembaga DPenelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) mengajak 

dosen maupun mahasiswa untuk mengikuti serangkaian 
acara Publiweek yang diselenggarakan mulai tanggal 24-28 
September 2018 di beberapa tempat.  

Kegiatan Publiweek terdiri dari beberapa agenda mulai dari 
workshop, pelatihan, klinik publikasi, expo, hingga 
penghargaan yang dikhususkan untuk para dosen. Adapun 
hari ini Rabu (26/9), LPPM IPB menyelenggarakan 
Publiclinic bertempat di Gedung Andi Hakim Nasution 
Lantai 1, Kampus IPB Dramaga mulai dari pukul 08.30-15.30 
WIB. 

Dr. Hawis Madduppa, Kepala Bidang Publikasi Ilmiah LPPM 
IPB menyampaikan bahwa Klinik Publikasi merupakan 
salah satu rangkaian dari Publiweek yang bertujuan untuk 
melayani mahasiswa pasca sekaligus dosen yang ingin 
menerbitkan karyanya. "Target ke depannya, kami ingin 
agar dengan adanya fasilitas ini maka dapat meningkatkan 
publikasi ilmiah yang merupakan salah satu persyaratan 

dalam meningkatkan peringkat IPB di kancah 
internasional," terangnya. 

Dr. Hawis menyampaikan bahwa selama tiga hari 
berjalannya rangkaian acara sejak hari Senin, LPPM sudah 
melayani sekitar 300-an dosen maupun mahasiswa 
pascasarjana yang mengkonsultasikan jurnal ilmiah yang 
akan dipublikasikan. 

Dr. Hawis berharap, agar ke depannya dengan adanya 
Publiweek mampu mengatasi permasalahan-permasalahan 
dalam mempublikasikan jurnalnya sehingga dapat 
meningkatkan indeksasi jurnal-jurnal yang ada di IPB. 
"Selain melaksanakan rangkaian acara  Publiweek. Kami 
juga akan mengadakan Publiaward yang akan diadakan 
pada tanggal 12 Oktober 2018 sebagai salah satu bentuk 
apresiasi kami untuk para dosen atas kontribusinya dalam 
meningkatkan publikasi jurnal ilmiah. Kami harap agar 
dengan seluruh rangkaian ini tak sekedar meningkatkan 
kuantitas saja, melainkan juga kualitas publikasi ilmiah," 
tutupnya. (SMH/ris)

LPPM IPB Buka Publiclinic Menuju Akreditasi 
dan Internasionalisasi Jurnal
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Sebuah pertandingan merupakan hal yang 
menantang bagi sebuah organisasi olahraga. 
Pertandingan yang digelar akan menghasilkan bibit-

bibit baru atlet yang akan mengharumkan organisasi dan 
negara mereka. Hal itulah yang dikatakan oleh Pembina  
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis IPB,  Dr. Muhammad 
Findi Alexandi, SE, M.E terkait penyelenggaran IPB Tennis 
Competition 2018. “Acara ini sangat baik untuk dilakukan 
secara reguler tiap tahun karena akan memunculkan bibit 
baru petenis IPB yang akan terjun ke pertandingan antar 
perguruan tinggi di level nasional,” ungkapnya.

Hal ini juga berlaku untuk dosen dan pegawai di IPB. “Acara 
ini juga dapat menjadi ruang pemanasan untuk tampil di 
kejuaraan tenis antar instansi atau Pekan Olahraga Nasional 
Korps Pegawai Republik Indonesia (PORNAS KORPRI),” jelas 
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.

Acara ini, sebagai bagian dari rangkaian acara Dies Natalis 
IPB 2018 ke-55, diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (22-
23/9) di Stadun Tenis Kampus IPB Dramaga. Para peserta 
pertandingan ini tidak hanya diikuti oleh civitas akademika 
IPB, melainkan juga dari universitas lain. “Acara ini 
mengundang dan diikuti petenis dari perguruan tinggi lain 
yaitu petenis dari Universitas Indonesia (UI),” terang Dr. 
Findi. Minat terhadap tenis lapang tidak hanya terbatas 
kepada mahasiswa saja. “Kami dosen dan pegawai secara 
rutin berlatih tenis bersama mahasiswa. Minat dosen dan 
pegawai untuk berlatih tenis cukup tinggi, karena 
didukung oleh fasilitas stadion tenis IPB Dramaga yang 
bertaraf nasional,” lanjut Dr. Findi.

Menurut Rauzul Rudiansyah Rizki, Ketua Pelaksana IPB 
Tennis Competition 2018, ada keunikan dalam sistem 
kejuaraan tenis kali ini. “Untuk ganda putra dan tunggal 
putra, kami menggunakan sistem juara satu bersama, 
karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan,” kata 
Rauzul.

Kompetisi ini memunculkan beberapa nama sebagai 
pemenangnya. Linggar dan M. Findi (IPB), ditambah Andi 
dan Mu�ih (UI) menjadi Juara Satu Bersama pada ganda 
putra. Pasangan Bisman-Jonathan (IPB) dan Budi-Zwageri 
(UI) meraih gelar Juara Ketiga Bersama. Kategori tunggal 
putra mengeluarkan Andi P. (UI) dan Linggar Seno (IPB) 
sebagai Juara Satu Bersama. Juara Tiga Bersama  Tunggal 
diraih oleh M Findi (IPB) dan Mu�ih (UI). Juara Satu pada 
kategori ganda putri berhasil direbut oleh pasangan 
Lut�ah-Zahra (IPB), Juara Dua diambil oleh Aulia-Fitri dari 
IPB, dan Juara Tiga Bersama didapatkan Ollyvia-Vina (IPB) 
dan Amalia-Maulia dari UI. (RP/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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

Melatih Bibit Atlet Unggul lewat IPB Tennis Competition 2018
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Sebagai upaya meningkatkan kualitas publikasi jurnal 
nasional dan internasional, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian 

Bogor (LPPM IPB) melaksanakan Workshop Penulisan 
Artikel Ilmiah, Selasa (25/9) di IPB International Convention 
Center (IICC). Workshop penulisan artikel ilmiah ini 
merupakan workshop kedua setelah workshop 
sebelumnya yang digelar pada bulan Agustus 2018 lalu. 
“Workshop kali ini bertujuan meningkatkan gairah 
publikasi di kalangan akademisi dan peneliti IPB,” ujar Dr. 
Eva Anggraini, SP., M.Si, Wakil Kepala LPPM IPB Bidang 
Kajian Strategis dan Publikasi Ilmiah.

Dr. Eva menuturkan penyelenggaraan workshop ini juga 
berusaha menjawab tantangan untuk mengejar publikasi 
baik nasional maupun internasional. Saat ini publikasi 
menjadi sangat penting dalam capaian kinerja sebuah 
perguruan tinggi dalam mengembangkan kapasitas 
keilmuan para peneliti.

“Tidak hanya publikasi dari IPB melainkan publikasi dari 
perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Karena saat ini 
sudah memasuki era perangkingan perguruan tinggi 
tingkat internasional,” tambah Eva.

Salah satu penilaian yang masuk dalam World University 
Ranking (WUR) adalah banyaknya hasil penelitian yang 
dipublikasikan di jurnal internasional. Tidak hanya sekedar 
mempublikasikan hasil penelitian, namun artikel yang 
dipublikasikan harus memiliki impact bagi publik secara 
nyata. Salah satu bukti artikel yang dipublikasikan memiliki 
impact adalah artikel tersebut disitasi oleh banyak orang.

“Saat ini yang menjadi fokus LPPM IPB adalah 
meningkatkan jumlah publikasi artikel ilmiah ke jurnal 
yang terindeks Scopus,” pungkas Eva.

Supaya artikel ilmiah bisa dipublikasikan di jurnal ilmiah, 
terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh 

peneliti. Beberapa syarat diantaranya adalah penelitian 
didesain dengan baik,  data yang bagus, analisis statistik 
yang benar dan menggunakan konsep analisis yang kuat, 
sedikit kesalahan manusia, interpretasi data harus obyektif 
dan tidak bias, artikel mudah dipahami, dan terhindar dari 
kesalahan kode etik penulisan ilmiah seperti tidak 
plagiarisme, fabrikasi, maupun  manipulasi data.

“Untuk mempublikasikan artikel ilmiah, desain penelitian 
yang dirancang harus publishable, tidak hanya memenuhi 
kepentingan stakeholder, pemerintah, maupun masyarakat, 
tetapi penelitian harus bisa dipublikasikan,” ujar Dr. 
Anuraga Jayanegara selaku narasumber. Publikasi ilmiah 
penting, karena untuk memenuhi syarat kelulusan studi 
pascasarjana, memperluas jaringan komunitas dan 
penelitian, sebagai alat tukar beasiswa di beberapa negara, 
meningkatkan reputasi kualitas penelitian, dapat menjalin 
networking dan funding, serta menaikkan H-index bagi 
dosen dan peneliti.

Dalam publikasi artikel ilmiah di jurnal internasional, 
seorang peneliti harus mempertimbangkan kredibilitas 
jurnal tersebut. Hal ini karena tidak semua pemilik situs 
jurnal dapat dipercaya dan banyak yang menjadikan situs 
jurnal sebagai ajang bisnis belaka. “Peneliti harus berhati-
hati dengan jurnal predator atau jurnal yang hanya 
mengejar bisnisnya. Untuk mengetahui situs jurnal yang 
kredibel paling mudah adalah jurnal tersebut sudah 
terindeks scopus atau terdaftar di scopus,” pungkas Dr. 
Anuraga.

Pelatihan penulisan artikel ilmiah menghadirkan pemateri 
yaitu Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt, M.Sc (Research Project 
Design, Ethics issue, Plagiarisms and Self-Plagiarisms), Dr. 
Berry Juliandi, S.Si., M.Si (Reference manager, Choosing 
Journal, Review Process and Respond to Reviews) dan Dr. 
Hawis Madduppa, S.Pi., M.Si (Good Scienti�c conduct, 
Scienti�c Writing and Reading). Dalam acara tersebut 
dilakukan pula sesi Scienti�c Writing Clinic yang dibagi 
menjadi 3 kelompok dan dipandu oleh masing-masing 
narasumber yang hadir. (RA/ris)

Publiweek: LPPM IPB Tingkatkan Kualitas Publikasi Ilmiah 
melalui Workshop Penulisan Artikel
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