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Yuk Kunjungi Botani Mart IPB, Tempat Belanja 
Produk Pertanian Berkualitas

nstitut Pertanian Bogor (IPB) buka Botani Mart, tempat Ibelanja produk-produk pertanian hasil inovasi peneliti 
IPB. Botani Mart menjadi etalase bagi produk inovasi IPB 

yang unik, khas serta punya value yang lebih baik dari 
produk lain.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria secara resmi membuka Botani 
Mart yang berlokasi di Jalan Raya Dramaga, Bogor (24/11). 
Sebagai salah satu unit bisnis penunjang dari Direktorat 
Bisnis dan Manajemen Aset Komersial IPB, Botani Mart 
diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada 
masyarakat.

“Botani Smart IPB harus dapat memasarkan produk inovasi 
IPB yang unik dan khas. Produk yang ditawarkan 
mempunyai value yang lebih baik dari tempat lain. 
Misalnya bibit pohon nangka yang bisa berbuah saat 
ukuran pohon masih pendek dan kecil tetapi buahnya 
besar dan manis. Untuk itu Botani Mart IPB harus membidik 
pangsa pasar yang bagus sehingga konsumen mau datang 
dan membeli produk inovasi IPB,” kata Rektor.

Rektor menandaskan lokasi Botani Mart harus strategis dan 
tempatnya harus asik. “Tempatnya harus bisa bikin happy 
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dan seru. Ini merupakan ide yang sangat unik dan kekinian, 
pas untuk konsumen anak muda. Apa lagi Botani Mart 
memadukan keindahan alam dengan kreativitas milenial 
plus tradisi kuliner lokal yang menghidangkan masakan 
khas seperti jamur, sayuran dan ikan. Botani Mart IPB ini 
juga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 
Kewirausahaan, Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS 
menyampaikan bahwa produk inovasi yang dipasarkan di 
Botani Mart IPB ini sudah mengikuti uji kualitas. Ke depan, 
Prof. Erika berharap produk yang siap diluncurkan sudah 
ada brand IPB yang terserti�kasi.

“Ini merupakan langkah awal untuk terus menyediakan dan 
mengembangkan produk-produk berkualitas hasil inovasi 
IPB untuk dipasarkan dan diperkenalkan ke masyarakat 
secara langsung. Dengan adanya Botani Mart ini 
masyarakat dapat langsung datang membeli produk 
inovasi dari IPB,” ujarnya.

Prof Erika menambahkan target tahun depan, ada tiga 
konsep yang akan dikerjakan yaitu pengembangan air 
minum (mineral), pengembangan pabrik roti dan agro 
tourism. Menurutnya  IPB harus punya pabrik air minum 

mineral, punya pabrik roti tanpa terigu yang lebih enak dan 
sehat dan agro tourism yang besar.

Sedangkan Direktur Bisnis dan Manjemen Aset Komersial 
IPB, Dr. Jaenal Abidin dalam laporannya menjelaskan, 
secara umum Botani Mart IPB dibuka dalam rangka untuk 
menambah unit bisnis di IPB yang berbasis pertanian. 
Botani Mart IPB ini merupakan integrated mart dimana di 
dalamnya ada agrotourism, agrimart, travel yang 
berkesinambungan, jual beli buah, tanaman hias, bibit, 
pupuk dan sayur mayur.

“Botani Mart juga memiliki misi memberikan edukasi 
kepada pengunjung tentang Botanical Knowledge. Di sini 
pengunjung dapat mengenal bunga-bunga dan buah 
lokal. Botani Mart IPB juga didukung oleh semua fakultas 
yang ada di IPB, untuk itu  dinamakan integrated mart 
karena seluruh sivitas akademik IPB terlibat,” tuturnya.

Hadir dalam launching Botani Mart IPB, Ketua Majelis Wali 
Amanat (MWA) IPB, Prof. Dr. Muhamad Achmad Chozin, 
para dekan, ketua departemen, direktur, kepala biro, kepala 
kantor, dosen di lingkungan IPB. (Awl/Zul)
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IPB Fasilitasi Mahasiswa Magang di Perusahaan

Agar lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki 
bekal karir yang bagus, IPB melalui Direktorat 
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

mengadakan Internship and Scholarship Fair pada Senin 
(26/11) di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Kegiatan ini 
merupakan kegiatan pertama yang mempertemukan 
antara perusahaan yang membuka lowongan magang 
dengan mahasiswa. Biasanya IPB mengadakan Job Fair dua 
kali dalam satu tahun. Namun kali ini IPB berusaha 
menghadirkan nuansa berbeda yakni mengadakan 
promosi perusahaan yang membuka lowongan magang 
bagi mahasiswa. 

Meskipun kegiatan tersebut baru, ternyata mahasiswa 
antusias mengikuti rangkaian kegiatannya. Terlihat dari 
respon mahasiswa yang bertanya tentang lowongan 
magang yang dibuka oleh perusahaan. Sedikitnya ada 20 
perusahaan yang hadir dalam Internship and Scholarship 
Fair kali ini. Tidak hanya menawarkan lowongan magang 
bagi mahasiswa, perusahaan juga membuka lowongan 
kerja bagi lulusan IPB yang hendak meniti karir di 
perusahaan. 

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Dr. 
Alim Setiawan Slamet, S.TP, M.Si, mengatakan bahwa 
mahasiswa yang mengikuti program dari perusahaan dapat 
menambah pengalaman dan soft skill sehingga setelah 
lulus nanti tidak kaget dengan dunia kerja yang berbeda 
dari dunia kampus. 

“Dengan magang juga, mahasiswa dapat menambah 
pengetahuan tentang dunia kerja sehingga mereka sudah 
siap terjun ke lapangan pekerjaan secara langsung,” 
tambah Dr. Alim.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria juga turut membenarkan bahwa 
mahasiswa yang mengikuti magang akan mendapat 

banyak manfaat. Ia menyatakan bahwa ada tiga manfaat 
sekaligus yang akan didapatkan oleh mahasiswa jika 
mengikuti magang. Ketiga manfaat tersebut adalah 
pengalaman, pengetahuan, dan networking.

“Pengalaman di dunia kerja dan dunia kampus itu jauh 
berbeda. Pengalaman di dunia kampus bisa menjadi bekal 
untuk terjun di dunia kerja nanti,” tutur Rektor IPB, Dr. Arif 
Satria

Dr. Arif Satria juga menegaskan bahwa dengan mengikuti 
magang, mahasiswa dapat menguji pengetahuan dan 
kemampuannya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 
Jika pengetahuan dari kampus kurang maka akan ada 
feedback dari mahasiswa sehingga dapat menjadi bahan 
evaluasi dalam pembelajaran di kampus.  Mengingat dunia 
kerja itu dinamis maka kemungkinan besar pengetahuan 
mahasiswa hanya sedikit yang akan dipakai di dunia kerja 
nanti. 

“Sedikitnya hanya sepuluh persen pengetahuan yang akan 
digunakan oleh mahasiswa di dunia kerja yang sesuai 
dengan kompetensinya. Untuk itu, mahasiswa perlu 
mengikuti magang supaya dapat mengikuti 
perkembangan pengetahuan di lapangan,” ujarnya.

Manfaat magang selanjutnya adalah menambah jejaring 
atau memperluas networking. Salah satu kunci 
menghadapi masa depan adalah networking atau jejaring 
yang luas. Dengan banyaknya jejaring maka mahasiswa 
dapat beradaptasi dengan mudah di dunia kerja nanti. 

“Selain itu, program magang juga dapat digunakan untuk 
mencari inspirasi dan ide. Sehingga nanti dapat dijadikan 
sebagai bekal menjadi enterpreneur. Untuk itu, manfaatkan 
kesempatan magang dan banyak belajar selama magang 
berlangsung,” pungkas Dr. Arif Satria. (Rosyid/Zul)



4

Partisipasi dalam QS-APPLE akan Meningkatkan 
Reputasi IPB

S-APPLE 2018 Conference and Exhibition ditutup Qpada 23 November 2018. Para partisipan satu demi 
satu kembali ke negaranya masing-masing.

Koordinator Program World Class University IPB, Prof Dr. 
Anas Miftah Fauzi, yang saat ini juga menjabat sebagai 
Dekan Sekolah Pascasarjana IPB adalah salah satu dari 
International Academic Advisory Committee Member dalam 
QS Asia Paci�c Professional Leaders in Education Conference 
and Exhibition (QS-APPLE) 2018. Tim ini bertugas 
merumuskan rencana pertemuan internasional yang 
bertema Future Universities in The Asia-Paci�c: The Changing 
Face of Higher Education yang merupakan isu relevan pada 
masa ini.

Prof. Anas juga terpilih sebagai Chair dalam parallel session 
pada topik internationalizing the student body. Pada 
bagian ini diantaranya dibahas mengenai pemanfaatan 
summer course untuk meningkatkan international student 
mobility. Salah satu presentasi yang menarik diantaranya 
berasal dari pengalaman menggabungkan antara kegiatan 
pendidikan dengan pencapaian sustainable development 
goals (SDGs).

Menurut Prof Anas, keikutsertaan IPB dalam program QS-
APPLE ini sedikitnya memiliki tiga manfaat strategis. 
Pertama untuk visibility. Kedua, networking, terutama 
untuk beberapa program yang baru dimulai, seperti 
summer course, program dual degree dan program double 
degree. Juga termasuk kerjasama beasiswa. Selama tiga 
hari penyelenggaraan QS-APPLE 2018 ini sejumlah 
universitas telah datang ke IPB untuk menawarkan 
beasiswa. Ketiga, conference ini adalah kesempatan belajar 
dari setiap parallel session untuk menemukan ide-ide baru 
dalam berbagai program untuk pengembangan IPB.

Bagi IPB kesempatan ini juga baik untuk melakuan promosi, 
khususnya untuk program-program internasional, inovasi 
dan kewirausahaan. “Saya berharap setiap tahun ada 
perwakilan dari IPB yang melakukan presentasi. Dari situ 
kita bisa terus berpromosi sehingga IPB akan semakin 
dikenal dan dengan demikian reputasi IPB semakin 
meningkat,” ujar Prof. Anas.

Prof. Anas berharap di tahun mendatang IPB dapat 
berperan lebih aktif lagi dalam kegiatan ini dengan 
mempersiapkan kegiatan lebih awal dan lebih baik lagi.
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Calon Ilmuwan Muda Indonesia, Adu Hebat dalam 
Pesta Sains Nasional 2018 di IPB

Memasuki era industri 4.0, teknologi sedikit demi 
sedikit menggeser peran manusia. Industri 4.0 ini 
ditandai dengan bersatunya komponen �sik, 

teknologi, dan biologi. Dalam kaitannya peran teknologi 
menggantikan peran manusia, Rektor Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Dr. Arif Satria mencontohkan beberapa profesi 
yang akan tergantikan oleh mesin atau robot yakni pilot, 
masinis, telemarketing dan akuntan. 

“Meskipun banyak profesi yang akan tergantikan oleh 
robot, tetapi manusia masih memiliki kemampuan yang 
tidak bisa digantikan oleh robot. Kemampuan tersebut 
adalah memiliki pemikiran kritis, complex problem solving, 
berjiwa kepemimpinan, komunikatif, kolaboratif, dan 
pembelajar,” ujar Dr. Arif Satria saat membuka Pesta Sains 
Nasional 2018 di Graha Widya Wisuda (GWW), Institut 
Pertanian Bogor (IPB), (24-25/11).

Pada ajang adu nalar yang diikuti sekira 3000 peserta dari 
Sekolah Menengah Atas (SMA) se Indonesia ini, calon-calon 
ilmuwan muda Indonesia ini berkompetisi untuk menjadi 
yang terbaik. Mengangkat tema Revolution of Science, 
Pesta Sains Indonesia 2018 ini sudah 16 kali digelar oleh 
Fakultas Matematika dan ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

Juara umum Pesta Sains Nasional 2018 diraih oleh SMAK 
Penabur Gading Serpong. Adapun sekolah-sekolah yang 
mendapatkan juara adalah SMA Muhammadiyah 1 
Ponorogo, SMAN 11 Garut, SMAN 1 Cianjur, MAN Insan 
Cendekia Serpong, SMKN SMAKBO, SMA 11 Ummul Quro, 
SMA Santa Lourensia, SMA Kharisma Bangsa, SMA Xaverius 
1 Jambi, SMAN 2 Kota Tangerang Selatan, SMAN 2 Cianjur, 
SMA Pesantren Unggul Al Bayan, SMA Pribadi Bandung, 
dan SMAN 1 Depok. 

“Selain mendapatkan tabungan pembinaan, bingkisan dan 
voucher belanja, juara satu di masing-masing lomba akan 

mendapat tiket masuk IPB tanpa tes,” ujar Rektor. 

Terdapat empat kegiatan utama yang terselenggara selama 
perhelatan pesta berlangsung yaitu kompetisi, seminar 
keguruan, talkshow kesiswaan dan training motivasi. 
Adapun lomba yang dikompetisikan adalah statistika ria, 
meteorologi terapan, lomba cepat tepat biologi, chemistry 
challenge, matematika ria, computer problem solving 
competition, kompetisi �sika, lomba karya tulis ilmiah 
populer dan STEM young researcher awards. 

Peserta lomba memperebutkan piala Presiden, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
serta piala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geo�sika 
(BMKG). 

“Kegiatan ini merupakan ajang untuk menggali potensi 
serta meningkatkan motivasi dan berbagi inspirasi 
terutama dalam penguasaan bidang sains, teknik, rekayasa, 
dan matematika,” ujar Dr. Ir. Sri Nurdiati, Dekan FMIPA IPB. 

Sementara itu, Dr. Ir. Lukman Shalahudin, M.Sc., Kepala 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat 
dalam sambutannya mengatakan bahwa generasi yang 
memiliki skill tambahan terutama skill matematika yang 
tinggi dan bekal sains yang mumpuni akan menjadi 
penggerak utama kemajuan bangsa. 

“Saat ini Provinsi Jawa Barat berupaya menumbuhkan 
budaya inovasi pada segenap lapisan masyarakat, 
memfasilitasi kekayaan intelektual, pembinaan dan 
penghargaan atas inovasi yang dihasilkan oleh masyarakat. 
Karena sains itu merupakan kunci kemajuan suatu bangsa. 
Maka dari itu kita perlu bersama-sama menjadikan sains 
sebagai poros pembangunan bangsa,” tutur Lukman. 
(Rosyid/Zul)
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Choralescene, Perpaduan Ciamik antara 
Paduan Suara Mahasiswa IPB dan Unpad 

Konser bertajuk Choralescene dengan tagline “A 
Masterpice of Two Melli�ous Souls” menjadi ajang 
pembuktian berpadunya Paduan Suara Mahasiswa 

(PSM) Agria Swara Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan 
PSM Universitas Padjadjaran (Unpad). Bertempat di Tan 
Siong Kie Hall ACS Jakarta, (25/11), kolaborasi ini mencetak 
sejarah baru di dunia paduan suara. Ini merupakan sebuah 
konser yang ditunggu-tunggu oleh penikmat musik 
paduan suara dan tentunya sebagai perwujudan cita- cita 
alumni dari kedua kelompok paduan suara.

Di bawah bimbingan dan pelatihan yang sama dari 
seorang konduktor berbakat, Arvin Zeinullah, PSM IPB 
Agria Swara dan PSM Unpad (Unpad Choir) berhasil 
memukau penonton dengan penampilannya. “Bernyanyi 
dalam paduan suara bukan hanya membunyikan nada, 
ketukan, dan dinamika. Hal yang lebih bernilai adalah 
bagaimana menghidupkan musik sehingga dapat 
menggugah setiap orang yang mendengar,” ujar Alvin.

Sesi pertama dibuka dengan lagu "Laudate Dominum" 
karya Jakob Handl. Penyanyi dibagi ke dalam empat choir 

yang mengelilingi penonton. Hal ini membuat suasana 
lagu tersebut hidup dan menimbulkan kesan tersendiri di 
telinga penonton. Unpad Choir membuka sesi kedua 
dengan menyanyikan lagu "Puing" karya N. Simanungkalit. 
PSM IPB Agria Swara kemudian menampilkan lagu "Karena 
Kau Ada" karya Farman Purnama. Walau dilatih oleh pelatih 
yang sama dan cara yang sama, dapat dilihat bahwa Unpad 
Choir dan PSM IPB Agria Swara memiliki karakternya 
masing-masing.

Kostum penyanyi juga turut memegahkan konser ini. Agria 
Swara dan Unpad Choir memilih palet warna ultraviolet 
yang merupakan "color of the year 2018".

Konser ini dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 
(PDASHL) Ir. Yuliarto Joko Purtanto, Rektor IPB, Dr. Arif 
Satria, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan 
IPB, Dr. Ir Drajat Martianto, MSc dan Pembina PSM IPB Agria 
Swara, Dr.drh. RP Agus Lelana, SpMP, Msi.

Konser kolaborasi ini masih akan dilaksanakan satu kali lagi 
di Bandung tanggal 29 November di Grha Sanusi 
Hardjadinata Universitas Padjadjaran. Sampai jumpa di kota 
Bandung! Salam paduan suara. (**/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria Rmembuka Pasca Cup di lapangan rektorat Kampus 
IPB Dramaga, Bogor (24/11) saat Fun Running. Pasca 

Cup merupakan event olahraga yang diselenggarakan oleh 
Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB dan Fun Running 
menjadi event pertama yang digelar.

Dr. Arif berharap Pasca Cup ini dapat memperkuat 
solidaritas mahasiswa pascasarjana serta meningkatkan 
kesehatan jasmani mahasiwa. "Semoga solidaritas anda 
dapat ditingkatkan dengan olahraga ini dan tubuh anda 
tetap sehat. Kalau sehat otak akan encer, kuliah lancar dan 
lulusnya tepat waktu, jangan lebih dari waktu yang 
ditentukan," ungkapnya.

Nurkholis, mahasiswa pascasarjana jurusan Teknologi 
Kelautan selaku Ketua Panitia menuturkan bahwa kegiatan 
ini ingin memberikan oase pada mahasiswa pascasarjana 
IPB di tengah gurun tandus kegiatan akademik serta 
memberikan fasilitas bagi bakat terpendam mahasiswa.

"Output utamanya, dengan semangat kompetisi 
kolaboratif, event ini bisa jadi ajang mempererat tali 
silaturahmi kalangan mahasiswa pasca yang bermuara 
pada kolaborasi dan sinergi di berbagai bidang akademik 
mahasiswa pascasarjana IPB," ujarnya.

Pasca Cup tahun ini digelar dengan tema "Unity In 
Diversity". "Ini sebagai alasan klise yang cukup fundamental 
mengingat IPB merupakan perguruan tinggi dengan 
tingkat diversitas mahasiswa yang cukup tinggi. Semangat 
tersebutlah yang ingin diingatkan dan disematkan 
kembali," tuturnya.

Rangkaian kegiatan Pasca Cup akan berlangsung selama 
dua pekan ke depan hingga 8 Desember 2018. Berbagai 
lomba dalam Pasca Cup diantaranya adalah traditional 
games, turnamen catur, tenis meja, futsal, basket 3 on 3, 
cooking contest, traditional song contest, stand up comedy, 
doodle art event, photography contest dan badminton.

Pembukaan Pasca Cup yang dihadiri ratusan mahasiswa 
pascasarjana ini disambung dengan kegiatan Fun Running. 
Peserta berlari mulai dari titik start lapangan rektorat IPB 
mengitari IPB dan �nish di titik yang sama. Beberapa 
mahasiswa kompak dengan seragam jurusan yang sama.

Fun running semakin seru saat berbagai macam hadiah 
dibagikan dengan mengundi nomor registrasi peserta di 
penghujung acara. Acara ini juga dimeriahkan dengan 
games tradisional seperti lomba balap karung, bakiak dan 
tarik tambang. (IR/Zul)

Rektor IPB: Pasca Cup Ajang Bangun Solidaritas 
Mahasiswa Pascasarjana
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Menuju World Class University: Program Master ESL FEM 
Inisiasi Kerjasama dengan Korea University

Sebagai salah satu pendukung program Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menuju World Class University, 
Program Studi Master Ekonomi Sumberdaya Alam 

dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 
IPB inisiasi kerjasama dengan Korea University (20-23/11). 
PS Master ESL akan bekerja sama dengan Department Food 
and Resources, College Life Sciences and Biotecnology, Korea 
University.

Dalam kegiatan ini dari Program Studi Master ESL diwakili 
oleh Ketua PS ESL, Dr. A Faroby Falatehan dan Ketua PS ESL 
periode sebelumnya yaitu Prof. Dr. Akhmad Fauzi.

Sementara itu, dari Universitas Korea diwakili oleh Ketua 
Departemen Food and Resource Economics, Prof. Soon Soo 
Lim, Prof. Dong Hee Suh, and Prof. Seong Hoon Cho. Prof. 
Seong Hoon Cho juga merupakan Fullbright Senior 
Researcher and Lecturer di Department of Agriculture and 
Resource Economics, University of Tennessee.

“Selain karena Universitas Korea merupakan salah satu 
universitas besar dan terbaik di Korea, pertimbangan 
lainnya adalah adanya kesamaan kurikulum di bidang 
ekonomi sumberdaya, ekonomi pertanian dan ekonomi 
lingkungan,” ujar Dr. Faroby.

Departement Food and Resources Economics, Korea 
University pun merasa dengan adanya kemiripan 
kurikulum, maka akan lebih mudah dilakukan kerjasama di 
masa depan. Kerjasama bisa berupa pelatihan, sharing 
knowledge, summer course, pengembangan penelitian 
hingga pelaksanaan dual degree.

“Universitas ini telah memiliki program dual degree dengan 
lima universitas di Eropa. Oleh karena itu peluang bagi IPB 
untuk mengembangkan kerjasama,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai negara yang maju di bidang 
teknologi industri, ternyata Korea Selatan, terutama 
pemerintah Kota Seoul sudah ber�kiran maju. Dalam 
pembangunan Kota Seoul, tidak hanya infrastruktur yang 
dibangun, tetapi masalah lingkungan pun diperhatikan.

Untuk itu, selain di kampus, tim IPB juga mengunjungi 
beberapa destinasi wisata berdasarkan sumberdaya alam.

Di dalam Kota Seoul dapat ditemukan hutan kota yang 
cukup luas, salah satunya Seoul Forest. Hutan Seoul Forest 
dengan luas sekitar 120 hektar menjadi lokasi destinasi 
wisata dan tempat relaksasi masyarakat Kota Seoul dan 
sekitarnya.

Selain hutan, di Kota Seoul pun terdapat Sungai 
Cheonggye. Sungai ini terkenal setelah revitalisasi fungsi 
sungai. Di mana sebelumnya terdapat jalam layang di 
atasnya sepanjang 5,6 kilometer yang selama 30 tahun 
telah membuat lingkungan sekitar sungai menjadi kumuh 
dan rusak. Saat ini Sungai Cheongye menjadi salah satu 
destinasi wisata di Kota Seoul. (**/Zul)
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onsep Agro-maritim 4.0 menawarkan platform Kpembangunan yang mengintegrasikan pengelolaan 
wilayah darat dan laut secara inklusif yang didukung 

oleh modal sosial dan ekonomi yang kuat serta 
pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong 
produktivitas bangsa. Teknologi digital menciptakan 
pengelolaan agro-maritim presisi tinggi melalui kecerdasan 
buatan (arti�cial intelligence), aplikasi drone, robotic, 
remote sensing, big data, nano teknologi dan teknologi 
lainnya.

Sejalan dengan semakin maraknya pemanfaatan teknologi 
remote sensing dan Sistem Informasi Geospasial (GIS) 
untuk penelitian dan pendidikan di lingkungan Institut 
Pertanian Bogor (IPB), ESRI Indonesia memberikan hibah 
perangkat lunak (software) ArcGIS platform ESRI kepada IPB 
di Kantor ESRI Indonesia, Menara 165 lt 6, Jl. TB 
Simatupang, Jakarta, (23/11).

Serah terima perangkat server (unlimited license) dari ESRI 
Indonesia kepada IPB ini bertujuan untuk mendukung 
pengelolaan, analisis dan distribusi data citra LAPAN A3/IPB 
(LISAT). Kerjasama ini dipayungi dengan Nota 
Kesepahaman antara ESRI Indonesia dan IPB yang 
ditandatangani pada tanggal 9 Agustus 2016.

Hadir pada acara tersebut Dr Achmad Istamar (CEO ESRI 
Indonesia), Dr Yudi Setiawan (Fakultas Kehutanan IPB) dan 
beberapa staf ESRI dan IPB. Dr. Yudi menyampaikan 
apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan ESRI Indonesia 
kepada IPB melalui pemberian server dengan spesi�kasi 
yang cukup tinggi ini. Disampaikan bahwa server ini akan 
dipergunakan untuk memperkuat fasilitas pengelolaan dan 
distribusi data satelit LISAT (Satelit LAPAN A3/IPB), sehingga 
ke depannya data satelit ini menjadi lebih mudah untuk 
diakses oleh publik.

“Program hibah free license ESRI Platform (ArcGIS), yang 
merupakan bagian dari kerjasama IPB dan ESRI, telah 
berjalan cukup baik untuk keperluan pendidikan dan 
penelitian mahasiswa, dosen dan peneliti IPB. Prosedur 
permintaan license ESRI ini pun dibuat dengan cukup 
mudah, yaitu dengan mengisi formulir yang terdapat di 
http://lisat.ipb.ac.id/esri, untuk selanjutnya diproses ke 
pihak ESRI. Selain itu, beberapa hasil penelitian mahasiswa 
IPB telah dipublikasikan melalui ArcGIS online,” tambahnya.

Dr. Achmad Istamar selaku CEO ESRI Indonesia 
menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas banyaknya 
hasil penelitian yang menggunakan aplikasi ArcGIS di IPB, 
dan beberapa hasilnya sudah dapat dipublikasikan. Terkait 
dengan pengelolaan data citra satelit, Dr. Istamar 
menyarankan penggunaan ArcGIS Image Server, sehingga 
publik (user) cukup mudah mengakses data citra dan 
melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan, tanpa harus 
terbebani oleh bandwith internet yang cukup tinggi untuk 
mengunduh data terlebih dahulu.

“ArcGIS Image Server ini menjadikan pengelolaan dan 
distribusi data menjadi lebih efektif dan e�sien. Image 
Server ini merupakan salah satu aplikasi yang masuk ke 
dalam ESRI Enterprise Platform yang diberikan ke IPB,” 
terangnya.

ESRI Indonesia berharap perangkat lunak ESRI Platform, 
seperti ArcGIS desktop, ArcGIS server, ArcGIS online, ArcGIS 
Pro, Drone to map, dan Image Server akan dapat 
digunakan oleh civitas akademika IPB dalam mewujudkan 
Agromaritim 4.0. (YS/Zul)

Berikan Hibah ArcGIS, ESRI Indonesia Dukung 
Konsep IPB Agro-maritim 4.0
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Latih Kepemimpinan dengan Misi Pendidikan dan 
Sosial Budaya, Mahasiswa IPB Mengunjungi  Tiga Negara 

ebanyak 40 mahasiswa Fakultas Pertanian Institut SPertanian Bogor (IPB)  mengunjungi tiga negara 
ASEAN yakni Malaysia, Singapore dan Thailand dalam 

rangka Agri Youth Leader Mission (AYLM) pada 20-25 
November 2018. AYLM ini merupakan salah satu program 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian IPB yang 
bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga 
serta kedutaan Besar Republik Indonesia.  "Kegiatan ini 
bertujuan untuk melatih jiwa kepemimpinan dan 
mempelajari karakteristik serta strategi kepemimpinan di 
negara lain. Selain itu kegiatan tersebut untuk menjalankan 
misi yang menjadi tantangan pemuda-pemudi Indonesia 
untuk membangkitkan semangat rasa nasionalisme. 
Kegiatan AYLM ini  meningkatkan wawasan, link dan rasa 
cinta tanah air mahasiswa Faperta. Kegiatan ini program 
terbaru dan pertama kali dilaksanakan. Alhamdulillah 
mendapatkan respon positif dari mahasiswa," kata Ketua 
BEM Faperta IPB, Ridho Saputra.

Menurut Koordinator Lapang AYLM, Adi Poernomo 
mengatakan, tour tiga negara diawali dengan sesi Land of 
Indigenous Malaysia di Klang, Selangor yang menjadi  
Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia (PPWNI) yang 
merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk 
memberikan layanan pendidikan kepada warganya yang 
berdomisili di luar negeri.  Kegiatan  dilanjutkan menuju 
kampus UPM (University Putra Malaysia) dan mengunjungi 
Agro Exposition Park Serdang (MAEPS) pusat aktivitas 
pertanian.

Di Singapura, para delegasi akan melaksanakan sharing 
session bersama KBRI Singapura dengan tajuk, “Singapore 
Development and Urban Planning of Sustainable City (Urban 
Agriculture) mengatasi berbagai bentuk permasalahan 

ketahanan pangan dengan melakukan perencanaan yang 
baik, penggunaan sumberdaya yang e�sien dan 
menentukan visi masa depan yang jelas. Setelah itu 
bersama Diaspore in National University of Singapore juga 
para delegasi dapat mempelajari bagaimana melihat 
strategi negara dalam memenuhi pangan penduduknya.

"Kami bersama diaspora Indonesia melakukan sharing 
session dimana para delegasi diharapkan mampu 
memberikan ide-ide kreatif dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara," kata Adi.

Sesampainya di Thailand yang merupakan negara 
pengekspor terbesar produk pertanian dunia, para delegasi 
berkesempatan mengunjungi Students Society di Prince of 
Songkla University (PSU) dengan tujuan untuk sharing 
mengenai  peningkatan produk pertanian, seperti beras, 
gula, karet, bunga potong dan buah-buahan. Hal ini 
menjadi perhatian pemerintah Thailand dalam 
meningkatkan pendapatan bagi petani dengan didukung 
model atau sistem pertanian yang baik. Selain itu, 
kunjungan ke Konsulat Republik Indonesia (KRI) melakukan 
sharing  tentang pertanian di Thailand secara umum serta 
mengunjungi Kebun Percobaan Department Plant of  
Science, PSU. 

Dekan Fakultas PertanianIPB,  Dr. Suwardi dan Wakil Dekan 
bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Nurhayati 
berharap agar mahasiswa Fakultas Pertanian dalam 
kunjungan ke tiga negara ASEAN tersebut  dapat 
memperoleh pengalaman yang baik dan akan membawa 
nama baik IPB di mata dunia  sekaligus menjadi brand 
ambasador pemuda-pemudi pertanian Indonesia. (***/ris)
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Institut Pertanian Bogor (IPB) mendukung upaya 
Pemerintah Kota Bogor dalam mengurangi jumlah 
penggunaan plastik. Pemkot Bogor telah menerbitkan 

Peraturan Wali (Perwali) Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 
tentang pelarangan penyediaan kantong plastik di pusat 
perbelanjaan. Hal ini disampaikan Dekan Sekolah Vokasi 
IPB, Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc, dalam Seminar “Bogor Zero 
Waste: No Plastics, No Worries” yang diselenggarakan oleh 
Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Minggu 
(25/11) di Botani Square Bogor.

"Saya menyambut baik kegiatan ini, kami berharap bahwa 
acara semacam ini yang digagas oleh para mahasiswa 
harus diikuti dengan aksi nyata di lapangan. Banyak 
gerakan melawan sampah plastik di dunia yang digagas 
oleh para generasi muda. “The youth environmental 
movement” di berbagai negara memiliki kontribusi yang 
sangat besar dalam mengurangi sampah plastik di dunia," 
kata Dr. Arief.

Lebih lanjut Dr. Arief katakan bahwa saat ini Indonesia 
memproduksi plastik sebanyak 3.2 juta ton sampah plastik. 
Sekitar 1.29 juta ton dibuang di lautan. "Sebuah penelitian 
yang dilakukan oleh University of Georgia menempatkan 
Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar 

kedua yang dibuang ke laut setiap tahun di seluruh dunia. 
Sektor daur ulang plastik di Indonesia saat ini tidak mampu 
mengatasi penggunaan kemasan plastik yang semakin 
meningkat. Hal ini menyebabkan masalah sosial dan 
lingkungan yang luar biasa bagi masyarakat."

Menurut Dr. Arief agar efektif Peraturan Wali Kota tentang  
pelarangan plastik di Kota Bogor harus diikuti dengan 
layanan, insentif, fasilitas pendukung (support services) dan 
penegakan peraturan (law enforcement).

Wali Kota Bogor, Dr. Bima Arya dalam sambutannya 
menyatakan bahwa berdasarkan Perwali tersebut, mulai 1 
Desember 2018 Pemerintah Kota Bogor akan menerapkan 
kebijakan pelarangan penyediaan kantong plastik di retail 
modern dan pusat perbelanjaan. "Setiap konsumen yang 
berbelanja diwajibkan untuk membawa kantong belanjaan 
ramah lingkungan pengganti plastik.”

Dalam kesempatan itu, Vania Herlambang, Puteri Indonesia 
Lingkungan 2018, Miss International Indonesia 2018 dan 
Sahabat Citarum mengajak generasi muda untuk 
berpartisipasi secara aktif dalam mengurangi sampah 
plastik. Ia menampilkan bukti-bukti empiris mengenai 
betapa bahayanya sampah plastik.  Sampah telah terbukti 
membahayakan satwa di laut. Video viral karya Christine 
Figgener tentang penyelamatan penyu Olive Rildey dari 
sedotan plastik yang menusuk lubang hidung menjadi 
salah satu contoh. Ia juga menyatakan bahwa ikan paus 
yang mati di perairan Wakatobi ternyata juga menyimpan 
sampah plastik di perutnya.

Dalam  seminar tersebut juga diperagakan berbagai 
produk pengganti kantong kresek plastik yang ramah 
lingkungan. (ADr/ris)

IPB Dukung Bogor Bebas Plastik
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Fateta IPB Gelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

enyambut Maulid Nabi Muhammad SAW yang Mjatuh pada tanggal 20 November 2018 lalu, 
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) menggelar acara Peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW, Jumat (23/11), bertempat di 
Auditorium Abdul Muis Nasution, Kampus IPB Dramaga 
Bogor. Peringatan Maulid Nabi ini bertajuk “Membangun 
dan Memproteksi Nilai Kemuliaan Insan Madani di Era 
Milenial”.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria 
menyampaikan bahwa kita harus terus belajar dan 
mengambil hikmah dari proses perjalanan Nabi 
Muhammad SAW dari lahir hingga akhir hayatnya.

“Surat Al-Ahzab ayat 21 yang diturunkan pada saat perang 
Ahzab mengisahkan bahwa Rasulullah memiliki kesabaran 
yang luar biasa dalam menghadapi situasi eksternal 
maupun internal pada saat perang. Dengan berbagai 
kon�ik yang ada, Rasulullah menunjukan leadership yang 
sangat luar biasa. Melihat hal tersebut, pada akhirnya 
memang kita harus menerjemahkan ayat tersebut tidak 
hanya dalam konteks leadership beliau, tapi juga dalam 
konteks perilaku kehidupan kita sehari-hari. Seperti tingkat 
kesolehan individual beliau yang harus kita tiru. Kita juga 
harus mampu menerjemahkan tingkat kesolehan beliau 

secara kolektif dalam membangun masyarakat serta 
meniru beliau dalam konteks aktualisasi nilai-nilai ke dalam 
sebuah proses kesalehan organisasi,” ujar Dr. Arif Satria.

Peringatan Maulid Nabi diperuntukan untuk mengenang 
Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun khasanah 
dan untuk mengenang nabi yang diutus untuk 
memperbaiki akhlak. “Umar bin Khatab telah berkata 
barang siapa yang memuliakan Maulid Nabi, 
sesungguhnya mereka menghidupkan Islam. Islam harus 
dihidupkan kembali ruhnya karena dalam Islam 
terkandung ajaran saling memaafkan, saling menghormati, 
serta saling menghargai antar sesama,” urai Habib 
Abdurrahman saat memberikan tausyiah. (KR/Zul)
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Mahasiswa IPB Sabet Penghargaan 
Outstanding Oral Presentation di Taiwan

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali Mmenunjukkan kebolehannya di kancah 
Internasional. Melalui Asian Pasi�c Agriculture 

Student Summit 2018 yang diselenggarakan di Taiwan (14-
17/11), Tim IPB berhasil menyabet penghargaan sebagai 
Outstanding Oral Presentation.

Asian Pasi�c Agriculture Student Summit 2018 merupakan 
event tahunan yang diadakan oleh International College, 
National Pintung University of Science and Technology 
bersama Ministry of Education Taiwan, Office of International 
Affairs, and Research Center for Energy Technologycal 
Strategy, National Cheng Kung University. Kompetisi ini 
memiliki tiga subtema yaitu Agriculture and Life Science, 
Engineering and Energy, and Humanities and Management.

Penghargaan bergengsi itu berhasil disabet oleh Ahmad 
Fauzan, Maulida Nurul, dan Samuel Hasudun yang 
merupakan rekan satu tim dalam tema Huminities and 
Management. Ketiganya merupakan mahasiswa aktif dari 
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) IPB.

Penghargaan yang diperoleh tersebut tidak lepas dari ide 
yang dicetuskan oleh Fauzan dan tim. Dengan gagasan 
sebuah platform yang diberi nama “I_PHONIC”, Fauzan dan 

tim menawarkan solusi untuk pertanian modern.
“I_PHONIC” merupakan platform yang dibuat untuk 
menghubungkan petani hidropronik dengan pelanggan. 
Melalui “I_PHONIC” ini pelanggan dapat dengan mudah 
untuk membeli hasil pertanian hidroponik.

“Platform ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, 
dimana dari pihak produsen memperoleh pasar untuk 
menjual hasil pertanian hidproniknya, sedangkan dari 
pihak konsumen dapat dengan mudah menemukan sayur 
dan buah hidroponik dengan harga yang dapat bersaing,” 
papar Fauzan.

Kelebihan dari platform ini adalah hasil pertanian yang 
disediakan lebih higienis dan segar karena ditanam dengan 
metode hidpronik secara modern. Sedangkan dari segi 
harga yang ditawarkan pun dapat bersaing sehingga 
menguntungkan para petani hidropronik. Selain itu, 
platform ini juga menyediakan �tur edukasi untuk para 
konsumen mengenai pertanian hidropronik dan hasil 
pertanian yang dihasilkan dengan metode ini.

Penghargaan ini diharapkan dapat menunjukan eksistensi 
IPB dalam membuat inovasi dalam bidang pertanian. 
(RAY/Zul)
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Mahasiswa IPB Perkenalkan Halal Life Style 
dengan Kartu Edukatif

iga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Tmembuat inovasi kartu edukasi halal pertama di 
Indonesia. Inovasi ini menjadi solusi kreatif untuk 

meningkatkan literasi masyarakat sejak dini terhadap halal 
lifestyle. Kartu edukasi halal yang bernama Kartu inovasi US 
(Uno Syariah) ini berhasil menjadi Juara I pada ajang "The 
5th PESTA (Pekan Ekonomi Syariah Trunojoyo Madura) 
2018" yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa 
Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura (2-5/11). 
Kegiatan ini mengambil tema "Menuju Generasi Muda 
Inovatif dan Kreatif dalam Mewujudkan Halal Lifestyle".
Mereka adalah Al� Rahmasari, mahasiswa dari Departemen 
Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Retno Khoirunnisa 
dan Utami Amanda, mahasiswa dari Departemen Ilmu 
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM).
Berbentuk media board game yang didesain dengan 
menarik, kartu edukatif ini juga hadir untuk mendorong 
terciptanya interaksi sosial yang lebih kuat antar anak-anak 
dan remaja melalui proses belajar yang menyenangkan.

Uniknya, kartu US tidak hanya untuk masyarakat muslim 
saja, melainkan juga non muslim. Ini karena halal lifestyle 
saat ini sudah menjadi gaya hidup.
"Adapun secara praktik sasaran utama dari 
pengimplementasian US yakni membidik beberapa subjek 
di antaranya orang tua yang concern dengan pendidikan 
ekonomi syariah sejak dini, para guru, dan para pegiat 
komunitas pendidikan dan sosial," ujar Al�.

Al� menerangkan bahwa dalam satu set permainan kartu 
US terdapat satu Kitab-Ku dan 70 kartu bermain yang 
terdiri atas konten materi yang mencakup halal food, halal 
fashion, halal travel dan halal �nance yang dijelaskan baik 
dalam bentuk de�nisi, landasan hukum, pemahaman 
mendasar hingga contoh-contoh aplikasinya dalam 
kehidupan sehari-hari.

"Kami berharap agar inovasi ini dapat secara efektif 
diimplementasikan di banyak daerah sehingga literasi 
masyarakat terhadap ekonomi syariah dan halal lifestyle 
semakin meningkat dan ilmunya dapat membawa 
kebermanfaatan," tutup Al�. (SM/Zul)
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umlah restoran di Indonesia mencapai ribuan unit, Jnamun tak banyak restoran melakukan serti�kasi halal. 
Sedikitnya restoran berserti�kat halal ini dapat 

disebabkan keengganan pemilik restoran untuk melakukan 
serti�kasi halal karena prosesnya yang lama. Padahal 
Indonesia memiliki populasi muslim terbanyak di dunia.

Oleh karena itu tiga Mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi 
Syariah Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat prototype 
aplikasi bernama “Dering”. Aplikasi ini berisi kumpulan 
katering dan restoran halal. Untuk saat ini Dering baru 
dirancang untuk melayani informasi katering dan restoran 
untuk area Bogor.

Platform ini berhasil merebut Juara I Lomba Business Plan 
pada ajang Padjajaran Islamic Economic Summit (PIES) 
yang digelar oleh Himpunan Ekonomi Islam Universitas 
Padjajaran, (28-30/8). Pendiri “Dering” beranggotakan Deri 
Siswara, Abi Nuldi Albajii dan Ha�elda Rasyifa.

“Dering” merupakan singkatan dari Demand on Catering. 
Aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk memesan 

makanan halal. Pengguna juga dapat mengetahui tempat 
makan yang terlabel halal. “Dering” bahkan bisa menjadi 
fasilitator mengenai informasi langkah serti�kasi halal 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan cepat bagi 
pengusaha katering.

“Walaupun banyak makanan di Indonesia yang tidak 
mengandung babi, belum tentu makanan itu halal. Ide ini 
awalnya dari pengembangan mata kuliah yang didapatkan 
di departemen. Aplikasi ini akan segera dilengkapi dengan 
database,” jelas Deri.

Ke depannya, mereka akan mengembangkan “Dering” 
dengan jangkauan kawasan daerah Jabodetabek dalam 
rencana jangka pendek. “Kita berharap dapat 
mengembangkan aplikasi ini di playstore dan dapat 
membantu bisnis industri makanan halal di Indonesia 
berbasis teknologi,” tambah Deri. (Ghinaa/Zul)

Buat Prototype Aplikasi Info Katering Halal, 
Mahasiswa IPB Raih Juara I
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