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Tribute to Innovators and Authors: 
Malam Penghargaan Akademisi IPB

ksistensi Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam Emenelurkan karya-karya inovasi menjadikan kampus 
pertanian ini menjadi kampus paling inovatif di 

Indonesia. Dalam pidatonya di acara penutupan Dies 
Natalis IPB ke-55, Rektor IPB, Dr. Arif Satria, mengatakan 
berkat author-author muda maupun senior, IPB dapat 
mempertahankan posisinya di lima besar perguruan tinggi 
terindeks Scopus. Untuk mengapresiasi prestasi para 
akademisinya, IPB menggelar Tribute to Innovators and  
Authors 2018 pada malam penutupan Dies Natalies IPB ke-
55 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor 
(12/10).

Capaian inovasi terbanyak diberikan pada Prof. Dr. Ir. Ani 
Suryani, DEA dari Departemen Teknologi Industri Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), yang menghasilkan 
sebanyak 19 inovasi sejak tahun 2008-2017. Prof. Dr. Ir. 
Erliza, M.Si dari Departemen Teknologi Industri Pertanian,  
Fateta menjadi dosen dengan perolehan paten terbanyak 
yakni sebanyak 12 paten sejak tahun 2008-2018.

Kategori Paten Granted Tahun 2018 diberikan pada 12 
dosen. Tiga Dosen dari Departemen Teknologi Industri 
Pertanian Fateta yaitu Prof. Khaswar Syamsu, Dr. Endang 
Warsiki, S.TP, M.Si, dan Prof. Erliza Noor. Dr. Ir. Neviaty Putri 
Zamani, M.Sc dari Departemen Ilmu dan Teknologi 
Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Siti 
Sa`diah, S.Si, M.Si dari Departemen Anatomi, Fisiologi dan 
Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), Prof. Clara 
Meliyanti Kusharto dari Departemen Gizi Masyarakat 
Fakultas Ekologi Manusia (Fema), Prof. Dr. Ir. Maggy 
Thenawidjaja Suhartono dari Departemen Ilmu dan 
Teknologi Pangan Fateta, Prof. Dr. drh. Retno Damayanti 
Soejoedono, MS dari Departemen Ilmu Penyakit Hewan 
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner FKH, Prof. Dr. Ir. Cecep 
Kusmana, M.S dari Departemen Silvikultur Fakultas 
Kehutanan. Lalu dua dosen dari departemen Biologi 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
yaitu Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si dan Dr. Ir. Yulin Lestari. 
Terakhir, Prof. Dr. Dra. Dyah Iswantini Pradono, M.sc.Agr dari 
Departemen Kimia FMIPA.
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Kategori lainnya adalah The Most Productive Faculty 2018 
yang diberikan pada Fateta dengan jumlah artikel 
dipublikasikan sebanyak 180 artikel dan FPIK dengan 
jumlah artikel terpublikasi sebanyak 177 artikel. FMIPA dan 
Fateta menjadi fakultas dengan kategori The Most Cited 
Faculty 2018 dengan jumlah sitasi masing-masing 1931 dan 
1030.

Tiga tenaga pengajar masuk ke dalam kategori The Most 
Productive Senior Lecturer 2018 yaitu Prof. Dr. Ir. Yusli 
Wardiatno dari Departemen Manajemen Sumberdaya 
Perairan FPIK dengan jumlah artikel dipublikasikan 
sebanyak 11 artikel dan 8 H-index. Prof. Dr. Ir. Lilik Budi 
Prasetyo, M.Sc dari Departemen Konservasi Sumberdaya 
Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan dengan 10 artikel 
yang dipublikasikan dan 4 H-index. Selanjutnya Prof. Dr. Ir. Y 
Aris Purwanto, M.Sc dari Departemen Teknik Mesin dan 
Biosistem, Fateta  dengan jumlah artikel terpublikasi 
sebanyak 10 artikel dan 4 H-index.

Selain itu, Dr. Yudi Setiawan S.P, M.Sc dari Departemen 
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas 
Kehutanan masuk ke dalam kategori The Most Productive 
Young Lecturer 2018 dengan jumlah artikel terpublikasi 
sebanyak 9 artikel dan 6 H-index. Selain itu, ada Dr. Rahmat 
Hidayat, S.Si, M.Si dari Departemen Geo�sika dan 
Meterologi FMIPA dengan 8 artikel dan 2 H-index dan Dr. 
Hawis H. Madduppa, S.Pi, M.Si dari Departemen Ilmu dan 
Teknologi Kelautan FPIK dengan 7 artikel dan 5 H-index.

Kategori selanjutnya adalah The Most Cited Senior Author 
2018 yang digawangi oleh Prof. Dr. Ir. Murdiyarso M.S dari 
Departemen Geo�sika dan Meteorologi FMIPA dengan 574 
jumlah sitasi dan 30 H-index. Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi 
M.Agr dari Departemen Hasil Hutan Fakultas Kehutanan 
dengan 74 jumlah sitasi dan 9 H-index dan Dr. drh. 

Muhammad Agil, M.Sc.Agr dari Departemen Klinik 
Reproduksi dan Patologi FKH dengan 70 jumlah sitasi dan 
10 H-index.

The Most Cited Young Author 2018 diberikan pada tiga dosen 
yakni dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 
Fapet yakni Dr. Anuraga Jayanegara S.Pt, M.Sc dengan 
jumlah sitasi sebanyak 87 dan 12 H-index. Lalu Dr. Julie 
Ekasari S.Pi, M.Sc dari Departemen Budidaya Perairan 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan jumlah  sitasi 
sebanyak 74 dan 8 H-index dan Dr. Imanida Batubara S.Si, 
M.Si dari Departemen Kimia FMIPA dengan jumlah sitasi 
sebanyak 60 dan 8 H-index.

Kategori berdasarkan jumlah H-index diberikan pada dua 
dosen yaitu Dr. Anuraga Jayanegara S.Pt, M.Sc dari 
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan Fapet 
sebagai H-index 2018 of Young Lecturer dengan 12 H-
index. Sedangkan untuk H-index Lifetime Achievement 
diberikan pada Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarso M.S dari 
Departemen Geo�sika dan Meteorologi FMIPA sebanyak 30 
H-index.

Pemberian tropi dan piagam penghargaan diserahkan 
langsung oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria. Tropi yang 
diberikan berbentuk gilingan kopi yang dilambangkan 
sebagai bentuk usaha yang sedang berkembang, inovatif, 
dan kekinian.

Selain itu IPB juga akan memberikan apresiasi kepada para 
peneliti IPB yang berhasil tembus publikasi internasional 
berserti�kat Q1 " IPB akan memberikan insentif sebesar 20 
juta rupiah bagi yang penelitian yang masuk ke dalam 
publikasi internasional berserti�kat Q1,” ujar Rektor. 
(ASK/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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enutupan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) Pke-55 yang berlangsung di IPB International 
Convention Center (IICC), Bogor (12/10) menjadi hari 

yang berkesan bagi banyak pihak. Tak hanya bisa 
menikmati suguhan musik berkualitas yang ditampilkan 
oleh Twilite Orchestra dari konduktor kenamaan Indonesia, 
Addie MS, penghargaan terhadap para innovator dan 
author IPB, serta launching aransemen terbaru Himne IPB, 
civitas akademika IPB juga menyaksikan secara langsung 
proses penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) 
kerjasama IPB dengan PT Suco�ndo dan Himpunan Alumni 
(HA) IPB.

PT Superintending Company of Indonesia atau yang lebih 
dikenal dengan PT Suco�ndo adalah Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang 
pemeriksaan, pengawasan, pengujian dan pengkajian. 
Sebagai perusahaan profesional, PT Suco�ndo telah 
melahirkan jasa-jasa yang dikemas secara terpadu, jaringan 
kerja laboratorium, cabang dan titik layanan di berbagai 
kota di Indonesia yang telah didukung oleh ribuan tenaga 
profesional yang ahli di bidangnya. Naskah kesepahaman 
antara IPB dan PT Suco�ndo ditandangani langsung oleh 
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Direktur Utama PT Suco�ndo, 
Ir. Bachder Djohan Buddin, MM.

“Kerjasama yang dijalin antara IPB dengan Suco�ndo 
berupa pemanfaatan laboratorium, penelitian dan 
pelatihan. Selama ini, IPB telah menjalin banyak bentuk 
kerjasama dengan Suco�ndo. Melalui kerjasama ini, 
diharapkan kedua belah pihak dapat semakin 

meningkatkan jumlah kegiatan yang bermanfaat di bidang 
keilmuan,” ujar Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni, 
Dr. Heti Mulyati.

Ia menambahkan, kerjasama lainnya, IPB perkuat dengan 
HA IPB sebagai organisasi alumni IPB resmi yang dibentuk 
dengan tujuan untuk menjalin dan menguatkan 
silaturahim antar alumni IPB. Kerjasama dengan HA 
memfokuskan pada pendidikan, penelitian, 
pengembangan almamater dan pengabdian masyarakat. 
HA IPB merupakan salah satu komponen yang sangat vital 
dalam kemajuan IPB. Hadir dalam penandatangan naskah, 
R Fathan Kamil selaku Ketua HA.

“Kerjasama yang terjalin antara IPB dan HA merupakan 
bentuk kerjasama yang menguntungkan. Oleh karena itu, 
melalui penandatanganan MOU diharapkan banyak hal 
yang bisa dilakukan bersama untuk kemajuan IPB, alumni 
dan bangsa Indonesia,” harapnya. (FI/Zul)

Rayakan Dies Natalis ke-55, IPB Perkuat Kerjasama dengan
 Kedua Lembaga ini
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Twilite Orchestra Meriahkan Penutupan Dies Natalis IPB Ke-55

Institut Pertanian Bogor (IPB) menghadirkan Twilite 
Orchestra dalam Penutupan Dies Natalis IPB ke-55 di IPB 
International Convention Center (IICC), Bogor (12/10). 

Dalam acara yang bertajuk Tribute to Innovators and Authors 
ini, IPB mendapatkan hadiah spesial berupa Himne IPB 
aransemen Addie MS.

Lagu Himne IPB ciptaan Syafei Atmodiwiryo tersebut 
dibawakan oleh Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriaswara 
IPB diiringi oleh Twilite Orchestra pimpinan Addie MS 
dengan aransemen baru untuk orkestra yang juga khusus 
ditulis oleh Addie MS.

“Sebagai salah satu upaya untuk rekonstruksi bencana di 
Palu, malam ini kami menggelar konser amal untuk Palu. 
Persatuan Golf Alumni IPB berhasil menggalang 450 juta 
rupiah dalam waktu 15 menit untuk beasiswa, sebagian 
akan digunakan untuk membantu biaya perkuliahan 
mahasiswa IPB asal Palu. Selain itu, malam ini kami 
launching Himne IPB dengan aransemen baru dari Mas 
Addie (Addie MS). Ini adalah kado spesial bagi IPB,” ujar 
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya.

Di hadapan ribuan undangan, Addie MS menyerahkan 
master copy off aransemen Himne IPB kepada Dr. Arif Satria. 
Dalam kesempatan ini, Addie MS sempat menceritakan 
awal persahabatannya dengan Rektor IPB.

“Delapan tahun lalu saat menunaikan ibadah haji, saya satu 
kamar berlima. Di sela-sela pembicaraan tentang ibadah, 
ada seseorang yang ternyata sudah menciptakan puluhan 
lagu. Selain hebat ilmu agama, ternyata pintar membuat 
lagu, dan profesinya saat ini adalah Rektor IPB,” ujar Addie 
saat mengenang awal perkenalannya dengan Dr. Arif. Lagu 
“Selamanya” ciptaan Rektor IPB, Dr. Arif Satria untuk istri 
tercinta sempat dinyanyikan oleh Cindy (PSM Agriaswara) 
diiringi Twilite Orchestra.

Pada konser ini, Twilite Orchestra membawakan Indonesia 
Raya, Himne IPB, Bungong Jeumpa, Alusi Au, Bubuy Bulan, 
Janger, O Ina ni Keke, Walang Kekek, Manuk Dadali, Anging 
Mamiri, Umang Umang (Feat Rega Glen),  Ayam Den Lapeh, 
Tanah Air, Bangun Pemudi Pemuda (Feat Agria Swara), 
Pemuda (Feat Solis Cindy dan Agria Swara), Selamanya 
(Feat Solis Cindy), Indonesia Jiwaku (feat Solis Windy dan 
Agria Swara), Indonesia Pusaka (Feat Solis Agria, Mars 
Pancasila (Feat Agria Swara), Rayuan Pulau Kelapa (Feat 
Agria Swara), Berkibarlah Benderaku (Feat Agria Swara) dan 
Satu Nusa Satu Bangsa (Feat Agria Swara).

“Ini kebanggaan tersendiri bagi saya, terima kasih IPB. 
Tahun 98an saya mulai merekam Indonesia Raya. 
Alhamdulillah setelah itu di album symphony negeri, saya 
rekam lagu-lagu perjuangan. Lalu saya pikir apa lagi yang 
bisa saya masukkan. Akhirnya saya merekam 34 lagu 
daerah dan pada 2012, album rekaman The Sound of 
Indonesia mulai beredar. Mudah-mudahan kita bisa 
mengenal lagi lagu-lagu daerah. Karena saya ingat lagu 
Rasa Sanyange pernah diambil oleh negara lain. Maka dari 
itu kita harus memelihara dan merawat lagu-lagu daerah 
kita,” ujarnya. (zul)
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Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menggelar Green Festival 

sebagai bentuk upaya persuasi kepada kalangan 
mahasiswa dan masyarakat untuk lebih peduli lingkungan. 
Mengangkat tema “Raising Spirit for Indonesia as The Green 
Lifestyle Center”, festival lingkungan ini digelar di Kampus 
IPB Baranangsiang, Bogor (14/10) dan diramaikan tak 
hanya oleh kalangan dewasa, namun juga anak-anak. 
Pelaksanaan Green Festival untuk pertama kalinya ini 
bertujuan untuk merangkul lebih banyak masyarakat agar 
lebih peduli terhadap lingkungan.

Kegiatan FunBike yang diikuti sekira 100 bikers ini 
bekerjasama dengan dua komunitas yaitu Bike to Campus 
IPB dan Komunitas Sepeda Pixie Bogor. Selain itu, anak-
anak juga belajar mengenal lingkungan melalui lomba 
mewarnai, lalu ketika menjelang siang, pengetahuan 
pengunjung kembali diperkaya dengan talkshow edukatif 
terkait lingkungan langsung dari para pakar yaitu dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Wakil Rektor IPB bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, 
Dr. Drajat Martianto dalam sambutannya, menyampaikan 
bahwa saat ini kondisi iklim semakin tidak stabil, salah 
satunya terkait pergeseran curah hujan. Periode musim 
hujan berubah semakin pendek dengan intensitas curah 
hujan yang tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini 
diperburuk dengan produktivitas lahan yang semakin 
menurun.

“Cuaca ekstrim seperti ini dapat berakibat pada kerawanan 
pangan. Oleh karena itu, IPB dalam hal ini BEM KM 
mencoba untuk membuka wawasan mahasiswa dan 
masyarakat luas untuk dapat lebih aware dengan kondisi 
lingkungan dan iklim. Salah satunya dengan talkshow 
bersama para ahli lingkungan ini,” ujarnya.

Talkshow Green Festival ini menghadirkan Direktur Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim, Dr. Ruandha Agung 
Sugardiman, Direktur Pengelolaan Sampah, Dr. Novrizal 

Tahar dan Kepala Seksi Kemitraan dan Peningkatan 
Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Setiawati, 
M.Si.

“Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk 
menyediakan lingkungan yang sehat bagi warganya. Fokus 
dari KLHK saat ini adalah menjaga hutan yang masih ada 
untuk tidak dialokasikan ke kegiatan ekonomi. Kita juga 
sedang bergerak untuk melindungi hutan dari dampak 
panas dari Badai El-Nino di Indonesia. Hal ini ditujukan 
untuk mengantisipasi kebakaran yang lebih luas lagi,” ujar 
Dr. Ruandha.

Permasalahan terkait sampah juga tak kalah hangat untuk 
dibahas. Dr. Novrizal memaparkan diperkirakan tahun 2050 
jumlah sampah plastik di laut akan lebih banyak dari 
jumlah ikan, kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi 
keberlansungan hidup habitat makhluk hidup dan 
manusia.

“Terjadi kesalahan mindset selama ini, kita harusnya tidak 
lagi berpikir ‘dimana membuang sampah?’ tapi harusnya 
mulai memikirkan ‘bagaimana tanggung jawab kita 
terhadap sampah kita sendiri,” katanya.

Kita memang harus mulai menyentuh kesadaran masing-
masing warga. Permasalahan sampah sudah selayaknya 
memang perlu ditangani dari sumbernya. Kota Bogor telah 
menerapkan Bank Sampah dengan Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS) 3R yang dimiliki.

“Kami menargetkan maksimal sampah yang dikirim ke 
Galuga (Tempat Pembuangan Akhir-TPA) hanya 20 persen 
saja, sisanya harus dapat diolah menjadi produk baru 
kembali,” ujar Setiawati. Alumni IPB ini juga menyampaikan 
bahwa mulai Desember 2018 Pemerintah Kota Bogor akan 
menerapkan larangan penggunaan plastik bagi seluruh 
toko modern dan pusat perbelanjaan di Kota Bogor.

Green Festival 2018 ini juga menarik perhatian karena 
menyediakan Zona Zoo bagi pengunjung yang ingin 
mengenal lebih dekat dunia satwa. Selain itu, acara peduli 
lingkungan terbesar di IPB ini juga menerapkan Zero Waste 
Management sehingga tidak ada satupun sampah 
ditemukan di sekitar pelaksanaan kegiatan.

“Kami menerapkan konsep zero waste management dalam 
festival ini. Jika biasanya festival erat kaitannya dengan 
sampah yang berserakan setelah acara, kami ingin 
membuktikan festival ini bebas sepenuhnya dari sampah. 
Harapan kami sederhana, setidaknya setelah mengikuti 
festival ini, setiap orang dapat lebih sadar untuk membawa 
goodie bag dan sedotan sendiri kemanapun mereka pergi,” 
kata Yeni, mahasiswa IPB selaku Ketua Panitia. (FI/Zul)

Pesan Penting dari Green Festival di IPB: 2050 Jumlah 
Sampah Plastik di Laut Lebih Banyak dari Ikan
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Di Acara Bincang Profesor,  Prof. Herry Suhardiyanto 
Bicara Kepemimpinan yang Melayani

Guru Besar Teknik Pertanian Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Prof. Herry Suhardiyanto, berbagi kiat-kiat 
cara menjadi pemimpin yang melayani (servant 

leadership). Hal ini ia sampaikan dalam Bincang Profesor 
bertemakan “Kepemimpinan yang Melayani”yang digelar 
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, 
pada Sabtu (13/10) di Auditorium Mandiri Kampus IPB 
Dramaga, Bogor.

Guru Besar yang pernah menjabat sebagai Rektor IPB 
selama dua periode, yaitu tahun 2007-2012 dan 2012-2017 
ini menyampaikan bahwa tantangan kepemimpinan saat 
ini sangat luar biasa.

“Saat ini tantangan pangan sangat luar biasa, seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara 
sumber daya yang ada semakin berkurang. Lahan 
pertanian berkurang, begitu juga dengan energi fosil dan 
kualitas sumberdaya yang semakin menurun. Maka dari itu 
banyak ahli yang mengkaji megatrend. Diantaranya 
pangan, pertanian, kesehatan, energi, dan infrastruktur 
yang termasuk future top industries. Ini semua harus 
dipandang secara komprehensif, harus dilihat secara 
menyeluruh,” katanya.

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah, 
tetapi sebagian besar sumberdaya ini dikuasai oleh sedikit 
dari jumlah warga Indonesia. Hal ini merupakan 
ketimpangan yang besar. Pasukan pembangun bangsa 
yang luar biasa adalah mereka yang berusia mulai dari 20 
tahun. “Kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak 
produktif, ini akan menjadi beban bagi bangsa. Maka dari 
itu kita memerlukan peran dari servant leadership,” ujarnya.

Menurutnya, IPB yang merupakan model dari Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) sangat relevan dengan konteks ini. 
“Namun kita memiliki persoalan, sebelumnya kita belum 
konsen mengenai impact atau dampak dari kehadiran IPB 
ini. Maka dari itu kita selenggarakan transformasi dari PTN 
agar kita memberikan kontribusi dalam pembangunan, 
yang akan kita capai kalau kampus kita otonom. 
Transformasi seperti itu kita lakukan dan IPB bisa 
mengembangkan inovasi dan juga melakukan 
komersialisasi inovasi,” tambahnya.

Konsep kepemimpinan yang melayani menurut Prof. Herry 
ia sampaikan saat pemilihan rektor tahun 2007. 
Menurutnya, ada tiga jenis pemimpin yaitu autokritik 
(sebagai diktator), paternalistik (sebagai orang tua dari 
yang dipimpin), dan servant (pelayan).

Prinsip kepemimpinan yang melayani diantaranya adalah 
menjadikan perubahan sebagai sarana untuk 
pertumbuhan organisasi dan pribadi, pertumbuhan 
organisasi dan pribadi sebagai jalan untuk melayani 
dengan baik, pemberian peluang bagi orang yang 
dipimpin untuk berkembang, pemberian layanan prima 
bagi pemangku kepentingan, dan perbaikan layanan prima 
secara berkelanjutan.

“Karakter pemimpin yang melayani dapat dibagi dalam tiga 
hal, yaitu dari sisi pelayannya, sisi pemimpinnya, dan 
kombinasi antara kedua peran tersebut. Dari sisi pelayan, 
karakteristik pemimpin yang melayani yaitu listening, 
empathy, dan healing. Dari sisi pemimpin, karakteristiknya 
adalah position, persuation, conseptualization, dan foresight. 
Dari sisi kombinasi karakteristiknya yaitu building 
community. Sebagai pemimpin, anda adalah representasi 
dari organisasi, maka anda harus kokoh di situ. Tapi, 
kepentingan organisasi tidak boleh dicampuri dengan 
kepentingan pribadi. Dalam decision making misalnya, 
jangan sampai mengubah rancangan organisasi dengan 
kepentingannya sendiri,” kata Prof. Herry.

Turut hadir dalam acara tersebut Dr. Alim Setiawan Slamet, 
Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB. Ia 
menyampaikan bahwa acara ini merupakan program 
pembinaan bagi mahasiswa Asrama Kepemimpinan dan 
Kader Pejuang Pertanian IPB. Namun acara ini terbuka 
untuk umum sehingga lebih banyak orang yang mendapat 
manfaat dari acara ini. (NIRS/Zul)



7

Demi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim 
dunia, Himpunan Mahasiswa Departemen 
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (Himafarin) 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Festival 
Perikanan Tangkap Nasional (Festanas) tahun 2018. 
Kegiatan Festanas terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan 
yaitu lomba debat, lomba karya tulis ilmiah, dan seminar 
nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium 
Sumardi Sastrakusumah, FPIK Kampus IPB Dramaga, Bogor 
(12-13/10).  

Sekretaris Departemen Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan, FPIK IPB, Dr. Iin Solihin, S.Pi, M.Si, turut 
mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Festanas tahun 
2018. Ia mengajak mahasiswa perikanan untuk turut serta 
memberikan ide-ide cemerlang dalam membantu 
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

“Sebagai mahasiswa perikanan, saya berharap supaya 
(anda) memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap 
persoalan perikanan Indonesia. Meskipun mahasiswa 
belum mampu menyelesaikan permasalahan secara 
langsung, setidaknya mahasiswa perikanan dapat angkat 
bicara untuk membantu menyelesaikan persoalan 
perikanan di Indonesia,” ujar Dr. Iin.

Dr. Iin menegaskan bahwa tugas mahasiswa tidak hanya 
sebatas pada kuliah dan praktikum, melainkan perlu 
sharing ilmu tentang permasalahan perikanan. Sharing 
tersebut perlu dilakukan untuk mengimplementasikan 
ilmu yang dimiliki. Meskipun mahasiswa belum mampu 
menyelesaikan permasalahan perikanan secara langsung, 
setidaknya mahasiswa dapat menyumbangkan ide-ide 
solutif dalam menangani permasalahan perikanan di 
Indonesia.  

Sementara itu Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan FPIK IPB, Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si juga 

akan berusaha supaya mahasiswa FPIK IPB dapat 
memanfaatkan waktu weekend untuk terlibat langsung 
dalam memajukan perikanan Indonesia.

“Kami akan berusaha menghadirkan kurikulum yang hari 
Sabtu dan Minggu mahasiswa FPIK IPB tidak ada kegiatan 
kuliah dan praktikum, untuk terjun ke masyarakat dan 
belajar langsung di lapangan tentang perikanan,” tegas 
Prof. Joko.

Prof. Joko berharap dengan diberlakukannya kurikulum 
tersebut, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan 
perikanan dan dapat memecahkan permasalahan tersebut 
sesuai kompetensi yang dimiliki.

Kegiatan seminar nasional Festanas tahun 2018 ini 
bertujuan mempertemukan berbagai elemen yang 
berperan penting dalam memajukan perikanan Indonesia. 
Beberapa elemen yang dihadirkan adalah pemerintah, 
perusahaan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam 
Festanas 2018 dibahas tentang upaya mewujudkan 
Indonesia sebagai poros martitim dunia melalui Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) kelautan dan 
perikanan.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai lebih 
dari 99 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar 
untuk menjadi negara maritim terbesar di dunia. Potensi 
maritim di Indonesia tidak hanya berasal dari sektor 
perikanan tangkap maupun olahannya. Tetapi potensi 
tersebut termasuk potensi wisata maritim yang tersebar di 
sepanjang garis pantai Indonesia. Salah satu potensi wisata 
yang dapat dikembangkan adalah wisata diving. Dengan 
pertumbuhan divires sebesar 15,7 persen di dunia dan 
kekayaan bawah laut yang melimpah, Indonesia menjadi 
pasar potensial untuk berwisata.

Di sisi lain, industri perikanan tangkap di Indonesia juga 
sangat menjanjikan. Tidak hanya ikan, udang, dan kepiting, 
ternyata Indonesia memiliki potensi besar untuk 
memenuhi pangsa pasar rajungan di Amerika. Rajungan 
atau kepiting bakau ini sangat potensial untuk 
dikembangkan mengingat permintaan pasar Amerika yang 
tinggi sedangkan industri yang mengembangkan rajungan 
di Indonesia masih sedikit.

Kegiatan seminar nasional Festanas tahun 2018 
menghadirkan Suhartono Tony (Owner Pearl of Papua 
Diving and Leisure Liveabroad dan Owner PT. Guna Citra 
Kartika), Imas Masriah, S.Pi (Kepala Pelabuhan Perikanan 
Nasional Kejawanan), Risyanto Suanda, S.Pi., M.Si., (Direktur 
Perum Perindo), dan Andri Saputra, S.Pi (CEO PT. Mina 
Indonesia). (RM/Zul)

Berkontribusi Jadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, 
Himafarin IPB Gelar Festival Perikanan Tangkap
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Peduli Lahan Gambut, Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah IPB 
Gelar Seminar Nasional

Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah (HMIT) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menggelar Seminar Nasional 
“Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan”, 

bertempat di Auditorium Toyib Hadiwidjaja, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (10/14). Dekan Fakultas Pertanian IPB, Dr. 
Ir. Suwardi, M.Agr, dalam sambutannya mengatakan bahwa 
pertanian dan lingkungan merupakan dua hal yang sangat 
berkaitan erat namun sering terjadi kontradiksi antara 
keduanya.

“Ini dikarenakan pengembangan pertanian sering 
diasosiasikan dengan perusakan lingkungan. Berkaitan 
dengan hal tersebut, pengembangan pertanian di lahan 
gambut sangat kental dengan isu-isu lingkungan yang 
beredar. Maka, di seminar ini akan dijelaskan oleh 
pembicara yang hadir mengenai bagaimana 
pengembangan lahan gambut di bidang pertanian dengan 
tetap mempertahankan atau menjaga kelestarian 
lingkungan,” kata Dr. Ir. Suwardi.

Pada tahun 1970-1980 lahan gambut digunakan untuk 
pengembangan transmigrasi di Indonesia. Di waktu 
tersebut gambut yang banyak digunakan adalah gambut 
yang dangkal dan digunakan untuk menanam tanaman 
padi. Namun, banyak mengalami kegagalan karena 
kandungan mineral dari gambut dangkal mudah hilang 
dan tidak sustain. Kemudian dengan berkembangnya 
teknologi, di tahun 1990 lahan gambut dapat 
dimanfaatkan untuk pengembangan hutan tanaman 
industri (HTI) dan perkebunan kelapa sawit.

“Dahulu, lahan gambut tidak begitu dilirik untuk 
pengembangan HTI dan perkebunan sawit karena 
pengembangannya cukup sulit dan belum menemukan 
teknologi yang tepat. Kini dengan adanya teknologi di era 

revolusi industri 4.0, pengembangannya lebih mudah 
karena adanya teknologi yang memadai. Di era ini juga, kita 
dapat melihat perkembangan-perkembangan pertanian 
dunia. Jika kita tidak secara cepat untuk mengembangkan 
lahan-lahan marjinal di Indonesia, tidak dapat dipungkiri 
jika suatu saat nanti kita akan mengimpor bahan-bahan 
pangan dari negara lain. Dengan teknologi, kita dapat 
menghemat biaya sehingga terciptalah e�siensi produksi 
dan produk-produk pertanian menjadi dapat bersaing di 
pasar global. Era 4.0 bukan eranya berkompetisi, tapi 
eranya bekerja sama antara bidang pertanian dan bidang 
kehutanan,” urai Dr. Ir. Suwardi.

Pembahasan mengenai gambut dalam seminar dibagi 
menjadi tiga topik bahasan. Pembahasan pertama 
dibawakan oleh Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr, dosen di 
Divisi Pengembangan Sumberdaya Fisik Lahan 
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (ITSL) IPB, 
dengan topik “Pemahaman Sifat Tanah Gambut untuk 
Menunjang Pengelolaan Lahan Gambut”. Pembahasan 
kedua melihat dari sudut pandang industri yang 
dibawakan oleh Dian Novarina, M.Sc selaku APRIL’s Deputy 
Director of Stakeholder Engagement, dengan topik “Best 
Practice, Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut 
Berkelanjutan di Indonesia”. Pembahasan ketiga dibawakan 
oleh Dr. Bandung Sahari, SP.,M.Si selaku Senior Vice President 
PT. Astra Agro Lestari, Tbk, dengan topik “Pengelolaan 
Gambut Bertanggung Jawab untuk Sawit Berkelanjutan.”.

Sebagai penutup talkshow, Ir. Heru Pulunggono, MAgr.Sc, 
dosen dari Divisi Kimia dan Kesuburan Tanah Departemen 
ITSL IPB selaku moderator memberikan kesimpulan bahwa 
terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam 
pengelolaan lahan gambut.

Pertama, penting mengetahui karakteristik dari lahan 
gambut tersebut agar dapat mengetahui bagaimana 
proses pengelolaan selanjutnya. Kedua, penggunaan lahan 
gambut dengan melakukan feasibility studies. Tidak hanya 
melihat karakteristik lahan, namun juga aspek sosial dan 
ekonomi. Ketiga, diperuntukkan bagi calon atau ahli-ahli 
ilmu tanah untuk melihat apakah peraturan mengenai 
budidaya lahan gambut telah berkesesuaian dengan aspek 
ilmiah. Jika aturan tersebut belum sesuai, maka berikan 
saran dengan bukti-bukti yang kongkret kepada 
pemegang kebijakan.

“Pengelolaan gambut yang berkelanjutan bukan tidak 
mungkin untuk dilakukan, karena itu merupakan tugas  
kita semua,” ujar Ir. Heru Pulunggono. (KR/Zul)
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HAFI Diharapkan Sinergi Bersama HA Membangun IPB

lumni Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan AIlmu Pengetahuan, Institut Pertanian Bogor (FMIPA 
IPB) menggelar  Musyawarah Besar Himpunan 

Alumni Fisika IPB (Mubes HAFI) 2018, Minggu (14/10) di 
Kampus IPB Baranangsiang. Dalam sambutannya Wakil 
Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan 
FMIPA IPB, Dr. Ir. Hamim, M.Si menyampaikan dukungan 
FMIPA IPB terhadap HAFI. Dr. Hamim menyatakan, sangat 
perlu bagi alumni FMIPA IPB untuk meningkatkan 
kebersamaan, agar alumni FMIPA dapat menunjukkan 
peran aktifnya dalam membangun perguruan tinggi. 
“Alumni merupakan salah satu indikator kinerja perguruan 
tinggi. Oleh sebab itu diharapkan melalui Mubes HAFI, 
dihasilkan kepengurusan baru yang energik yang 
mendukung harapan Departemen Fisika FMIPA IPB serta 
tantangan era revolusi industri 4.0,” kata Dr. Hamim.

Perwakilan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni (DPP 
HA) IPB, Dr. Zulhamsyah Imran mengatakan HAFI dapat 
dijadikan tempat berhimpun dan berkhidmat dalam 
rangka membangun untuk kepentingan internal himpunan 
maupun membangun Departemen Fisika FMIPA IPB. 
“Revitalisasi HAFI diharapkan dapat meningkatkan 
kebersamaan sehingga mampu menghidupkan kembali 
fungsi organisasi alumni Fisika IPB. Mengenai 
keorganisasian, diharapkan adanya kerjasama dengan DPP 
HA IPB sehingga dapat bersinergi membangun IPB,” kata Dr. 
Zulhamsyah.

Kegiatan yang dihadiri sebanyak 110 peserta ini 
menghadirkan narasumber  diantaranya: M.Aziz, M.Si 
(Praktisi bidang keteknikan), Rifky Maulana, S.Si (Praktisi 
bidang digital marketing), Fabian Rinaldi, S.Si (Praktisi 
bidang software engineering dan big data), Dr. Akhiruddin 
Maddu (Ketua Departemen Fisika FMIPA IPB), Dr. Setyanto 
Tri Wahyudi (Dosen Fisika IPB, Ketua Pelaksana HAFI), 
Resista Vikaliana, S.Si, MM (Alumni Fisika IPB dan Pengurus 
HA IPB) (***/ris)
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iro Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB) Bmengadakan workshop bertajuk “Pembinaan 
Organisasi Mahasiswa Daerah dan Persiapan 

Sosialisasi ke SMA” di Auditorium Gizi Masyarakat dan 
Sumberdaya Keluarga (GMSK) Fakultas Ekologi Manusia, 
Kampus IPB Dramaga, Bogor (14/10). Hadir sebagai 
pembicara adalah Kepala Bagian Promosi Biro Komunikasi, 
drh. M. Fahrudin, Ph.D dan Kepala Bagian Humas, Siti 
Nuryati, S.TP MSi, MIPR. serta Haikal Saputra, alumni IPB 
yang sudah lama bergerak dalam bidang Public Speaking.

Di hadapan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam 
Organisasi Mahasiswa Daerah (OMDA), drh. Fakhrudin 
mengatakan bahwa tugas utama yang diemban OMDA 
adalah mengubah mindset siswa Sekolah Menengah Atas 
(SMA) tentang pertanian. Menurutnya, hingga kini  siswa 
SMA masih menempatkan pertanian dalam stigma jorok, 
kotor, dan lain-lain.

“Padahal, di era sekarang sudah banyak dilakukan proses 
modernisasi pertanian. Kitalah selaku civitas akademika IPB 
yang harus menyadarkan ke anak-anak SMA terkait hal 
tersebut agar mereka ingin masuk ke IPB,” ujarnya.

Sementara itu, Siti Nuryati memberikan pembekalan terkait 
hal-hal yang harus tersampaikan kepada siswa SMA.

“Kita harus bisa menjelaskan pertanian dalam arti luas 
kepada siswa SMA. "Sebagai kakak kelas yang dijadikan 

penutan oleh adik-adik kelasnya di SMA, mahasiswa Omda 
harus membekali diri dengan berbagai informasi penting 
tentang IPB, mulai program studi, inovasi, asrama, 
beasiswa, hingga jalur-jalur masuk IPB sehingga kehadiran 
mahasiswa Omda didaerahnya masing-masing akan betul-
betul manjadi ujung tombak pemberi informasi yang 
sangat dinanti-nanti siswa SMA,"jelasnya

Dalam kesempatan tersebut Haikal Saputra menyampaikan 
materi dengan tema “Public Speaking: Peningkatan 
Kemampuan Komunikasi untuk Sosialisasi IPB”.

Galuh Prayoga, salah satu peserta menyatakan bahwa acara 
ini sangat bermanfaat sebagai bekal saat mereka sosialisasi 
IPB ke SMA-SMA daerah asalnya. (KD/Zul)

IPB Bekali Mahasiswa Sebelum Turun Sosialisasi ke Daerah
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engelolaan arsip secara baik atau tertib arsip Pmerupakan salah satu pendukung terciptanya good 
corporate governance. Proses manajemen organisasi 

di suatu instansi akan berlangsung lancar karena dukungan 
tertib arsip sebagai solusinya.  Dalam rangka peningkatan 
kualitas  penyelenggaraan kearsipan serta upaya 
terwujudnya tertib arsip di lingkungan Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Unit Arsip IPB melaksanakan sharing session 
kearsipan bersama Universitas Hasanudin (Unhas) dan 
Universitas Islam Makassar (UIM) di Makassar pada tanggal 
1 dan 5 Oktober 2018. Kegiatan ini bertujuan saling 
menambah wawasan tentang kearsipan diantaranya terkait 
strategi-strategi peningkatan pengelolaan kearsipan, 
upaya-upaya pemecahan masalah kearsipan, penerapan 
Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), Penerapan 
dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 
(SIKD), dan hal lainnya terkait kearsipan.  

Sharing session kearsipan di Unhas dilaksanakan Tim Unit 
Arsip IPB  bersama Rektor Unhas dan Kepala Kearsipan 
Unhas beserta para staf Unit Kearsipan Unhas. Sedangkan 
pelaksanaan Sharing session kearsipan di UIM dipimpin 
oleh Wakil Rektor II UIM, Dr.Syarifuddin Modding,ST, MT, 
dengan moderator Dr. Ir. Musdalifah Mahmud,MSi (Kepala 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIM). Kegiatan 
dihadiri oleh Kepala Biro Akademik dan Administrasi, Wakil 
Dekan II dalam lingkup UIM, Kepala Bidang Akademik, 
Keuangan dan Administrasi UIM, Kepala Pasca Sarjana UIM, 
Para Kepala Tata Usaha 9 Fakultas di lingkungan UIM.

Kepala Akuisisi dan Pengolahan Arsip Unit Arsip IPB, Ir. Hirra 
Nurlaeni, MM dalam paparannya diantaranya 

mengemukakan bahwa Unit Arsip IPB terus melakukan 
upaya-upaya peningkatan kualitas  penyelenggaraan 
kearsipan serta upaya terwujudnya tertib arsip di 
lingkungan IPB. Salah satu kegiatan yang direncanakan 
adalah  penyelenggaraan  Gerakan Sadar Tertib Arsip 
(GSTA).  Hal tersebut mengingat masih rendahnya 
kesadaran  tentang arti pentingnya arsip. Rektor Unhas 
Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu.,MA dan Wakil Rektor II 
Universitas Islam Makasar Dr.Syarifuddin Modding.ST.MT 
setuju bahwa Program GSTA  perlu sekali disosialisasikan di 
lingkungan setiap instansi, untuk membangun kesadaran 
pentingnya mengelola arsip, membangun 
penyelenggaraan tertib arsip dan  menyelamatkan arsip di 
setiap organisasi.   

Pengembangan  Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) 
dalam pengelolaan arsip dinamis juga dibahas dalam 
kegiatan ini. Oman Suratman,S.Ag. (Kepala Tata Usaha) Unit 
Arsip IPB mengemukakan bahwa salah satu upaya dalam 
pengembangan SIKD di IPB yaitu melalui program 
pembinaan terhadap seluruh arsiparis dan tenaga 
pengelola arsip di lingkungan IPB berupa pelatihan, 
bimbingan teknis, program magang, workshop dan 
seminar-seminar. Upaya pengembangan SDM arsiparis dan 
pengelola arsip di Unhas juga dilakukan melalui pelatihan-
pelatihan dan bimtek. Hal ini dijelaskan oleh Kepala 
Kearsipan Unhas, Wa Ode Nurnia Rahim, SE, MM.  Melalui 
kegiatan ini diharapkan dapat terjalin kerjasama dalam hal  
peningkatan kualitas penyelenggaraan  Tata Kelola Arsip 
berbasis teknologi informasi  serta  kerjasama 
mensukseskan GNSTA.  (dh/ris)

Unit Arsip IPB Lakukan Sharing Knowledge di Unhas dan UIM

Sharring Session Kearsipan Unit Arsip IPB - Unit Kearsipan 
Unhas

Sharring Session Unit Arsip IPB bersama Universitas Islam 
Makassar (UIM)
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Bambu merupakan tanaman yang agak dilupakan di 
Indonesia. Tanaman yang mendapatkan perhatian 
dalam kehidupan masyarakat Nusantara ini 

sekarang  mulai ditinggalkan. Padahal, masih banyak 
potensi yang belum tergali dari bambu. Seminar Nasional 
EFFORT 2018, dengan tema “Bamboo for Sustainable 
Future”, berusaha memunculkan potensi ini kepada 
masyarakat Indonesia. Acara ini digelar  Sabtu (13/10) di 
Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN) Kampus IPB 
Dramaga, Bogor sebagai buah karya dari Himpunan 
Mahasiswa Departemen Hasil Hutan (Himasiltan) Institut 
Pertanian Bogor (IPB).

“Semoga seminar ini bermanfaat bagi kemajuan bangsa di 
masa depan,” ujar Mohammad Anas Setiawan 
menyampaikan pesan dari  ketua pelaksana, Febrian Erico 
Hutapea. Turut hadir dalam acara ini para dosen dari 
Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, 
mahasiswa dari Insitut Teknologi Nasional, Universitas 
Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro. “Terima kasih 
atas kerja samanya,” ucap Muhammad Yusuf Effendi, Ketua 
Himasiltan IPB.

“Semoga seminar ini membawa perubahan terhadap 
pemanfaatan bambu bagi masyarakat,” pesan Dr. Ir. Deded 
Sarip Nawawi, M.Sc, Ketua Departemen Hasil Hutan, 
Fakultas Kehutanan IPB.

“Bambu itu strukturnya termasuk sederhana,” kata Prof. Dr. 
Ir. Imam Wahyudi M.S, salah satu dosen sekaligus pakar 
anatomi bambu di Indonesia. Kesederhanaannya itu tidak 
mencegah bambu untuk memiliki manfaat bagi sekitarnya. 
Struktur anatominya membuat dia dapat bertahan di 
lingkungan ekstrim dan menyerap karbondioksida lebih 
banyak daripada tanaman lainnya. Bambu juga bisa 
digunakan sebagai pengganti konstruksi kayu. 

“Kekuatannya setara dengan baja kualitas ringan,” jelas Dr. 
Ir. Nareswara Nugroho M.S, dosen Departemen Hasil Hutan 
IPB yang juga pakar konstruksi bambu di Indonesia.

Banyaknya bambu di Indonesia membuat sejarah 
masyarakat Indonesia tidak pernah terlepas dari tanaman 
tersebut. Penggunaannya beragam, mulai dari upacara 
adat sampai bahan baku bangunan. Peran bambu di 
Indonesia sendiri terhambat pada tahun 1970, karena 
dianggap mengganggu kebersihan dan aktivitas warga. 
“Pada saat itu bambu juga dianggap sebagai identitas 
kemiskinan,” tutur Jajang A. Sonjaya S.S, M.Hum, Direktur  
Bambubos. Stigma tersebut menyebabkan nilai bambu 
masyarakat Indonesia modern rendah.

“Kita punya banyak bambu, tapi tidak bisa 
menggunakannya dengan benar,” tambah Yoyo Budiman, 
Ketua Perkumpulan Pengusaha Bambu Indonesia (Perbubi). 
Kata Yoyo potensi bambu di Indonesia cukup besar untuk 
dapat menggerakkan roda ekonomi negara. Yoyo bersama 
organisasi pimpinannya, Perbubi, berencana menambah 
nilai jual pada bambu. Hal ini dilakukan agar bambu di 
Indonesia mencapai hasil yang maksimal saat diekspor. 
Rencana itu, menurutnya, memerlukan seluruh pengusaha 
bambu, terutama para pelaku industri bambu kecil.

Salah satu pengusaha bambu yang dimaksud adalah Alur 
Bamboo Studio. Perusahaan ini merupakan salah satu 
studio seni yang membuat berbagai produk sehari-hari 
dengan bahan dasar bambu. Produk mereka beragam, 
mulai dari lampu dekorasi, peralatan saji makan, sampai 
dudukan untuk pembuatan kopi secara manual. “Kita 
bermain dengan bambu, dengan tujuan menciptakan 
produk siap pakai untuk masyarakat,” terang Amal Machali 
sebagai perwakilan Alur Bamboo Studio.

Bambu juga hadir di dalam bidang arsitektur mengingat 
sifatnya yang lentur sebagai   bahan tahan gempa. Dr. -Ing 
Andry Widyowijatnoko ST MT IAI, salah seorang arsitek 
bambu di Indonesia,  berusaha mengenalkan kembali 
bambu kepada masyarakat Indonesia dengan 
mengkombinasikannya dengan bahan bangunan lainnya. 
“Kita tetap menggunakan beton, tetapi di dalamnya adalah 
bambu,” terang Andry. Bambu juga digabungkan dengan 
kayu sebagai bahan sambungannya. Proyek bambu sang 
arsitek sendiri beragam, mulai dari pembangunan shelter 
di Palu sampai resort mewah di Bali. (RP/ris)

Mahasiswa IPB Menggali Kembali Potensi Bambu 
sebagai Pondasi Masa Depan
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Himabio IPB Gelar Biology Career Day, Bantu Mahasiswa 
Temukan Passion

Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio), 
Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor 

(IPB) gelar Biology Career Day 2018 di Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (13/10). Kegiatan ini baru pertama kali 
digelar dan menjadi ajang sharing pengalaman bagi 
alumni-alumni Departemen Biologi untuk adik kelasnya.

Atsarissajad, Ketua Pelaksana mengatakan bahwa 
kehidupan pasca kampus ada di tangan mahasiswa itu 
sendiri. Diharapkan dari acara ini, para mahasiswa 
Departemen Biologi mengetahui bidang pekerjaan yang 
berkaitan dengan bidang ilmu biologi.

Biology Career Day 2018 menghadirkan dua alumni 
Departemen Biologi, Haryo Terjo Prakoso, S.Si, M.Agr.Env 
(peneliti di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri 
Indonesia ) dan Ruri Prihatini Arimbi, S.Si (pendiri Organic 
Skincare Nectars dan Patani Organik).

Dalam kegiatan ini, Haryo sempat bercerita tentang 
kebingungannya setelah lulus kuliah. Sempat menganggur 
selama empat bulan, Yayo, sapaan akrabnya, pun bekerja di 
PT. Yasulor Indonesia sebagai quality control di bagian 
mikrobiologi. Merasa bosan karena lingkungan kerja yang 
monoton, Yayo memutuskan untuk resign. Saat itulah, Ia 
menemukan passion-nya di bidang mikrobiologi dan 
bergabung di Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri 
Indonesia.

“Baiknya jika mau melangkah ke depan, tanya sama diri 
sendiri, passion kita apa. Passion itu penting,” ujarnya.

Hal yang sama pun dikatakan oleh Ruri Prihatini Arimbi, 
passionnya di bidang biologi dan pertanian, menbuatnya 
tidak mau kerja di luar bidang itu. Ruri bergabung sebagai 
volunteer di Serikat Petani Indonesia (SPI) dan merasakan 
langsung hidup sebagai seorang petani. Melalui organisasi 
ini, Ruri menemukan banyak masalah yang terjadi di 
bidang pertanian dan muncul banyak ide untuk 
berwirausaha. Tahun 2005, lahirlah usaha pertama yang ia 
kelola bernama Patani Organik.

“Brand ini menjual sayuran dan buah-buahan fresh. Kita 
ingin mengubah pandangan orang tentang sayur dan 
buah organik. Bahan makanan yang organik itu bukan 
hanya untuk orang kaya. Makanan organik bisa dibeli 
dengan harga terjangkau dan dinikmati oleh seluruh 
kalangan. Karena setiap orang berhak hidup sehat,” 
terangnya.

Sukses dengan brand pertamanya, Ruri kembali berkarya 
dengan Skincare Nectars-nya. Brand yang baru berdiri 
selama enam bulan ini ternyata sudah menghasilkan omset 
lebih dari Rp 100 juta/bulan.

Dalam kegiatan ini, peserta dibagi menjadi dua kelompok 
(research dan entrepreneur) untuk mendapatkan bimbingan 
langsung dari kedua pembicara.

Selain keduanya, kegiatan ini juga menghadirkan 
Kusnandar, akrab disapa Kus, yang saat ini bekerja di PT. 
Indolab Utama sebagai senior sales executive barang-barang 
laboratorium. Sebelumnya, Kus sering berpindah tempat 
kerja karena merasa kurang cocok di tempat lamanya.

“Sampai di satu titik saya bosan di Jakarta, akhirnya saya 
memutuskan untuk kembali ke Brebes. Di Brebes, saya 
mengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan 
Sains di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Harapan Umat 
Brebes,” ujarnya.

Hanya bertahan setahun, Kus akhirnya memutuskan 
kembali ke Jakarta dan bekerja sebagai sales di perusahaan 
penyedia barang-barang laboratorium. Banyak kenalan Kus 
semasa kuliah tidak percaya Kus bekerja sebagai sales 
kaena sifatnya yang pemalu. Kus sendiri mengakui bahwa 
ia tidak pandai bicara.

“Saya banyak tidak bisanya, tapi saya juga jarang mikir jika 
mau melakukan sesuatu, terobos saja. Jadi sales tak perlu 
pintar bicara, cukup tahu pasti produk apa yang ingin kita 
jual,” ujarnya.

Berbeda cerita dengan Kus yang telah mencicipi berbagai 
pekerjaan, Denny Irawan fokus pada satu bidang sejak lulus 
hingga tahun 2018 yaitu pest control di PT. Rentockil 
Indonesia. Bidang usaha ini sudah berkembang pesat di 
negara lain namun sayangnya tidak di Indonesia, jelas 
Denny.

Masih banyak bidang-bidang usaha seperti restoran, 
supermarket atau pemukiman yang belum mengutamakan 
pengendalian hama. Menurutnya banyak keuntungan yang 
didapatkannya sebagai alumni biologi.

“Karena biologi itu jagonya diidenti�kasi. Berkat jaman 
yang semakin canggih banyak fresh graduate yang masuk 
ke dalam bidang pest control memiliki sifat yang tidak mau 
usaha. Jangan jadi orang yang effortless,” jelasnya sekaligus 
menutup acara Biology Career Day 2018. (ASK/Zul)
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Tawarkan Konsep Agriculture 4.0, Mahasiswa IPB 
Raih Best Impactful Innovation Award di Jepang

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali Mmenorehkan catatan prestasinya di kancah 
internasional. Kali ini seorang mahasiswi dari 

Sekolah Bisnis IPB berhasil meraih “Best Impactful 
Innovation Award” pada ajang International Young 
Innovators Summit 2018, Studec International di Tokyo, 
Jepang.

Ia adalah Maulida Aulia Rezki, mahasiswi dari Sekolah Bisnis 
IPB. Maulida berhasil meraih prestasi ini melalui paper 
berjudul “Clusterpedia: Rural Agricultural Cluster Innovation 
As Economic Movement”. “Dalam perlombaan ini kami 
diberikan tema paper yaitu Innovation from Young 
Generation for Better Future. Saya memberikan gagasan 
mengenai inovasi pertanian kluster dengan strategi blue 
ocean shifter. Saya mengajukan gagasan inovasi lanjutan 
dari strategi cluster pertanian. Jika cluster pada umumnya 
yaitu satu wilayah menghasilkan satu produk, maka 
gagasan ini menggabungkan masing-masing hasil wilayah 
dalam satu aplikasi agar mudah untuk dicari oleh para 
konsumen,” ungkap Maulida.

Dalam aplikasi tersebut menurut Maulida, tidak hanya 
sekedar informasi produk bagi para konsumen, akan tetapi 
ada juga informasi-informasi lain bagi para produsen. 

Selain itu ada bidang pengembangan dan penelitian yang 
dilakukan akademisi.

“Gagasan ini bertujuan untuk memajukan pertanian di 
Indonesia agar lebih berdaya saing melalui konsep 
agriculture 4.0,” tambahnya.

Maulida juga berbagi pengalaman menarik saat mengikuti 
kegiatan ini. “Di sana kami mengikuti konferensi dari para 
peneliti Jepang mengenai inovasi dalam human social, 
inovasi robot dalam pekerjaan, hingga inovasi unik toilet di 
Jepang. Kami juga melakukan �eldtrip ke Tokyo Institute of 
Technology untuk melihat hasil penelitian para ilmuwan 
dalam mengembangkan teknologi. Kami juga 
berkesempatan ke Museum Miraikan untuk melihat sains 
dan inovasi terbaru di Jepang, seperti pengenalan robot 
sebagai pelayan informasi,” jelas Maulida.

Maulida mengaku sangat terinspirasi dengan segala 
kegiatan dari acara ini, karena bisa melihat inovasi-inovasi 
dari berbagai aspek dan negara. “Saat ini paper saya 
sedang dalam tahap pengembangan awal, saya harap 
karya ini mampu memberikan inovasi baru pada pertanian 
untuk mencapai agriculture 4.0,” tutupnya. (NIRS/ris)
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i era digital seperti sekarang ini, segala kebutuhan Dkita dibuat begitu mudah. Namun, di sisi lain 
kemudahan itu justru meningkatkan rasa malas 

seseorang dan dengan adanya teknologi pula, yang 
seharusnya tubuh aktif bergerak malah menjadi dimanja. 
Bagaimana jadinya jika dalam teknologi kita terdapat 
aplikasi yang mengajak kita untuk aktif bareng?

Bukan mahasiswa jika belum berinovasi. Daftar inovasi 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bertambah lagi. 
Kali ini diciptakan oleh Iyang Aneka Wibowo, Leonardi 
Fabianto dan Ra�qah Hasna Sukma dari Departemen Ilmu 
Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA). Ketiganya menciptakan aplikasi lari bareng 
yang diberi nama “WeRun”. Aplikasi tersebut mereka 
ikutkan dalam ajang lomba tingkat nasional “Nutrition in 
Application (Nut-App) 2018” yang diadakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, (Himagizi 
FEMA), Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/9).

WeRun bertujuan untuk mempertemukan orang-orang 
yang sama-sama ingin jogging tetapi masih butuh teman 

untuk berolahraga bersama. “Saya kurang bisa olahraga 
sendiri, lebih suka kalau olahraga bareng,”  tutur Ra�qah 
saat ditanya mengenai alasan mereka menciptakan WeRun.

Perlombaan yang menitik beratkan pada pengembangan 
ide dan inovasi aplikasi pada platform mobile ini 
bertemakan Easy Ways to Get Healthy. “Jadi pada 
perlombaan ini kita diminta untuk membuat protoype 
aplikasi. Dari situ, kita berinovasi untuk mencari sesuatu 
yang berbeda dan belum ada di playstore. Setelah 
mempertimbangkan urgensi dan tema lombanya, akhirnya 
kita munculkan WeRun,” tutur Iyang. WeRun akhirnya 
berhasil memboyon Juara III dalam kompetisi ini.

Mereka mengaku awalnya tak menyangka akan juara. Saat 
presentasi hasil karya, diantara �nalis yang lain kebetulan 
hanya tim WeRun yang bertemakan olahraga, tim lain 
cenderung ke makanan.

“Mulai muncul rasa optimis meski saat presentasi masih 
banyak kurangnya. Walau demikian, kita berharap ide kita 
dapat menginspirasi yang lain,” pungkas Leo. (Ama/Zul)

Hebat! Tiga Mahasiswa IPB Ini Ciptakan Aplikasi Lari Bareng
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