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Rabuan Awal Tahun, Menuju IPB Future 4.0

gar terus terjalin ikatan silaturahim antar sivitas Aakademika, Institut Pertanian Bogor (IPB) 

menggelar Rabuan Bersama 2019 dengan tema 

“Maju Bersama Menuju IPB Future 4.0” di Graha Widya 

Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/1). Dalam 

rabuan bersama kali ini, Rektor IPB University, Dr. Arif Satria 

memaparkan capaian tahun 2018 dan rencana kinerja 

tahun 2019.

IPB menjadi penyumbang inovasi paling prospektif  

terbanyak di Indonesia versi Business Innovation Center 

(BIC) dari tahun 2008-2018 dengan total mencapai 458 

inovasi. Sepanjang tahun 2018 dan di awal tahun 2019 ini, 

IPB telah mengukir berbagai prestasi yang membanggakan, 

baik di level institusi, dosen, mahasiswa maupun staf 

kependidikan.

“IPB termasuk 100 Perguruan Tinggi terbaik di dunia versi 

QS World University Ranking by Subject Agriculture and 

Forestry, Top 40 The Most Sustainable University in the 

World dan Peringkat 2 di Indonesia versi UI Green Metric di 

akhir tahun 2018, terbaik III Kategori Media Sosial PTN-BH 

pada Anugerah Humas PTN dan LLDikti 2018 oleh 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti) di awal tahun 2019 ini, Inkubator Bisnis 

Teknologi untuk Incubie IPB dalam Menginkubasi 

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Tenant Incubator,” 

ujarnya.

IPB juga menjadi Perguruan Tinggi Nasional (PTN) Paling 

Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 

2018 dari Komisi Informasi Pusat. Hal ini tidak lepas dari 

komitmen IPB untuk selalu memberikan layanan pada 
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masyarakat agar dapat terus mengakses informasi 

tentang IPB, salah satunya melalui aplikasi berbasis 

mobile phone. 

“Aplikasi tersebut diantaranya IPB Repository, IPB Today, 

IPB Mobile for Student, IPB Mobile for Lecturer, IPB Mobile 

for Staff, dan kini hadir IPB Mobile for Parent. Fitur yang 

tersedia pada IPB Mobile for Parent seperti transkrip nilai 

mahasiswa, jadwal kuliah mahasiswa, kehadiran 

mahasiswa di kuliah atau praktikum dan transkrip 

pembayaran SPP per semester. IPB juga berada pada 

peringkat ketiga Klusterisasi PTN Non Vokasi yang 

diberikan oleh Kemenristekdikti dan Anugerah Widyapadhi 

Peringkat 1 Nasional sebagai kampus paling inovatif. Ini 

adalah penghargaan atas upaya IPB untuk 

mengembangkan inovasi dan komersialisasi inovasi,” 

tambahnya.

Dari capaian ini, ke depan IPB akan semakin menegaskan 

perannya dalam pembangunan nasional melalui 

peluncuran konsep Agro-Maritim 4.0 untuk merespon 

tantangan pencapaian Sustainable Development Goals 

(SDGs) dan revolusi industri 4.0 di bidang pertanian dalam 

arti luas. Agro-Maritim 4.0 hadir untuk mengatasi 

masalah-masalah diskonektivitas pembangunan agro-

maritim, degradasi lingkungan dan sumber daya alam, 

rendahnya kesejahteraan masyarakat, kerawanan pangan, 

rendahnya kontribusi sektor agro-maritim terhadap 

pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan 

antar wilayah di Indonesia.

 

Agro-Maritim 4.0 mengintegrasikan pengelolaan wilayah 

darat dan laut secara inklusif yang melibatkan sistem 

sosial, ekonomi dan ekologi yang kompleks dengan 

pendekatan utama yang digunakan yaitu transdisiplin, 

konektivitas wilayah ekologis (ecoregion-connectivity), 

terintegrasi dan partisipatif (integrated-particitipatory). 

“Agro-Maritim 4.0 menegaskan bahwa seluruh disiplin 

ilmu memiliki peran penting yang sama dalam 

penyelesaian isu Agro-Maritim yang kompleks. “Creating 

Value” sebagai ciri utama teknologi Agro-Maritim 4.0 tidak 

semata melibatkan satu disiplin keilmuan saja. Seorang 

ahli IT tidak secara otomatis memiliki kemampuan 

memahami permasalahan teknik, sosial, dan ekonomi 

agro-maritim, sehingga kolaborasi antardisiplin ilmu 

menjadi keniscayaan,” imbuhnya. 

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan 

Kontrak Kinerja IPB Tahun 2019, Launching Dupak Online, 

Eduroam dan Kartu IPB. Selain itu juga diumumkan 

pemenang lomba website 2018 dan lomba toilet bersih. 

Rabuan Bersama ini dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo 

Arifin, Guru Besar Fakultas Pertanian dan Dr. Drh. Hera 

Maheshwari, Ketua Departemen Anatomi, Fisiologi dan 

Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan serta 

dimeriahkan oleh Paduan Suara Mahasiswa (PSM) D'Voice 

dari Sekolah Vokasi. (Awl/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Ribuan Siswa dan Guru
Ikuti Sosialisasi Jalur SNMPTN dan SBMPTN

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif 

RSatria memotivasi dan mengajak  seluruh 

siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

sederajat untuk bertanggung jawab, cerdas 

emosional atau interpersonal, visioner, produktif, 

inisiatif, disiplin dan bekerja keras kalau ingin 

diterima masuk IPB. Hal ini disampaikan Rektor IPB 

saat membuka Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 

2019, Kamis (30/1) di Graha Widya Wisuda (GWW) 

Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Sekira 2.100 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan sederajat dan beserta sekira 300 guru hadir 

dalam acara ini. Mereka berasal dari Bogor,  

Sukabumi, Cianjur, Banten, Bekasi, Depok, Jakarta, 

Tangerang, Sukabumi, Karawang, dan Purwakarta.

 “Kami ucapkan selamat datang di kampus pertanian 

yang termasuk 100 terbaik di dunia. Selamat datang 

di kampus yang akan menyatukan semua siswa 

menjadi tulang punggung kemajuan bangsa 

Indonesia,” seru Rektor IPB.

Rektor IPB mengatakan pendidikan tinggi merupakan 

garis depan pembangunan suatu bangsa, sekarang kita 

sedang menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Kuantitas bukan lagi menjadi indikator utama bagi suatu 

perguruan tinggi dalam mencapai kesuksesan, melainkan 

kualitas lulusannya. Kesuksesan perguruan tinggi dalam 

menghadapi revolusi industri 4.0 erat kaitannya dengan 

inovasi yang diciptakan oleh sumber daya yang 

berkualitas, sehingga perguruan tinggi wajib dapat 

menjawab tantangan untuk menghadapi kemajuan 

teknologi dan persaingan dunia kerja di era globalisasi.

“Dalam menciptakan sumber daya yang inovatif dan 

adaptif terhadap teknologi, diperlukan penyesuaian 

sarana dan prasarana pembelajaran dalam hal teknologi 

informasi, internet, analisis big data dan komputerisasi. 

Tantangan berikutnya adalah rekonstruksi kurikulum 

pendidikan tinggi yang responsif terhadap revolusi 

industri, seperti desain ulang kurikulum dengan 

pendekatan human digital dan keahlian berbasis digital. 

Perguruan tinggi yang menyediakan infrastruktur 

pembelajaran tersebut diharapkan mampu menghasilkan 

lulusan yang terampil dalam aspek literasi data, literasi 

teknologi dan literasi manusia,” kata Rektor IPB.

Rektor IPB menambahkan,  IPB terus meningkatkan 

kesempatan bagi putra-putri bangsa untuk kuliah di 

kampus pertanian terbesar di negeri ini. Salah satu 

membuka jalur seleksi mahasiswa khusus Ketua OSIS.  

Jalur ini untuk mencari calon mahasiswa yang memiliki 

kecintaan pada bidang pertanian sekaligus memiliki 

bakat kepemimpinannya dengan skema ini adalah salah 



satu seleksi mandiri untuk mencari calon mahasiswa yang 

telah terbukti memiliki jiwa kepemimpinan sebagai Ketua 

OSIS, sekaligus memiliki kemampuan akademik yang 

memadai. Untuk dididik di IPB menjadi calon pemimpin 

yang memiliki intelektualitas tinggi.

Lebih lanjut Rektor IPB menjelaskan, IPB pada tahun 

2017 sudah menetapkan visi IPB di tahun 2045 yaitu 

menjadi techno-socio entrepreneurial university yang 

terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui 

pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang 

pertanian, kelautan, biosains tropika.  Visi ini akan menjadi 

arah dan mandat IPB untuk tetap fokus dalam bidang 

pertanian, kelautan, biosains tropika. IPB tidak akan 

meninggalkan pertanian.

Sementara Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto menyampaikan, 

tahun-tahun sebelumnya seleksi nasional masuk 

perguruan tinggi diselenggarakan oleh kepanitian adhoc, 

sekarang sudah diubah. Pemerintah sudah membentuk 

suatu lembaga yang disebut Lembaga Tes Masuk 

Perguruan Tinggi (LTMPT). Lembaga ini ke depan akan 

bertugas melakukan seleksi calon mahasiswa.

“Tujuan dan fungsi LTMPT yaitu melaksanakan tes masuk 

PT yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan 

akuntabel serta fungsinya mengelola dan mengolah data 

calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan 

SBMPTN oleh Rektor PTN. Jadi LTMPT membantu 

perguruan tinggi untuk memperoleh calon mahasiswa 

yang diprediksi mampu menyelesaikan studi perguruan 

tinggi berdasarkan nilai akademik atau nilai akademik dan 

prestasi lainnya, melalui jalur SNMPTN,” tuturnya.

Dr. Arif menambahkan, jalur masuk perguruan tinggi 

termasuk IPB ada tiga jalur yaitu Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dimana IPB 

menetapkan kuota 40 persen. Sedangkan untuk Seleksi 

Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN),  IPB 

menetapkan kuota 40 persen dan seleksi mandiri 

kuotanya 20 persen untuk tahun 2019.

Bagi para siswa sekolah SMA dan sederajatnya yang ingin 

mendaftar SNMPTN melalui http://web.snmptn.ac.id dan 

SBMPTN melalui laman http://pendaftaran.sbmptn.ac.id. 

Acara dilanjutkan dengan paparan para dekan di 

lingkungan IPB mengenai keunggulan masing-masing 

fakultas. Di samping itu acara juga dimeriahkan dengan 

AC Ekspo IPB. (Awl/ris)

4



5

IPB Resmikan Student Service Centre

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) kali ini meresmikan 

Pusat Layanan Mahasiswa (Student Service 

Centre/SSC) pada Rabu, (30/1) di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor. Pusat layanan mahasiswa yang berlokasi 

di belakang gedung rektorat ini diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang hendak mengajukan layanan 

kemahasiswaan seperti akademik, beasiswa, kegiatan 

kemahasiswaan, information and communication 

technologi (ICT), layanan pemakaian fasilitas dan layanan 

lainnya yang diperlukan oleh mahasiswa IPB. 

“IPB berusaha memberikan pelayanan yang baik dan 

ramah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang 

mengajukan keperluan pelayanan. Oleh karena itu, kita 

rombak sistemnya. Biasanya mahasiswa itu melihat 

bagaimana pelayanannya, kalo pelayanannya baik, pasti 

didoakan yang baik-baik juga,” tutur Rektor IPB, Dr. Arif 

Satria. 

Di SSC ini, tambah Dr. Arif, disediakan juga lounge untuk 

nongkrong mahasiswa sehingga mahasiswa tidak merasa 

jenuh dan bosan. Gedung SSC juga dilengkapi dengan kafe 

kopi yang menyediakan berbagai macam minuman kopi 

dan makanan berat maupun ringan. 

Dengan diresmikannya pusat layanan mahasiswa atau 

SSC, pelayanan mahasiswa akan terpusat dalam satu 

tempat. Tidak hanya itu, ke depannya, sistem pelayanan 

yang akan digunakan berbasis online sehingga mahasiswa 

dapat mengurus berkas-berkas secara online. Berkas-

berkas tersebut diunggah oleh mahasiswa melalui sistem 

yang sudah disediakan dan dapat memantau 

perkembangan berkas miliknya. Apabila berkas yang 

diajukan sudah jadi, mahasiswa dapat mengambil ke 

kantor SSC sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 

 Dr. Arif Satria mengaku, untuk meningkatkan pelayanan 

kepada mahasiswa, IPB akan melakukan perbaikan 

gedung student center. Menurutnya, gedung student 

center ini penting mengingat kegiatan mahasiswa IPB 

begitu banyak dan beragam sehingga perlu tempat yang 

nyaman. 

Sampai saat ini, IPB sudah membangun lounge di gedung 

Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) dan 

perpustakaan. Untuk itu, mahasiswa dapat 

memanfaatkan fasilitas lounge-lounge tersebut sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing. Ke depannya, 

fakultas-fakultas di IPB juga diminta untuk membangun 

lounge-lounge yang diperuntukkan bagi mahasiswa 

supaya mahasiswa bisa nyaman mengerjakan tugas-

tugas akademik. (Rosyid/Zul)
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Mentan Apresiasi Inovasi Varietas Padi IPB 3S

M
enteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, 

Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian 

kinerja Kementerian Pertanian di hadapan 

peserta Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan 

Launching Sustainable Development Goals (SDGs) Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Kamis (24/1) di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor.

“Pertama dalam sejarah Indonesia, tingkat inflasi pangan 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 10,57 

persen di tahun 2014 menjadi 1,26 persen di tahun 2017. 

Hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, melampaui 

negara besar lain seperti Jerman dan China,” ungkap 

Mentan.

Dalam hal birokrasi dan administrasi, Kementerian 

Pertanian  juga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) di tahun 2016 dan 2017, yang pada 

10 tahun sebelumnya statusnya disclaimer.  Mentan 

mengatakan, selama ia menjabat, Kementerian Pertanian 

telah mencabut 291 Permentan yang menghambat iklim 

investasi dan ekspor produk pertanian dan agribisnis 

Indonesia. Dengan langkah ini, proses perijinan yang 

mulanya bisa berbulan-bulan, menjadi hanya tiga jam saja.

Selain itu, Mentan juga mengapresisasi IPB dalam 

upayanya memajukan pertanian Indonesia berkat berbagai 

inovasi dan teknologi yang dihasilkan IPB. Salah satunya 

adalah Padi IPB3S yang terbukti meningkatkan 

produktivitas hasil panen padi.

“Saya ingat saat Prof. Herry, Rektor IPB sebelumnya, 

datang ke Kementan menawarkan IPB-3S, saya setuju. 

Akhirnya kita coba di Karawang, dan ternyata hasilnya luar 

biasa. Jika padi biasa hanya bisa menghasilkan 6 ton/ha, 

ini IPB-3S bisa sampai 13,4 ton/ha. Bisa memasok beras 

Asia ini,” ujar Mentan.

Menteri Amran menegaskan bahwa tidak akan berubah 

pertanian tanpa teknologi dan tempat pengembangan 

keilmuan dan teknologi ada di kampus. Disamping itu, 

kemampuan petani Indonesia tidak kalah dengan petani di 

Jerman, Taiwan dan Jepang. “Kita hanya kalah di passion 

dan semangat juang,” ucapnya.

Menjawab hal itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam 

sambutannya mengatakan, bahwa IPB telah meluncurkan 

konsep Agro-Maritim 4.0 sebagai bentuk komitmen IPB 

untuk mengantarkan pemanfaatan teknologi khususnya di 

sektor pertanian. Karena Rektor IPB menyadari ke 

depannya bidang pertanian sudah mulai mengarah ke 

teknologi 4.0.

“Di era ini, bukan jamannya lagi berkompetisi, namun kita 

harus berkolaborasi. Sehingga kerjasama antar universitas 

dan antar lembaga sangat diperlukan,” ujar Rektor. 

Dalam kesempatan ini Dr. Arif Satria juga menyampaikan 

bahwa saat ini IPB sudah menjalin berbagai kerjasama, 

salah satunya dengan Wageningen University untuk 

mengembangkan Smart Farming di IPB. Dan diharapkan 

Kementan mendukung program ini. “Ya, saya siap 

mendukung dan target bulan empat ini Insya Allah harus 

sudah ada,” jawab Mentan. (Rizky/Zul)
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IPB Buka Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi

R
ektor IPB, Dr. Arif Satria jalin kerjasama dengan 

PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk proses 

pembelajaran teaching factory. Penandatanganan 

nota kesepahaman ini dilakukan oleh Dr. Arif 

Satria dan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur ( 

Persero), Emma Sri Martini, disaksikan oleh Wakil Rektor 

Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dodik 

Nurochmat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Dr. 

Nunung Nuryartono di Kampus IPB Dramaga, Bogor 

(29/1). 

Poin utama kerjasama meliputi infrastruktur pendidikan, 

akademik, riset dampak sosial ekonomi Indonesia, 

publikasi jurnal ilmiah, program pengabdian kepada 

masyarakat, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dan 

program magang bersertifikat.

“Kerjasama ini penting untuk mensinergiskan pendidikan 

dengan kenyataan, sehingga proses pembelajaran mirip 

dengan industri atau teaching factory. Model prinsip 

pertanian 4.0 juga akan segera diimplementasikan IPB  

hasil kerjasama dengan salah satu perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam waktu dekat, kami 

akan segera mengimplementasikan model inovasi 

pertanian presisi untuk membangun research and 

development. Di era sekarang butuh sinergi dan 

kolaborasi,” kata Dr. Arif Satria.

Sementara itu, menurut Direktur Utama PT. Sarana Multi 

Infrastruktur (Persero), Emma Sri Martini, kerjasama ini 

dilakukan karena sektor pendidikan sangat penting untuk 

memetakan riset terhadap ekonomi dan pembangunan 

keberlanjutan. 

Pada kesempatan ini, Rektor juga melaunching program 

studi doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM). Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi 

dibuka dengan mempertimbangkan potensi permintaan 

terhadap tenaga ahli di bidang ekonomi dari berbagai 

instansi swasta dan pemerintah di Indonesia.

Dalam penyelenggarannya, Program Studi Doktor Ilmu 

Ekonomi selalu berupaya untuk memberikan pendidikan 

dengan kualitas unggul dengan Program Studi Doktor 

yang serumpunnya yang tercermin dari kekuatan atau 

kekhasan kurikulumnya. Kurikulum Program Studi S3 Ilmu 

Ekonomi dirancang untuk memberikan landasan teoritis 

yang sangat kuat, metodologi riset ekonomi mutakhir dan 

bidang terapan yang relevan dengan kebutuhan 

pembangunan perekonomian Indonesia. 

“Berdasarkan kurikulum yang telah dirancang, terdapat 

beberapa konsentrasi utama yang ditawarkan oleh 

Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi yaitu ekonomi 

moneter, ekonomi internasional, ekonomi regional dan 

pembangunan dan ekonomi Islam. Konsentrasi-

konsentrasi tersebut sangat relevan dengan kebutuhan 

pembangunan perekonomian Indonesia,” ujar Dekan FEM 

IPB, Dr.Nunung Nuryartono. (dh/Zul)
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Ungkap Misteri Asal Muasal Sapi Bali, IPB Undang 
Pakar Genetika Mamalia dari Denmark 

irektorat Program Internasional, Institut DPertanian Bogor (IPB) kembali melaksanakan 

kegiatan IPB Talks on Complexity & Sustainability 

Sciences di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (25/1). Dalam diskusi kali ini, IPB Talks 

mengangkat salah satu sub topik dari Riset Biodiversitas 

yaitu tentang “Wildlife Genetics”. Prof. Rasmus Heller, 

pakar Genetika Mamalia dari Copenhagen University, 

Denmark hadir sebagai narasumber.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Prof. Drh. 

Bambang Purwantara, MSc, PhD mengatakan bahwa Mr. 

Rasmus Heller adalah seorang peneliti yang sudah lama 

mendalami genetika mamalia. Mr. Rasmus Heller pun 

sudah pernah beberapa kali meneliti tentang mamalia 

yang ada di Indonesia. 

“Selain itu, Ia juga seorang kurator lebih dari 10.000 

spesimen gen mamalia. Hal ini selaras dengan topik yang 

kita perbincangkan yaitu tentang biodiversitas genetik dari 

jenis-jenis sapi di Indonesia. Saya harap, Mr. Rasmus 

Heller bisa menjadi inspirasi bagi riset-riset yang akan 

dilakukan oleh para hadirin,” ujar Prof. Bambang membuka 

acara tersebut.

Prof. Rasmus Heller saat mengawali presentasinya 

mengatakan bahwa saat ini Ia bertanggung jawab atas 

10.000 lebih spesimen gen yang ada di Copenhagen, 

namun itu semua merupakan hasil kerja profesor-profesor 

selama beberapa dekade terakhir. 

“Sebelum ini, saya juga sudah pernah melakukan 

penelitian terkait gen Quagga. Quagga merupakan salah 

satu jenis Zebra yang kini sudah punah akibat over 

hunting. Saya pun juga pernah meneliti kekayaan 

biodiversitas genetika Muskox yang awalnya berada di 

utara Amerika, kini sudah berada di Greenland,” tuturnya.

Bersama Prof. Bambang Purwantara dan Prof. Drh. Agik 

Suprayogi, Wakil Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Prof. Rasmus 

Heller akan melaksanakan riset mengenai biodiversitas 

gen ternak sapi di Indonesia, salah satunya ialah mengenai 

sapi Bali. Menurutnya, ciri-ciri yang dimiliki oleh sapi Bali 

ini sangat mirip dengan banteng yang hidup liar di hutan. 

“Maka dari itu, salah satu tujuan dari riset ini ialah 

mengetahui hubungan genetik antara Banteng dengan 

beberapa jenis sapi yang sudah mengalami proses 

domestikasi seperti sapi Bali, sapi Madura, dan jenis sapi 

ternak lainnya di Indonesia,” ungkapnya. (KD/Zul)
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Prof. Syafrida Manuwoto Serahkan Buku Sejarah IPB 
ke Unit Arsip

nit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima 

Uarsip berharga dari Ketua Tim Penyusun Buku 

Sejarah IPB, Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, 

M.Sc. Bertempat di Fakultas Pertanian, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (24/1),  Prof. Sjafrida menyerahkan buku 

tersebut kepada Kepala Unit Arsip IPB, Drs. B. Mustofa, 

M.Lib disaksikan Kepala Biro Komunikasi IPB, Yatri Indah 

Kusumastuti,  Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan 

Arsip, Hirra Nurlaeni, Kasubag Layanan dan Pembinaan 

Kearsipan, Setyo Edy Susanto, KTU Unit Arsip, Oman 

Suratman,  dan KTU Departemen Teknologi Hasil Perairan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Sri Nooryani.

“Proses pengolahan arsip buku sejarah IPB dilaksanakan 

selama satu tahun oleh staf pendukung tim penyusun 

buku sejarah IPB yaitu Rizky Amelia, S.Si., MM dan Dr. 

Syafitri Hidayati, S.Hut. Arsip yang diserahkan adalah arsip 

statis dan dinamis berjumlah 3.581 berbentuk lembaran 

dan dokumen serta arsip digital,” ujar Prof. Syafrida.

Kepala Unit Arsip, Drs. Mustofa mengemukakan bahwa 

arsip-arsip ini adalah aset yang tak ternilai harganya bagi 

IPB. Oleh karena itu dukungan seluruh warga IPB sangat 

diperlukan agar pelestarian (preservasi) arsip buku sejarah 

IPB ini dapat dilakukan semaksimal mungkin. 

“Diharapkan arsip buku sejarah IPB menjadi salah satu 

warisan yang perlu dilestarikan oleh setiap generasi dari 

masa ke masa. Buku ini akan banyak bermanfaat bagi 

banyak pihak,” tandas Mustofa. (**/Zul)
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ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Mkembali menjadi pemenang dalam Nutrifood 

Leadership Award (NLA). Arga Putra 

Panatagama mahasiswa dari Departemen Ilmu Komputer, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

berhasil meraih pemenang pertama pada ajang tersebut di 

Jakarta, akhir tahun lalu.

Arga terpilih menjadi 20 finalis dari ribuan peserta dan 

mengikuti karantina leadership camp. Semua finalis 

mempunyai berbagai latar belakang prestasi dan 

organisasi serta mempunyai potensi bidang 

kepemimpinan yang tinggi. Mereka mengikuti workshop 

kepemimpinan oleh Impact Factory, Inspiring Talk oleh 

sejumlah role model pemimpin organisasi dan personality 

assessment.

Sesi Inspiring Talk ini dihadiri oleh Handry Satriago (CEO 

GE Indonesia yang juga alumnus IPB), Mardi WU (CEO 

Nutrifood), Ricky Setiawan (CEO Impact Factory), Fanny 

Evrita (Co-Founder Thisable Beauty Care), Panji Azis 

Pratama (Founder Isbanban Foundation), Vania Santoso 

(Co-Founder Hey Startic! Ecopreneurship), Ivanaldy Kabul 

(Founder Fish Youth Center), dan Diovo Alfath (Executive 

Director Sandya Institute). 

Arga tidak mengalami hambatan yang cukup besar selama 

mengikuti proses seleksi hingga karantina pelatihan. “Saya 

tidak menyangka bisa meraih juara pertama, karena saya 

juga merasa  teman-teman saya banyak yang lebih pantas 

dibanding saya. Di sini saya mendapatkan banyak ilmu, 

seperti pentingnya kolaborasi sesama tim dan 'cutting 

decyle'. Melalui NLA, pandangan hidup saya berubah 

menjadi lebih baik,” papar Arga.

Arga juga merupakan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) 

IPB 2018 dan Mapres Nasional Peringkat II 2018. Arga 

juga pernah menjabat menjadi Ketua Himpunan 

Mahasiswa Ilmu Komputer (Himalkom) 2018. Di bawah 

kepemimpinannya, Himalkom meraih banyak prestasi 

hingga berhasil menjadi Himpunan Profesi Berprestasi 

Peringkat I di IPB. Ia juga sering aktif mengikuti konferensi 

dan menjadi juara dalam berbagai lomba.

Arga berharap bahwa pembelajaran yang ia dapat selama 

mengikuti NLA dapat diterapkan dalam kesehariannya.  

(Ghinaa/Zul)

Mahasiswa IPB Menangi Nutrifood Leadership Award
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