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Tim IPB Raih Juara I Terbanyak di 
Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2018

irektur Kemahasiswaan, Kementerian Riset, DTeknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti), Dr. Didin Wahidin, M.Sp 

menutup gelaran Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa 
Indonesia (KMI) IX tahun 2018 yang digelar di Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (11/11). Pada malam penutupan ini, tim 
Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi peraih medali Juara I 
terbanyak pada KMI Award.

Ada lima kategori yang dilombakan yakni Makanan dan 
Minuman kelas A dan B, Produksi dan Budidaya, Jasa dan 
Perdagangan Kelas A dan B, Industri Kreatif kelas A dan B, 
serta Teknologi.

Pada kategori makanan dan minuman kelas A, juara 1, 2 
dan 3 diraih oleh Universitas Internasional, IPB dan 
Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), kelas B juara 1, 2 dan 3 
diraih oleh Universitas Lampung, Universitas Gajah Mada 
(UGM) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara.

Pada kategori industri kreatif kelas A, juara 1, 2 dan 3 diraih 
oleh Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jogjakarta 
dan STKIP PGRI Tulungagung. Kelas B, juara 1, 2 dan 3 diraih 
oleh Universitas Nahdatul Ulama, Institut Teknologi 
Bandung (ITB) dan Universitas Muhammad Natsir 
Bukittinggi.
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Pada kategori jasa dan perdagangan kelas A, juara 1, 2 dan 
3 diraih oleh Universitas Diponegoro, Politeknik Media 
Kreatif dan Universitas Riau. Kelas B, juara 1, 2 dan 3 diraih 
oleh IPB, Universitas Jambi dan Universitas Amikom 
Yogjakarta.

Pada kategori produksi dan budidaya, juara 1, 2 dan 3 
diraih oleh IPB, Universitas PGRI Madiun dan Politeknik 
Negeri Padang. Untuk kategori teknologi juara 1, 2 dan 3 
diraih oleh UGM, Universitas Negeri Malang (UM) dan IPB.

Selain meraih Juara I terbanyak, IPB juga dinobatkan sbagai 
stand Terbaik I diikuti oleh Universitas Pendidikan 
Indonesia (UPI) sebagai Terbaik II, UGM Terbaik III, 
Universitas Sebelas Maret Terbaik Harapan I dan Universitas 
Lampung Terbaik Harapan II.

Ekspo kali ini mengangkat tema “Penguatan Wirausaha 
Mahasiswa Indonesia Melalui Techno- sociopreneurship 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0” dan menjadi ajang bagi 
124 perguruan tinggi untuk unjuk aktivitas kewirausahaan 
mahasiswanya.

“Atas nama kementerian, saya mengucapkan terima kasih 
kepada para peserta yang telah bekerja keras dan 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua, 

bagi Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi negara 
yang maju di kemudian hari. Saya harap Deklarasi Dramaga 
yang sudah diucapkan oleh mahasiswa pada KMI ini dapat 
dilaksanakan sebaik-baiknya untuk memajukan 
kewirausahaan Indonesia,” ujar Dr. Didin saat menutup 
acara.

Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kewirausahaan IPB, Dr. 
Ir. Syarifah Iis Aisyah sekaligus Ketua KMI 2018 mengatakan 
bahwa dengan terbentuknya jejaring kewirausahaan 
mahasiswa Indonesia ini, diharapkan batas antara 
perguruan tinggi bisa lebur sehingga yang ada hanya 
semangat membangun bersama.

“Semangat besar bersama untuk meningkatkan usaha para 
pemuda Indonesia, sehingga memiliki daya saing dari 
produk-produk kreatif dan inovatifnya. Minimal di kawasan 
ASEAN, pada era bonus demogra� 2030 nanti,” ujarnya. 
(KR/Zul)



3

Ini Pergeseran Pekerjaan Pustakawan yang Relevan 
di Era Disrupsi

Sembilan pustakawan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menulis buku berjudul “Perpustakaan Perguruan 
Tinggi Kini dan Masa Depan (sebuah antologi 

pemikiran) dan Knowledge Sharing”. Buku ini mengupas 
pergeseran pekerjaan pustakawan dari hard skill service 
menjadi soft skill services. Hal tersebut terungkap dalam 
acara Peluncuran dan Bedah Buku yang digelar oleh Forum 
Pustakawan IPB di Gedung Perpustakaan Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (13/11).
 
Dalam prolog buku tersebut, Ir. Abdurahman Saleh, M.Sc 
menyampaikan bahwa banyak profesi yang hilang akibat 
era disrupsi teknologi, termasuk profesi perpustakaan. 
Untuk itu fungsi pustakawan harus diperluas menjadi 
softskill service. Misal menjadi partner dosen dalam 
membuat kurikulum, merancang bahan-bahan pustaka 
serta penelitian bersama dosen.

“Perpustakaan hendaknya menciptakan layanan yang 
bersifat softskill services yang dapat membantu mahasiswa 
mendapatkan apa yang mereka perlukan. Layanan tersebut 
adalah layanan literasi informasi yaitu serangkaian 
kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari 
kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk 
menempatkan, mengevaluasi dan menggunakan informasi 
yang dibutuhkan secara efektif,” tambahnya.
 
Selain itu, ada juga konsultasi informasi (Reader’s Adviser). 
Yakni pendidik professional (bisa dari pustakawan) yang 
bekerja membimbing mahasiswa untuk mencapai tujuan 
akademik. Seorang Reader Adviser dapat memberikan saran 
terkait dengan penulisan akademik, persiapan ujian dan 
manajemen waktu. Mereka juga dapat membantu 
meningkatkan struktur tugas tertulis, mengatur ide, 
mengembangkan argumen dan memahami harapan studi 
universitas.
 
Selain itu ada Scholarly Communication Service yang dapat 
diartikan sebagai sistem dimana hasil penelitian dan karya 
ilmiah lainnya dibuat, dievaluasi, disebarluaskan ke 
komunitas ilmiah dan didokumentasikan untuk digunakan 
di masa depan.

“Pustakawan dapat berperan dalam Scholarly 
Communication ini seperti membantu ikut mengurus 

proses akreditasi jurnal ilmiah di departemen atau program 
studi, mengurus proses pendapataan jurnal ilmiah untuk 
diindeks scopus atau non scopus dan menyimpan dan 
menemukan kembali artikel-artikel setiap jurnal ilmiah di 
lingkungan fakultas maupun perguruan tinggi,” imbuhnya.
 
Fungsi pustakawan lainnya adalah Comprehensive Literature 
Search yakni membantu pelacakan informasi di 
perpustakaan. Prosesnya bisa sederhana namun bisa 
sangat kompleks tergantung dari jenis dan cara pertanyaan 
tersebut disampaikan oleh pengguna perpustakaan,” 
ujarnya.
 
Model lainnya adalah Collaborative Research Partnership. 
Pustakawan bisa terlibat dalam penelitian dosen yang 
berkaitan dengan bidang ilmu yang menjadi area layanan 
dari perpustakaan tersebut. Setidaknya pustakawan sangat 
tahu kondisi literatur yang bisa mendukung penelitian 
dosen.
 
Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahan, Prof. 
Erika B Laconi ketika membuka acara menyampaikan 
bahwa perpustakaan tetap menjadi wadah atau media 
berdialog. Tidak cukup melalui media online saja karena 
masih diperlukan diskusi interaktif.

“IPB menyambut baik peluncuran bedah buku senior dan 
junior pustakawan ini. Kita harus berkolaborasi membuat 
perpustakaan menjadi tempat yang selalu dirindukan 
semua orang. Kami berharap perpustakaan tetap eksis. 
Perlu peningkatan sumberdaya manusia karena tidak 
hanya online, namun juga harus interaksi tatap muka,” 
ujarnya.
 
Dalam acara ini hadir 75 pustakawan dari berbagai instansi 
seperti perguruan tinggi dan sekolah di seluruh Indonesia.
 
Kepala Perpustakaan IPB, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono 
mengatakan buku ini sangat bagus dalam membuka 
pemikiran, cakrawala dan wawasan  pustakawan. “Saya 
ingin pustakawan ke depan itu yang menguasai IT yang 
memiliki minat tinggi terhadap kepustakaan. Selain itu, 
dengan IPB yang memiliki sumber kepakaran luas ke depan 
dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat desa 
dengan melalui perpustakaan desa,” imbuhnya. (dh/Zul)
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Ketika Statistika Dipelajari dalam Cara Asyik

i era serba data dan digital ini, kita dituntut untuk Dtahu bagaimana mengolah serta  membaca data. 
Hal ini disampaikan Prof. Dr. Dra. Purwatiningsih, 

M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
dalam seminar internasional Statistika Ria XIII di Gedung 
Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, (10-11/11).

”Saat ini kita sudah memasuki era big data. Era dimana ada 
ragam variasi data yang harus ditangani. Oleh karena itu 
saya harap seluruh peserta Statistika Ria XIII bisa 
meningkatkan kualitas dan pemahamannya tentang data 
di era milenial,” ujarnya.

Statistika Ria adalah cara mahasiswa IPB mengenalkan ilmu 
yang oleh banyak kalangan dianggap rumit ini menjadi 
sesuatu yang asyik untuk dipelajari melalui beberapa 
perlombaan yakni kompetisi statistika nasional, statistics 
infographics competition dan statistics essay competition. 
Tercatat ada 275 peserta yang hadir dari 11 Perguruan 
Tinggi (PT) di Indonesia.

Program Studi Statistika IPB adalah yang pertama dan 
terbaik di Indonesia. Lulusan dari program studi ini 

memiliki kompetensi sebagai ahli statistika yang mampu 
merumuskan masalah, mampu menganalisis data, mampu 
menyajikan hasil analisis, menguasai prinsip dasar 
statistika, dan mampu berkomunikasi dengan praktisi 
bidang terapan, serta mampu menerapkan ilmu statistik 
dalam pengumpulan, pembangkitan, pengolahan, 
penyajian, dan analisis data untuk penarikan kesimpulan 
secara sah.

“Gedung Andi Hakim Nasution (AHN) ini sangat historis 
bagi kita, khususnya para statistisi. Karena kita tahu bahwa 
bapak AHN adalah Bapak Stastistika Indonesia. Karena atas 
jasa beliau, statistika begitu dikenal luas di Indonesia. 
Bahkan saat ini sudah ada puluhan perguruan tinggi di 
Indonesia yang menyelenggarakan program studi 
statistika,” tutur Dr. I Made Sumertajaya selaku Ketua 
Departemen Statistika IPB.

Acara yang bertajuk “Be billionaire Just From Data” itu 
menghadirkan beberapa ahli data sains  internasional dan 
praktisi ahli dalam hal data. Hadir pula Iwan Setyawan 
selaku alumnus Departemen Statistika yang juga penulis 
buku 9th Summers 10 Autumns. (AMA/Zul)
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Seru! Aneka Inovasi Perikanan dan Kelautan 
Dipamerkan oleh FPIK IPB

eiring berkembangnya zaman, permasalahan yang Sterjadi di tengah-tengah masyarakat semakin hari 
semakin kompleks. Penelitian dari berbagai disiplin 

ilmu diperlukan untuk mencari solusi yang tepat dalam 
mengatasi permasalahan yang ada. Solusi juga dapat 
dicetuskan untuk mempersiapkan tantangan yang akan 
terjadi di masa depan dengan adanya penelitian yang 
terintegrasi.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian 
Bogor (FPIK IPB) menggelar Expo Divisi FPIK IPB 2018 di 
Auditorium Sumardi Sastrakusumah FPIK IPB, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (12/11). Expo ini digagas dari dorongan 
para dosen yang melihat banyaknya potensi inovasi yang 
ada di dalam divisi FPIK IPB yang perlu diperkenalkan baik 
di lingkungan internal maupun eksternal. FPIK IPB 
bermaksud memperkenalkan luasnya keahlian yang dapat 
digeluti di bidang perikanan dan kelautan

Dekan FPIK IPB, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc menuturkan 
bahwa ilmu pengetahuan perikanan dan kelautan berakar 
dari divisi. FPIK IPB memiliki lima departemen yakni 
Budidaya Perairan (BDP), Manajemen Sumberdaya Perairan 
(MSP), Teknologi Hasil Perairan (THP), Pemanfaatan 
Sumberdaya Perikanan (PSP), serta Ilmu dan Teknologi 
Kelautan (ITK) yang memiliki beragam divisi di dalamnya. 
Sehingga, ujung tombak dari pengembangan ilmu dimulai 
dari divisi.

“Divisi yang ada di FPIK IPB terus berkembang. Bisa jadi 
antar divisi tidak benar-benar tahu apa yang dikerjakan 

oleh divisi lainnya. Acara ini digelar sebagai ajang 
silaturahmi antar divisi se-FPIK IPB. Selain itu, kami 
berharap terbentuk integrasi antar divisi dalam 
menerapkan keilmuan yang digeluti. Saya menyebutnya 
scienti�c division matching. Inovasi yang dicetuskan oleh 
divisi-divisi dapat diintegrasikan sehingga metode yang 
lebih efektif dalam penelitian di bidang perikanan dan 
kelautan dapat tercipta,” tambahnya.

Dicontohkannya, robotika yang dikembangkan oleh ITK 
dapat diterapkan dalam keilmuan MSP yang sering 
melakukan kegiatan sampling panjang dan bobot ikan. 
Kegiatan sampling panjang dan bobot ikan di MSP dapat 
lebih dipermudah dengan adanya temuan inovasi digital 
�sh ruler buatan ITK. Dr.Luky juga mengatakan bahwa tidak 
menutup kemungkinan bidang keilmuan FPIK dapat 
diintegrasikan dengan bidang keilmuan di luar perikanan 
dan kelautan.

Ketua Pelaksana Expo, Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc 
mengungkapkan bahwa terdapat 20 divisi di FPIK IPB yang 
memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan tersebut 
dapat diintegrasikan sehingga terbentuk kesatuan 
penelitian yang berasal dari berbagai disiplin ilmu yang ada 
di bidang perikanan dan kelautan.

Tidak hanya kalangan internal saja, tak sedikit siswa dari 
Sekolah Menengah Atas (SMA) turut menghadiri expo ini. 
(AD/Zul)
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Ketika Insan-insan Ilmu dan Teknologi Kelautan Bertemu

ua organisasi terkait Fakultas Perikanan dan Ilmu DKelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu 
Himpunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan 

(Haitek) dan  Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi 
Kelautan (Himiteka) bekerjasama menggelar Temu Warga 
Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Lintas Angkatan yang di 
Kebun Raya Bogor, (11/11). Kegiatan ini bertujuan untuk 
menjalin silaturahmi antara warga ITK dari angkatan 
pertama (angkatan 23) sampai angkatan 54.

Ketua Panitia, Bagus Suryokusumo mengatakan kegiatan 
ini diawali dengan jalan pagi sehat mengelilingi Kebun 
Raya Bogor, dilanjutkan sesi games interaktif berbagi 
pengalaman kehidupan pasca kampus oleh alumni kepada 
mahasiswa ITK. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri 
dari alumni, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan 
ITK.

Sesi diskusi menghadirkan Dr. Krisna Samudra yang saat ini 
menjadi pejabat eselon dua di Kementrian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) dan Anisa Budiayu, M.Sc, Manager Program 
Kelautan, The Nature Conservancy (TNC). Keduanya 
menekankan pentingnya metodologi dalam suatu 
penelitian, apapun itu termasuk penelitian untuk skripsi 
mahasiswa S1. Hal ini terkait dengan pengaruh judul skripsi 

terhadap peluang kerja yang sempat ditanyakan 
mahasiswa.
 
Hadir juga Kaisar Akhir, M.Sc alumni ITK yang baru saja 
meraih gelar master of science di World Maritime 
University, Swedia. Menurutnya kegiatan yang 
mempertemukan mahasiswa dan alumni ITK ini sangat 
berguna untuk berbagi motivasi, pengalaman dan 
wawasan kepada mahasiswa untuk memperkuat 
hubungan dan jejaring antar alumni dan sesama 
mahasiswa. 

"Harapannya lulusan ITK akan jadi lebih siap, percaya diri 
dan memahami langkah yang akan ditempuh pasca 
kampus untuk lanjut studi S2 ataupun bekerja di bidang 
kelautan," imbuhnya. (**/Zul)
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Kuliah Politik Pertanian di IPB: "Pembangunan Pertanian RI 
Masih Setengah Hati”

alah satu aktivis di Advokasi Koalisi Rakyat untuk SKedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah 
mengatakan bahwa pembangunan pertanian di 

Indonesia dilakukan dengan setengah hati. Menurutnya 
pencapaian kedaulatan pangan masih belum terwujud 
karena laju impor pangan masih besar.

Menurut alumni Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor 
(IPB) ini, tingginya laju impor pangan menunjukkan negara 
berada dalam kekuasaan pihak lain dan mengindikasikan 
kegagalan dalam menjaga kedaulatan. Hal ini ia ungkapkan 
saat menjadi narasumber dalam Studium Generale "Masa 
Depan Kebijakan Agro-Maritim Indonesia di Auditorium 
Toyib Hadiwijaya Fakultas Pertanian, Kampus IPB 
Dramaga,Bogor (9/11). Kegiatan ini merupakan bagian dari 
mata kuliah Politik Pertanian yang diikuti ratusan 
mahasiswa IPB.

Semakin tingginya impor, mengindikasikan adanya 
ketergantungan pada pihak lain dalam hal ini negara lain 
yang memiliki  pangan, jika sudah tergantung ke pihak lain 
maka kita mudah untuk mengikuti apa yang diputuskan 
negara lain, dengan demikian kita tidak lagi memiliki 
kedaulatan atas apa yang kita inginkan dalam konteks 
pangan.

"Ketika impor tinggi sesungguhnya kita  sedang 
bergantung dan diatur oleh pasar pangan yang dimiliki 
oleh perusahaan besar seperti negara maju. Salah satu 

contoh, untuk komoditas kedelai dan gandum memang 
benar bahwa yang menanam adalah petani di negara 
Amerika misalnya, namun distribusi dalam kerangka tata 
niaganya diatur atau dimainkan oleh cargil dan beberapa 
perusahaan trader besar".Ungkapnya.

"Disamping itu urusan dengan para "ma�a" yang kadang 
tidak punya perusahaan tapi mampu mengendalikan harga 
dan jalur distribusi pangan. Uang diperdagangkan dalam 
pasar pangan global. "tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Suwardi 
mengatakan bahwa kuliah politik pertanian seperti ini 
dalam rangka mendukung harapan mahasiswa IPB yang 
ingin memberikan kontribusi dalam ketahanan pangan 
sehingga terwujud swasembada pangan.(**/Zul)
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Kampanye Kampus, IPB Siapkan Putra-Putri Daerah 
Sebagai Relawan

Menjadi seorang mahasiswa sejatinya adalah 
impian banyak siswa-siswi Sekolah Menengah 
Atas (SMA) saat ini. Terlebih bagi siswa-siswi SMA 

kelas dua belas. Bagi mereka, menjadi mahasiswa adalah 
impian yang wajib diraih demi masa depan yang gemilang. 
Untuk mewujudkan mimpi tersebut, para siswa-siswi 
tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk 
meraihnya. Namun, ternyata masih banyak di antara 
mereka yang masih bingung dalam memilih kampus 
tujuan yang diinginkan. Pasalnya, mereka dipusingkan 
dengan pilihan program studi beserta kampusnya yang 
notabene relatif beragam.

Untuk itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) mengajak 
mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah untuk ikut 
serta dalam mengkampanyekan kampus IPB. Para 
mahasiswa ini tergabung dalam Organisasi Mahasiswa 
Daerah (Omda). Sedikitnya ada 89 Omda yang akan 
disiapkan sebagai ujung tombak kampanye kampus IPB.

“Kami menghimbau kepada mahasiswa IPB yang 
tergabung dalam Omda untuk ikut serta melakukan 
sosialisasi tentang kampus IPB di SMA di daerahnya 
masing-masing, ujar Dr. drh. Mokh. Fahrudin, Kepala Bagian 
Promosi, Biro Komunikasi IPB, di sela-sela Workshop 
Persiapan Sosialisasi IPB Ke SMA pada Minggu (11/11) di 
Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA IPB).

IPB akan memberikan fasilitas kepada Omda yang akan 
melakukan sosialisasi di daerahnya. Fasilitas yang akan 
diberikan diantaranya adalah materi presentasi, brosur, 
poster dan aneka  souvenir IPB.  Tidak hanya itu, bagi Omda 
yang akan melakukan sosialisasi melalui kegiatan seminar, 
pihaknya akan mengirimkan narasumber langsung dari IPB.

“Khusus bagi Omda yang mengadakan seminar di daerah 
asalnya, kami akan mengirimkan dosen maupun alumni 
sebagai narasumber. Meski, tidak menutup kemungkinan, 
kami juga akan mengirimkan duta institut ke acara seminar 
tersebut,” tambah Dr. Fahrudin.

Supaya kegiatan kampanye berjalan lancar, IPB 
memberikan berbagai pelatihan bagi mahasiswa yang 

tergabung dalam Omda. Beberapa pelatihan yang 
diberikan adalah public speaking, penyampaian presentasi 
yang baik dan peningkatan pemahaman materi sosialisasi 
IPB.

Dr. Fahrudin mengaku, dengan diberikan pelatihan, Omda 
dapat melakukan kampanye dengan menarik sehingga 
para siswa-siswi SMA antusias menyimak pemaparan 
materinya. Pasalnya, kampanye yang akan dilakukan oleh 
IPB tidak hanya melalui seminar saja, melainkan dilakukan 
dengan roadshow ke SMA asal masing-masing Omda. 
Roadshow tersebut dilakukan supaya interaksi antara 
Omda dengan siswa lebih aktif dan lebih intensif untuk 
melakukan diskusi.

“Kalau kegiatan seminar kan waktunya terbatas, nah 
dengan roadshow ini harapannya teman-teman Omda 
lebih leluasa sharing pengalaman kepada adik-adiknya 
yang masih SMA,” pungkas Dr. Fahrudin

Kegiatan kampanye akan dilaksanakan mulai bulan Januari 
2019 dengan menyebarkan surat undangan ke SMA 
melalui mahasiswa yang pulang kampung. Adapun 
kampanye itu sendiri rencananya akan dilakukan pada 
bulan Juni-Juli 2019 dengan sasaran siswa-siswi kelas 11. 
Hal ini dilakukan supaya siswa-siswi kelas 11 memiliki 
gambaran tentang kampus IPB dan program studi yang 
ada. Sehingga di kelas 12 nanti mereka sudah tidak 
kebingungan dalam menentukan pilihannya.

Workshop ini juga menghadirkan Kepala Sub Direktorat 
Penerimaan dan Resgistrasi Mahasiswa Baru, Dr. Utami 
Dyah Sya�tri, S.Si., M.Si yang membahas tentang kebijakan 
penerimaan mahasiswa baru IPB. Dr. Utami Dyah Sya�tri, 
S.Si., M.Si mengatakan bahwa materi promosi yang 
disiapkan untuk OMDA adalah materi yang berkaitan 
tentang jalur masuk IPB, beasiswa yang disediakan oleh IPB 
dan fasilitas kampus. Ia menegaskan bahwa jalur 
pendaftaran mahasiswa baru IPB tidak berkaitan dengan 
pendaftaran beasiswa.

“Terutama pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi 
ketua OSIS, jadi tahap seleksi ini baru sebatas untuk 
menyaring calon mahasiswa baru melalui prestasi ketua 
OSIS. Nah jangan sampai salah tafsir bahwa jalur ini 
merupakan jalur pendaftaran beasiswa, tetapi hanya 
sebatas seleksi masuk saja,” pungkas Utami.

Maka dari itu, imbuh Utami, sosialisasi kepada siswa-siswi 
SMA ini menjadi penting bagi IPB kaitannya dalam 
memberikan penjelsan tentang jalur masuk ke IPB. Ia juga 
menghimbau kepada mahasiswa OMDA yang akan 
melakukan sosialisasi supaya memahami terlebih dahulu 
materi-materi yang diberikan selama pelatihan 
berlangsung. (Rosyid/Zul)
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Van Hall Larenstein, Belanda Jajaki Kerjasama 
dengan Sekolah Vokasi IPB

r. Peter Van der Meer dan Nyonya TAM (Tjallie) DBotden-Scheltinga dari Van Hall Larenstein  (VHL) 
berkunjung ke Sekolah Vokasi Institut Pertanian 

Bogor (SV IPB), Rabu (7//11).  Kunjungan tersebut disambut 
hangat oleh  Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Arief 
Daryanto, DipAgEc didampingi  Wakil Dekan Akademik dan 
Kemahasiswaan SV-IPB,  Dr. Ir. Bagus P. Purwanto serta 
jajaran dosen SV IPB.

“Kerjasama dengan VHL Belanda merupakan kesempatan 
yang sangat berharga untuk memperkuat reputasi 
internasional SV-IPB. Dengan keterlibatan VHL, maka studi-
studi terapan yang terkait dengan pengembangan rantai 
pasok perdagangan global dapat lebih ditingkatkan,” kata 
Dr. Daryanto.

Menurut Dr. Arief Daryanto, pada saat ini SV-IPB tengah 
menjalin kerjasama dengan berbagai universitas dunia 
yang berorientasi kepada pengembangan ilmu-ilmu 
terapan. Beberapa perguruan tinggi tersebut diantaranya: 

Global Food and Resource Studies University of Adelaide, 
Melbourne Polytechnic Institute, HAS University of Applied 
Science,  Ngee An Polytechnic dan Tamasek Polytechnic.

Van Hall Larenstein (VHL) merupakan universitas ternama 
di Belanda yang berorientasi pada pengembangan applied 
science. Mereka menyebut universitasnya sebagai the most 
sustainable university of applied science. Kurikulum program 
sarjana, master, pelatihan dan penelitian di VHL berfokus  
pada bidang delta areas and resources, food and dairy, 
animal and business.

Dr. Peter dan Nyonya  Tjallie berkunjung ke SV-IPB untuk 
menjajaki kerjasama dalam penelitian dengan topik global 
value chain dan kerjasama program master di bidang 
Management of Development and Agricultural Production 
Chain Management.  Saat ini SV-IPB dan VHL sedang 
melaksanakan proyek revitalisasi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Pertanian yang dibiayai oleh Pemerintah 
Belanda. (ADr/ris)
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Mahasiswa IPB Sabet Juara I Kompetisi Teknologi Informasi 

im Institut Pertanian Bogor (IPB) dari Departemen TIlmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) yang beranggotakan Adi 

Rizka, Kevin Joshua dan Saeful Ramadhan mendapatkan 
Juara I pada Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang 
Teknologi Informasi (Gemastik) 2018 di bidang data mining. 
Gemastik 2018 digelar di Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember (ITS, Surabaya (3/11). Bidang data mining adalah 
mencari set data yang berguna untuk menggali informasi 
sebanyak-banyaknya untuk diolah dan dibuat model.

Tim IPB ini berhasil mengalahkan 139 tim dari berbagai 
perguruan tinggi di Indonesia. Mereka mengajukan 
makalah mengenai prediksi kecepatan angin di Kabupaten 
Bogor melalui set data yang didapatkan dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan Geo�sika (BMKG) sekitar 
bulan Agustus-September. Tujuannya adalah memberi 
himbauan kepada masyarakat Kabupaten Bogor akan 
bencana angin kencang.

Selama enam jam mereka harus mengolah set data yang 
diberikan juri sekreatif mungkin untuk mendapatkan 
informasi sebanyak-banyaknya. “Apa yang kita dapatkan ini 
di luar dugaan, karena saat grand �nal, tiga jam pertama 
kami struggling banget untuk mengolah data. Set data 
yang dikasih sangat sulit dan “kotor” sehingga harus 
melakukan cleaning besar-besaran,” tegas Kevin.

Menurutnya, berkat pelatihan dan persiapan yang cukup 
matang, Tim IPB dapat lolos ke babak lima besar untuk 
mempresentasikan hasil data olahan saat grand �nal.

“Berkat tim yang kompak, pembagian tugas yang tepat 
sesuai kemampuan masing-masing, serta kekuatan doa, 
tim kami mendapatkan juara. Pencapaian ini tidak lepas 
dari dukungan Departemen Ilmu Komputer dan pelatihan 
dari Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 
IPB,” pungkas Adi. (IRA/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Mahasiswa Komitmen Bangun Ekonomi Negara 
Melalui Wirausaha 

jang Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia A(KMI) ke-9 yang diadakan di Kampus Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Dramaga, Bogor (10/11) 

memiliki beberapa rangkaian acara, salah satunya adalah 
Sarasehan ISEN (Indonesia Student Entrepreneur Network).

Direktur Inovasi dan Kewirausahaan IPB, Dr. Ir. Syarifah Iis 
Aisyah sekaligus Ketua Ekspo KMI 2018 mengatakan bahwa 
ISEN diharapkan dapat menjadi wadah bagi para 
wirausahawan muda untuk berkolaborasi sehingga dapat 
maju bersama untuk meningkatkan perekonomian 
Indonesia.

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan dan 
Kewirausahaan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan, Dr. Ismet Yusputra dalam sambutannya 
berharap melalui sarasehan ini akan menyulut semangat 
mahasiswa dalam berprestasi dan berwirausaha.

Ada tiga fasilitator yang dihadirkan dalam sarasehan ini 
yakni Qudsyi Ainul Fawwaid (Presiden Mahasiswa IPB 
2018/2019), Surya Bagus Mahardika (Wakil Presiden 
Mahasiswa 2018/2019), dan Muhammad Nurdiansyah 
(Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB 2018/2019).

Dalam paparannya, Qudsyi menyampaikan bahwa angka 
wirausaha di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan 
dengan negara-negara ASEAN lainnya, yaitu diangka 3,7 

persen. Ini menjadi tugas mahasiswa sebagai generasi 
muda untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia 
agar mandiri lewat kegiatan berwirausaha.

Ada beberapa poin penting yang berhasil disimpulkan 
dalam sarasehan ini yakni lokasi KMI 2019 diharapkan 
digelar di lingkup yang lebih luas dan bukan digelar di 
perguruan tinggi. Tujuannya agar produk-produk yang 
dipamerkan bisa terjangkau oleh masyarakat umum.

Selain itu, pada sarasehan ini terbentuk kepengurusan 
organisasi ISEN, sehingga setelah acara KMI 2018 akan ada 
pertemuan-pertemuan lanjutan. Ricardo dari Institut Teknik 
Sepuluh November (ITS) Surabaya, terpilih sebagai Ketua 
ISEN periode 2018/2019. Seluruh mahasiswa peserta KMI 
ke-9 juga mengucapkan Deklarasi Dramaga yang menjadi 
janji pengikat untuk keseriusan membangun ekonomi 
Indonesia yang mandiri. (ASK/Zul)
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Inilah Kisah Alumni IPB Bangun Usaha dari 
Inovasi Program Kreativitas Mahasiswa

orum Wacana Institut Pertanian Bogor (IPB) Fmelaksanakan Forum Wacana Talk (FW Talk) di Ruang 
Danau, Kampus IPB Dramaga, Bogor (9/11). Topik 

diskusi adalah "Membangun Bisnis dari Riset Menuju 
Industri" dengan pembicara Malik Gunawan, CEO Adev 
Natural.

Malik Gunawan merupakan lulusan Departemen Teknologi 
Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi IPB angkatan 
36. Malik memulai bisnisnya pada tahun 2007, berawal dari 
PKM-P (Program Kreativitas Mahasiswa-Penelitian). Karena 
melihat ada prospek besar dari usahanya di PKM-P, Malik 
pun memutuskan untuk melanjutkannya.

"Saya ikut PKM dengan mengajak teman-teman yang 
pintar, karena sebenarnya saya bukan orang yang pintar. 
Akhirnya dapatlah sebuah ide yakni sabun transparan. 
Kami melakukan 64 formula untuk diujicobakan dan yang 
berhasil hanya satu. Lalu saya bangun Adev Natural. Yakni 
usaha yang bergerak di bidang kosmetik. Saat ini kami 
telah memiliki 200 karyawan,” terang Malik saat 
menceritakan awal mula usahanya tersebut.
Sabun transparan merupakan salah satu produk kecantikan 
yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami 
seperti dari buah zaitun biasanya dipasarkan di hotel. 
Keunikan sabun adev natural adalah dapat digunakan di 
wajah dan mampu membersihkan sisa-sisa kosmetik. 
Produk  Adev Natural berbagai produk kecantikan 
mencakup produk perawatan rambut, wajah, tubuh, 
wewangian, dan pembersih sepatu.

Baginya usaha itu bukan hanya sekedar uang, tapi butuh 
komitmen. Uang adalah impact dari kerja keras. Semuanya 

kembali kepada mindset, dari uang menjadi kepuasan 
konsumen, membantu tenaga kerja dan lain-lain. 

 "Karena sejatinya, hasil kita hari ini adalah hasil dari hari 
kemarin, maka buatlah visi yang besar, ikhlas dan pasrah 
adalah kuncinya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri 
melainkan membangun kesadaran tim kita agar memiliki 
visi yang besar juga. Dalam berbisnis, seorang produsen 
juga harus memiliki motivasi melalui berpikir positif," 
ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa strategi dalam pemasaran. Yaitu 
memahami branding, marketing dan selling. Branding 
merupakan nama yang akan diingat oleh konsumen, 
marketing adalah strategi agar menjadikan konsumen 
datang ke kita dan selling adalah memberikan pelayanan 
terbaik.

"Kita perlu membayangkan kesuksesan itu dan butuh 
waktu untuk merealisasikannya. Tanamkanlah keyakinan 
bahwa kita bisa maka InsyaaAllah kita akan tergantung 
dengan pikiran kita," terangnya kepada peserta dalam sesi 
tanya jawab.

Muhammad Luqmanul Hakim, Wakil Ketua Forum Wacana 
IPB dalam sambutannya berharap agar ilmu dari agenda 
FW Talk ini mampu diaplikasikan oleh peserta yang hadir. 
"Kami sengaja mengambil tema academic entrepreneur 
karena saat ini hal tersebut dipisahkan di negara ini, 
padahal di negara maju sudah menerapkan academic 
entrepreneur. Kami berharap agenda ini sebagai ilmu yang 
dapat menunjang bisnis mahasiswa ke depan,” jelasnya. 
(Sm/Zul)
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Berjiwa Bisnis, Mahasiswa IPB Raih 
Juara II Pemuda Inspiratif Kabupaten Bogor

restasi kembali ditorehkan oleh salah satu Pmahasiswa Insitut Pertanian Bogor (IPB), Ghazali 
Imam Nugroho. Zaly, sapaan akrabnya, menjadi 

Juara II Pemuda inspiratif Kabupaten Bogor. Pemuda 
inspiratif adalah acara yang digelar oleh Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di beberapa kota dan 
kabupaten di Indonesia. Dari sembilan bidang yang 
dikompetisikan, Zaly mengambil bidang kewirausahaan 
karena sesuai dengan passion-nya dalam berbisnis.

Untuk mendapatkan uang jajan tambahan, Zaly memulai 
usahanya dari bisnis jual novel bekas, marchandise dan 
jersey. Kini bisnis konveksi bajunya yang bernama Gyzsindo 
memiliki omset yang terus meningkat setiap bulannya.
Menurutnya, maraknya bisnis konveksi baju membuat Zaly 
harus mencari pembeda Gyzsindo dari bisnis konveksi baju 
lainnya. Oleh karena itu, Zaly memberikan tawaran menarik 
untuk pelanggannya.

“Kita menyediakan jasa desain gratis. Dan tentunya, prinsip 
kita yaitu murah, cepat, bagus. Selain itu, kita juga 
memberikan pelayanan sepenuh hati  dan setiap anggota 
tim yang bekerja dengan passion menjadi nilai tambah 
Gyzsindo di mata konsumen,” ujarnya.

Siap untuk mengembangkan sayap bisnisnya, akhir bulan 
November ini, Gyzsindo akan meluncurkan empat brand-
nya yang bertemakan daily clothes dan sports wear, kerja 
sama dengan Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset 

Komersial IPB untuk membuat official marchandise IPB. 
Selain itu, untuk bisnis di bidang pertanian, Zaly akan 
mengembangkan kentang di lahan seluas 1-2 hektar di 
Magelang.

“Untuk berbisnis dibutuhkan tim yang solid dan tidak 
boleh berorientasi pada uang. Bisnis itu harus berorientasi 
pada passion karena tidak semua bisnis yang langsung 
mendatangkan keuntungan, dan gagal dalam bisnis itu hal 
biasa. Tim Gyzsindo dalam tiga tahun pertama sama sekali 
tidak digaji. Saya berharap Gyzsindo ini dapat menjadi 
kerajaan bisnis di Bogor, menyerap tenaga kerja sebanyak 
mungkin di kota kelahiran saya ini,” ujarnya. (ASK/Zul)
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Tiga Tim IPB Raih Berbagai Juara 
di Kompetisi Tingkat Asia Tenggara

Tiga tim mahasiswa dari Departemen Ilmu Teknologi 
Pangan (ITP) Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil 
merebut berbagai gelar juara dalam Food Product 

Development Competition (FPDC) di Jakarta International 
Expo, pada Oktober lalu.

Tim “Yo! Bran” yang terdiri dari M. Rizal Pratama, M. Fakhrian 
Irsali, dan Priliani Madma berhasil merebut Juara I Kategori 
Beverage. Tim “Mapleto” yang terdiri dari Qurrata Ayu’ni, 
Yogie Rivaldy, dan Michael Oscarius berhasil meraih Best 
Innovation Idea Kategori Food. Sedangkan Tim “Ricuma” 
beranggota M. Irfan Fathoni, Abi Hakim Mandala, dan 
Windy Khairunnisa berhasil meraih The Best Display 
Kategori Beverage.

Yo! Bran merupakan minuman fermentasi susu sapi skim 
nonfat yang mengandung bekatul serta mengandung serat 
prebiotik dan probiotik yang tinggi. Yo! Bran bermanfaat 
untuk mencegah risiko orang terkena non-communicable 

disease. Non-communicable disease merupakan penyakit 
tidak menular, contohnya adalah penyakit jantung, 
hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Yo! Bran juga dapat 
membantu proses pencernaan. 

Mapleto merupakan selai berbahan bir pletok dengan 
pengentalnya berupa kulit jeruk. Mapleto mengandung 
rempah-rempah berupa secang sebagai komponen 
bioaktif yang dapat menurunkan kolesterol.

Sedangkan Ricuma adalah Minuman tradisional beras 
kencur berbahan dasar beras merah, temu mangga dan 
jahe. Minuman ini mengandung senyawa bioaktif, 
terutama polifenol dan antioksidan. RICUMA dapat 
mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti penyakit 
kardiovaskuler, kanker, diabetes melitus serta 
meningkatkan sistem imun tubuh.

FPDC merupakan kompetisi se-Asian Tenggara yang fokus 
pada pengembangan di bidang proses makanan 
berdasarkan bahan lokal. FPDC diadakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Teknologi Pangan IPB dan didukung oleh UBM 
serta bekerja sama dengan Food Ingredient Asia. Peserta 
berasal dari perguruan tinggi di Asia Tenggara, mulai dari 
Indonesia, Thailand hingga Vietnam. Kategori lomba ini 
terbagi dua yaitu Kategori Food dan Kategori Beverage.

Juri-juri yang terlibat adalah dosen dari Ilmu dan Teknologi 
Pangan IPB, Kasetsart University Thailand dan perwakilan 
industri. Setelah lomba selesai, mereka berencana untuk 
mengembangkan usaha. Perlu evaluasi baik dari segi 
kemasan dan aspek lainnya. (Ghinaa/Zul)
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