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Pengelolaan SDGs IPB Masuk 

Top 100 Times Higher Education University Impact Rangking 2019

Times Higher Education (THE) University Impact 

"Rankings yang baru diumumkan 3 April 2019, 

menempatkan Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 

jajaran 100 besar dunia untuk tiga tujuan dan indikator 

Sustainable Development Goals (SDGs). Yakni pada SDG#9 

Industry, Innovation and Infrastructure, IPB berada pada 

ranking 78 dunia dan ranking 2 Indonesia, SDG#12 

Responsible Consumption and Production, IPB berada 

pada Ranking 74 dunia dan ranking 2 Indonesia dan 

SDG#13 Climate Action, IPB berada pada ranking 80 dunia 

dan ranking 1 Indonesia. Selain itu terdapat dua tujuan 

dan indikator SDGs yang termasuk dalam peringkat 101-

200, yaitu: SDG#5 Gender Equality (IPB peringkat 2 di 

Indonesia) dan SDG#11 Sustainable Cities and 

Communities (IPB peringkat 1 di Indonesia), " demikian 

ungkap Ketua Tim Taskforce World Class University (WCU) 

IPB, Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi.

“Secara keseluruhan, IPB berada pada urutan 201-300 

secara global dari sekitar 560 perguruan tinggi yang 

menyampaikan dokumen usulan untuk diverifikasi oleh 

komite penilai THE yang berbasis di London, Inggris, " 

jelasnya.

Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen Siregar, Direktur Program 

Internasional IPB menambahkan, sistem perangking yang 

baru ini, dikembangkan tidak hanya melihat output riset 

seperti jumlah publikasi internasional yang dipandang 
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bias. Tetapi juga aspek stewardship seperti penggunaan 

sumberdaya yang dimiliki secara adil dan seimbang serta 

aspek outreach yang mencakup pelibatan stakeholder 

dalam bekerjasama dari program dan kegiatan yang 

dilaksanakan suatu perguran tinggi dengan berbasis bukti 

(evidence), sehingga dampaknya terlihat dan dapat diukur 

dari kriteria SDGs yang digunakan.

Rektor IPB, Dr Arif Satria, mengatakan bahwa metodologi 

pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga independen 

tersebut baru pertama kali dilakukan. Pemeringkatan ini 

mengakomodir aspek tridarma perguruan tinggi, tidak 

hanya terbatas pada kualitas riset dan pengajaran, dimana 

IPB memperlihatkan kinerja yang konsisten, baik pada 

level nasional maupun global. 

“Dalam hal inovasi, IPB terus mendorong proses bisnis 

yang kondusif dan menciptakan ekosistem inovasi yang 

mendukung. Selama dua tahun berturut-turut (2017-

2018) IPB mendapatkan penghargaan Widyapadhi dari 

Kemenristekdikti. Penghargaan Widyapadhi merupakan 

anugerah untuk mengapresiasi prestasi perguruan tinggi 

dalam membangun sistem inovasi melalui penguatan 

kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan jaringan 

inovasi untuk menghasilkan produk inovasi. Salah satu 

infrastruktur yang saat ini sedang dikembangkan adalah 

IPB Science Techno Park yang mendapatkan dukungan 

dari Kemenristekdikti dan pendanaan Sukuk.  Selain itu, 

IPB juga telah mempersiapkan payung hukum insentif 

bagi para inventor, sehingga pembagian manfaat berupa 

royalti dapat diimplementasikan secara adil dan 

proporsional,” ujarnya.

Menurutnya, IPB secara konsisten terus melakukan 

perbaikan program Green Campus maupun pembinaan 

desa sekitar kampus. IPB juga aktif melakukan riset terkait 

iklim. Salah satu pusat studi yang sangat aktif diantaranya 

adalah Center for Climate Risk and Opportunity 

Management in Southeast Asia Pasific (CCROM SEAP) 

yang salah satunya bekerjasama dengan lembaga 

National Institute for Environmental Studies (NIES), Jepang 

melakukan kajian terkait dengan penurunan emisi dalam 

rangka mendukung pemerintah Kota Bogor dengan 

konsep green city-nya. Pada tahun 2018, IPB berada di 

peringkat 40 Kampus Hijau Terbaik di dunia berdasarkan 

UI GreenMetric World University Rankings.

Di level ASEAN, IPB terus berperan aktif dalam riset dan 

advokasi pencegahan  kebakaran hutan dan lahan melalui 

pembentukan Regional Fire Management Resource Center 

— Southeast Asia Region (RFMRC-SEA) di Fakultas 

Kehutanan IPB. Infrastruktur riset internasional seperti 

CRC990/EFForTS, REDD+, FOREST 2020 juga merupakan 

salah satu fokus riset dan terkait erat dengan iklim dalam 

rangka menyediakan landasan ilmiah bagi penyusunan 

berbagai strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

IPB juga melalui pusat penelitian unggulan seperti Center 

for South East Asia Food Agricultural Science and 

Tecnology (SEAFAST) banyak melakukan riset terkait 

diversifikasi dan keamanan pangan. Selain itu IPB juga 

melalui para pemulia di Fakultas Pertanian telah 

menghasilkan benih padi varietas unggul tipe baru IPB 3S 

yang lebih produktif, serta berbagai varietas produk 

hortikultura yang saat ini sudah digunakan di berbagai 

wilayah di Indonesia. Banyak contoh lain kegiatan yang 

memperlihatkan dampak positif penting yang saat ini 

sedang terus didokumentasikan oleh IPB yang dapat 

diakses di portal sustainability IPB 

(http://sustainability.ipb.ac.id).

“Dengan masuknya IPB pada jajaran universitas global 

yang fokus tidak hanya pada riset dan pengajaran, tetapi 

juga kemanfaatan dan dampaknya melalui proses 

diseminasi program pengabdian pada masyarakat serta 

hilirisasi inovasi, maka IPB turut serta berkontribusi 

sejalan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan,” tandasnya. (**/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Ingin Kembangkan Agribisnis Syariah, 

Tazkia Kolaborasi dengan IPB

R
ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif 

Satria dalam kuliah umum di depan mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia, 

Bogor menyampaikan bahwa STEI Tazkia sebagai salah 

satu pelopor Syariah di Indonesia, harus bisa mengikuti 

arus perubahan di bidang financial technology terutama 

technology 4.0. Menurutnya, saat ini generasi muda 

sedang menghadapi jaman yang penuh ketidakpastian 

atau dikenal dengan VUCA yaitu Volatility, Uncertainty, 

Complexity, Ambiguity.

“Ada sekitar sembilan arah perubahan kehidupan di era 

industri 4.0. Diantaranya mulai dari perubahan teknologi 

ke internet of things,  robotic, big data hingga artificial 

intelligence. Selain itu, perubahan makna dari ownership 

ke sharing concept, perubahan profesi dan pekerjaan, 

perubahan peta kompetisi, perubahan perilaku dan gaya 

hidup, perubahan regulasi, perubahan sumber kedaulatan 

baru (yaitu data), perubahan menjaga trust, dan 

perubahan skill baru.

Lebih lanjut dikatakannya, sebagai mahasiswa, memiliki 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi bukan satu-satunya 

penentu keberhasilan utama. Namun yang penting dimiliki 

saat ini adalah kejujuran, disiplin, gaul, dukungan 

pasangan hidup, bekerja lebih keras dari yang lain, 

mencintai apa yang dikerjakan, juga kepemimpinan yang 

baik,” ungkap Rektor.

Dalam kesempatan yang sama STEI Tazkia lakukan 

kerjasama dengan IPB.  Penandatanganan nota 

kesepahaman dilakukan di Kampus Tazkia, Sentul Bogor, 

(2/4).

Rektor STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc, 

mengatakan bahwa STEI Tazkia dengan IPB sudah lama 

saling kenal. Bahkan dosen-dosen IPB juga telah banyak 

berkontribusi dalam mengajar beberapa sesi di setiap 

semesternya.

“Kami banyak menerima masukan-masukan dari IPB 

untuk pengembangan ekonomi syariah. Namun belum ada 

tindak lanjut yang begitu agresif di kedua belah pihak. 

Maka ke depannya kita ingin memastikan lagi langkah-

langkah yang bisa dilakukan bersama-sama dalam 

mengembangkan agribisnis syariah. Dalam jangka 

panjang, ke depannya yang ingin dikerjasamakan adalah 

double degree,” ujarnya. (dh/Zul)
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Dorong Tingkatkan Wirausaha Muda, P2SDM IPB Latih 
dan Sertifikasi Pendamping Wirausaha

K
ewirausahaan memainkan peran yang penting 

dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

suatu negara. Dalam sebuah seminar 

kewirausahaan, Rektor IPB, Dr. Arif Satria pernah 

menyebutkan bahwa di negara maju, lebih dari 14 persen 

masyarakatnya merupakan wirausahawan. Untuk itu 

dalam mendorong terciptanya wirausaha-wirausaha baru, 

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Pelatihan dan 

Sertifikasi Pendamping Kewirausahaan bagi Perguruan 

Tinggi di IPC Ciawi, Bogor (2-4/ 4).

Kepala Pusat P2SDM IPB, Dr. Amiruddin Saleh, MS 

menyampaikan bahwa Pelatihan dan Sertifikasi 

Pendamping Kewirausahaan ini sudah memasuki batch V 

dan diikuti oleh 14 peserta dari sembilan perguruan tinggi.

“Melalui pelatihan ini saya berharap mata kuliah 

kewirausahaan di program pendidikan sarjana dapat 

membangun entrepreneur-entrepreneur baru di 

Indonesia. Sehingga mahasiswa ketika lulus siap tanding, 

juga siap sanding. Selama ini, kendala yang dialami 

peserta pelatihan ada pada saat uji kompetensi. Seberapa 

jauh para peserta menguasai teori-teori yang berkaitan 

dengan entrepreneur jika dikaitkan dengan implementasi 

yang ada di lapangan terutama pada saat pemberdayaan 

masyarakat,” ucapnya.

Pelatihan kali ini menghadirkan trainer nasional dan hadir 

juga CEO dari industri. Selain itu, Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi juga dihadirkan untuk menguji sertifikasi 

para peserta.

Peserta mendapatkan materi berupa Strategi Pendamping 

Inkubator Bisnis, Pendampingan Kewirausahaan sesuai 

SKKNI, Workshop Melaksanakan Pemasaran Produk 

(Aplikasi Imooji), Strategi Pendamping Inkubator Bisnis,  

Investasi serta Catatan Keuangan aplikasi SIAPIK dan 

melakukan survei kepada pedagang eceran suatu produk 

melalui Google Form.

Dr. Amir menjelaskan bahwa pelatihan-pelatihan serupa 

sudah sering digelar oleh P2SDM IPB. Harapannya, 

melalui pelatihan- pelatihan ini, perguruan tinggi di 

Indonesia dapat terfasilitasi  dengan baik.

“Belum lama ini kami pernah melakukan in house training 

Politeknik Negeri Bandung, Universitas Buana Perjuangan 

Karawang dan Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes. 

Dalam satu tahun ini P2SDM IPB dapat menggelar sekitar 

delapan pelatihan berupa pelatihan pendampingan 

kewirausahaan, pelatihan Audit Mutu Internal, akreditasi 

tentang program studi, mata ajaran, pelatihan koperasi 

syariah, pelatihan untuk tenaga pustakawan dan 

kearsipan serta bimbingan teknis Badan Usaha Milik Desa 

(BUMD) dan social mapping untuk perguruan tinggi,” 

ujarnya.

Sementara itu, Warcito, SP., MM sebagai Sekretaris 

P2SDM menambahkan bahwa pelatihan dan sertifikasi ini 

menjadi pintu masuk untuk perguruan tinggi melakukan 

kolaborasi dengan pemerintah pusat atau daerah, 

perusahaan baik pemerintah maupun swasta dan 

masyarakat. “Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” imbuhnya. 

(dh/Zul)
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Kupas Tuntas Keanekaragaman Situ Leutik, 
Atlantik Himasper FPIK IPB Kolaborasi dengan LPPM IPB

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) terkenal sebagai kampus 

biodiversitas. Kampus IPB Dramaga memiliki luas 

lahan hijau kurang lebih 250 hektar. Banyak daerah di 

dalam kampus yang menjadi habitat penting bagi flora dan 

fauna. Setiap daerah memiliki kekhasan tipe habitat 

masing-masing. Tipe habitat yang ada di antaranya 

seperti kawasan Arboretum Cikabayan, Arboretum 

Lansekap, tegakan aneka tumbuhan di sepanjang Sungai 

Cihideung dan Sungai Lansekap, Danau Layanan 

Sumberdaya Informasi (LSI), Situ Perikanan, dan lainnya.

Berbagai penelitian telah dilakukan oleh penggiat 

lingkungan untuk mendata kekayaan hayati yang terdapat 

dalam kampus IPB. Data yang diperoleh Himpunan 

Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, 

Fakultas Kehutanan (Himakova Fahutan) IPB mencatat, 

terdapat 173 spesies tumbuhan, 22 spesies mamalia, 88 

spesies burung, 12 spesies amfibi, 38 spesies reptil, dan 

75 spesies kupu-kupu. Keseluruhan biodiversitas yang 

diinvetarisasi merupakan keanekaragaman yang terdapat 

di daerah teresterial kampus IPB.

   

Habitat yang telah diinventarisasi umumnya berada di 

daerah daratan. Biodiversitas di lingkungan perairan 

dalam kampus IPB belum mendapat perhatian oleh para 

penggiat lingkungan. Salah satu habitat perairan yang 

populer dalam kampus IPB adalah Danau LSI.

Daerah perairan dalam kampus IPB yang populer dengan 

sebutan Danau LSI tersebut memiliki nama asli tersendiri. 

Daerah tersebut memiliki nama asli yaitu Situ Leutik. 

Penyebutan nama Danau LSI itu dikarenakan letak Situ 

Leutik yang berdekatan dengan Gedung LSI.

M. Sultan Al Riza Ritonga selaku Ketua Atlantik Himasper 

FPIK IPB menyatakan bahwa Situ Leutik adalah gabungan 

dari Situ Perikanan dan Situ LSI. Kedua situ ini terpisah 

setelah adanya pembangunan di IPB. Letak Situ LSI berada 

di bagian yang lebih tinggi daripada Situ Perikanan.

“Keanekaragaman hayati yang ada di Situ Leutik belum 

banyak diketahui oleh mahasiswa dan masyarakat sekitar. 

Biodiversitas Danau LSI belum mendapatkan perhatian 

untuk diinventarisasi. Sehingga, kami menginisiasi 

kegiatan eksplorasi biodiversitas di Danau LSI, Kampus 

IPB Dramaga,” ujarnya saat melakukan eksplorasi di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (16-17/03).

Menurutnya, pengkajian biodiversitas atau 

keanekaragaman hayati di Situ Leutik belum pernah 

menghasilkan output yang optimal. Pendataan 

keseluruhan flora dan fauna di Situ Leutik juga belum 

tersedia dengan lengkap. Hal ini kemudian menyulut 

semangat Atlantik Himasper FPIK IPB untuk bekerja sama 

dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB dalam upaya inventarisasi 

keanekaragam hayati di Situ Leutik.

“Kegiatan ini telah dilakukan sebanyak lima kali. Namun, 

parameter yang diambil saat ini lebih menyeluruh dan 

outputnya dapat dipublikasikan sebagai bahan acuan 

dalam pengelolaan kawasan perairan yang tepat dalam 

Kampus IPB Dramaga, khususnya. Parameter yang 

diamati merupakan hasil diskusi Atlantik Himasper IPB 

dengan pihak LPPM IPB. Parameter tersebut di antaranya 

kondisi morfometri, batimetri, pemetaan, identifikasi 

seluruh biota perairan, serta analisis kualitas air. Output 

lainnya berupa buku yang akan launching pada bulan Juni, 

tepatnya tanggal 5 Juni 2019 di Hari Lingkungan Hidup 

Sedunia,” tambah Sultan.

Ketua Pelaksana kegiatan, Ledy Matmira menuturkan 

bahwa pendataan dan dokumentasi merupakan hal 

terpenting dalam kegiatan ini. Tidak berhenti di situ, 

proses publikasi dari kegiatan ini yaitu berupa buku, 

merupakan bukti nyata yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan acuan pembelajaran kajian ilmiah di bidang 

perairan.

“Sebagai anak perairan, sudah menjadi tanggung jawab 

kami untuk berkontribusi dalam kegiatan pengkajian 

biodiversitas khususnya dalam kampus sendiri,” 

tandasnya. (AD/Zul)
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Delapan Aktivis Mahasiswa IPB Terpilih sebagai 
Peserta Future Leader Camp (FLC) 2019 

Delapan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
berhasil menjadi Penerima Manfaat (PM) Beasiswa 
Aktivis Nusantara (Bakti Nusa) angkatan IX regional 
Bogor. Mereka masuk dalam jajaran 75 aktivis 

mahasiswa dari 22 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di 
seluruh Indonesia yang menerima beasiswa dari Dompet 
Dhuafa (DD) Pendidikan.

PTN tersebut adalah UI, UNJ, IPB, UNPAD, UPI, ITB, UGM, 
UNY, UPN Veteran Yogyakarta, UNS, UNSRI, UNTAN, UNAIR, 
ITS, UNESA, UPN Veteran Jawa Timur, UNNES, UNDIP, UB, 
UM, UNAND, dan UNP. Dari seluruh PTN tersebut, IPB 
merupakan PTN yang mendapatkan kuota terbanyak 
dibandingkan PTN lain. Kedelapan mahasiswa tersebut 
adalah Amar Muammar Qadafi (Departemen Teknologi 
Industri Pertanian), Miqdad Abdurazzaq (Departemen Ilmu 
dan Teknologi Kelautan), Wigin Aji Pratama (Departemen 
Teknologi Hasil Perairan), Anne Amalia Rahmanita (Sekolah 
Bisnis), Aliya Nurarifa Saadah (Departemen Gizi 
Masyarakat), Farida Utami Ritonga (Departemen Ilmu 
Ekonomi), Laras Insiya Pertiwi (Sekolah Bisnis), dan Mella 
Sarah Elmania (Departemen Teknologi Hasil Perairan).

Untuk menjadi 75 aktivis yang lolos seleksi nasional 
tidaklah mudah. Mereka harus melalui beberapa tahapan 
seleksi. Yaitu seleksi administrasi yang persyaratan 
berkasnya juga tidak mudah karena mereka harus memiliki 
background menulis di media massa, menjadi pembicara, 
aktif organisasi, memiliki track record yang baik dalam 
akademik/non-akademik. Tahapan selanjutnya adalah 
menghadapi wawancara dengan sistem penjurian.

“Kami juga menjalani seleksi uji publik, dimana kami harus 
menyampaikan gagasan yang kami bawa untuk agama, 
bangsa, dan negara. Setelah itu akan dilihat seberapa luas 
jaringan dan kemampuan kami dalam meyakinkan orang di 
sekitar untuk memilih melalui e-vote. Sehingga ke delapan 
mahasiswa IPB yang lolos seleksi nasional ini adalah 
orang-orang pilihan,” ujar Amar Muammar Qadafi.

Rangkaian seleksi Bakti Nusa tidak hanya memperhatikan 
aspek kontribusi dalam kegiatan organisasi 
kemahasiswaan namun juga dari aspek prestasi akademik 
atau non-akademik. Amar Muammar Qadafi pernah 
menjabat sebagai Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

FORCES IPB 2018 dan juga sebagai outstanding Technical 
Content Award, Asia Pasific Undergraduate Project 
Competition 2018, NPUST, Taiwan. Miqdad Abdurazzaq 
saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Presiden Badan 
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB 
dan juga pernah menjadi ketua BEM Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan (FPIK) 2018. Wigin Aji Pratama pernah 
aktif sebagai Ketua Badan Pengawas Himpunan 
Mahasiswa Program Studi (Himpro) 2018, founder 
pionirmadani.id serta menjadi Ketua dari Brebesselatan 
News.

Sementara Anne Amalia Rahmanita saat ini sedang 
menjabat sebagai Sekretaris Biro Bisnis dan Kemitraan 
BEM KM IPB, aktif juga di Forum Indonesia Muda 19 serta 
sedang membangun bisnis kefir @intenslifeofficial. Tak 
hanya itu, Aliya Nurarifa Saadah juga sedang menjabat 
sebagai Sekretaris Biro Media dan Branding BEM KM IPB 
dan delegate on ASEAN Youth Engagement Summit, 
Phillipines.

Farida Utami Ritonga saat ini aktif di Asrama Putri Program 
Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) IPB sebagai Senior 
Resident angkatan 55 dan Penanggung Jawab penerima 
beasiswa Afirmasi dan juga peserta student exchange Mie 
University, Jepang. Sementara Laras Insiya Pertiwi sedang 
menjabat sebagai Ketua Komisi 1 Dewan Peerwakilan 
Mahasiswa (DPM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB dan 
anggota Badan Pekerja Kajian Majelis Permusyawaratan 
Mahasiswa (MPM) KM IPB 2019. Mella Sarah Elmania 
sedang menjabat sebagai Steering Comittee UKM 
Indonesia Green Action Forum dan juga sebagai mahasiswa 
berprestasi FPIK 2018.

Beasiswa ini memiliki visi besar yang ingin dicapai yakni 
terwujudnya Indonesia berdaya. Ach Firman Wahyudi, SE, 
M.Si selaku manager Bakti Nusa Regional Bogor 
menegaskan bahwa Beasiswa Aktivis Nusantara adalah 
Program Pengembangan Kepemimpinan. “Ini ikhtiar kami 
dalam melahirkan pemimpin bangsa yang berintegritas, 
cendikia, transformatif, dan melayani,” ujarnya.

Ke delapan mahasiswa IPB tersebut juga terpilih untuk 
mengikuti kegiatan pembinaan kepemimpinan dari skala 
individu hingga nasional. Mereka juga terpilih sebagai 
peserta Future Leader Camp (FLC) 2019 di Semarang yang 
dilaksanakan pada tanggal 28 – 31 Maret 2019 dengan 
tema “Millennial Leaders : Menuju Indonesia Berdaya”.

FLC merupakan orientasi dan internalisasi program, serta 
pengukuhan calon penerima manfaat Bakti Nusa yang lolos 
dalam seleksi nasional. Kegiatan FLC ini juga merupakan 
ajang bertemunya para aktivis dari kampus-kampus terbaik 
di Indonesia serta menjadi wadah pembelajaran dan 
menuai inspirasi dari tokoh nasional dari berbagai bidang. 
(*/Zul)
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Mahasiswa IPB Raih Juara Fotografi Infrastruktur Kelautan

restasi membanggakan diraih mahasiswa Institut PPertanian Bogor (IPB), Muhammad Iqbal Muzakki. 

Mahasiswa Departemen Teknologi Industri 

Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB  

ini berhasil meraih Juara 3 Kompetisi Fotografi Tingkat 

Nasional dalam ajang Indonesia Ocean Expo (IOE) yang 

diadakan oleh Keluarga Mahasiswa Teknik Kelautan 

Institut Teknologi Bandung (ITB) Februari 2019 silam. 

Himpunan mahasiswa  tersebut bekerja sama dengan 

Society of Petroleum Engineers. Kompetisi ini mengusung 

tema potret infrastruktur kelautan. Foto karya Iqbal yang 

berjudul 'Pembangunan Dermaga Eksekutif Pelabuhan 

Bakauheni untuk Meningkatkan Mobilitas dan Keamanan 

Transportasi Laut' mencuri perhatian dewan juri. 

“Awal ingin ikut lomba ini karena pertanyaan essainya 

sesuai dan saya sudah mengambil foto yang sesuai 

dengan tema lombanya. Foto ini lebih mengarah ke 

landscape dan arsitektur. Potret ini diambil di kapal yang 

berada di Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan ini 

menghubungkan Kecamatan Bakauheni dengan Banten," 

ujar anggota Forum Scientific Studies (Forces) IPB 

tersebut. 

Kendala yang dihadapi Iqbal saat mengikuti lomba yakni 

dalam proses pembuatan essai. "Saya lebih sering 

mengikuti kompetisi fotografi dibanding essai, jadi belum 

terbiasa. Saat memotret, beberapa kali terjadi goncangan 

di kapal sehingga kadang menghambat,” tambah Iqbal. 

Pengeditan foto juga memerlukan waktu beberapa hari 

dan revisi.

Iqbal menjelaskan bahwa fokus fotonya bukan kapal, 

namun ke bangunan di belakang kapal seperti crane dan 

simbol fisik dari Provinsi  Lampung. "Komposisi foto ini pas 

karena kapal ini berada di antara dua crane," terang Iqbal. 

Ada empat kegiatan yang diselenggarakan di IOE 2019 

yaitu Pre-Event, Kompetisi, Seminar, dan Expo.  Hasilnya 

fotografi finalis dipajang di pameran event IOE 2019.

Ke depannya Iqbal berharap dapat mengikuti kompetisi 

fotografi bergengsi seperti Sony World Photography. 

Lomba ini merupakan lomba pertama yang ia menangi 

setelah empat kali mengikuti lomba fotografi lainnya. 

Selain mempunyai minat fotografi, Karya Program 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang digagas Iqbal berhasil 

didanai tahun ini. Iqbal juga sempat menjadi asisten 

praktikum pada salah satu mata kuliah di TIN IPB. 

(Ghinaa/ris)
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INSPIRE 2019: Persiapkan Dunia Pasca Kampus Sejak Dini

K
ehidupan pasca kampus adalah kehidupan yang 

akan dijalani oleh seorang mahasiswa setelah 

menyelesaikan studinya. Pasca kampus dimulai 

ketika seseorang telah mendapatkan Surat Keterangan 

Lulus (SKL) kuliah dan telah diwisuda dari perguruan tinggi 

tempatnya menimba ilmu.

Namun banyak mahasiswa yang masih bingung dan 

merasa belum siap untuk menghadapi dunia pasca 

kampus. Melihat kondisi itu Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) bekerja sama dengan Himpunan Profesi 

Mahasiswa Ilmu Gizi (HIMAGIZI), Himpunan Profesi 

Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen (HIMAIKO) IPB 

menggelar Inspire 2019. Inspire 2019 mengusung tema 

Infinite Potential for The Better Future yang bertujuan 

agar mahasiswa dapat menemukan potensi dirinya untuk 

mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Di kesempatan kali ini, tiga pembicara yang masing-

masing berprofesi sebagai dietisien atau ahli gizi, Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dan Supervisor Human Resource dari 

media televisi ini sepakat bahwa penting sekali bagi 

mahasiswa untuk mengetahui passion dan minat ke 

depannya. Hal ini untuk lebih memudahkan lulusan untuk 

memilih pekerjaan yang sesuai. Dalam kehidupan pasca 

kampus, passion memegang peran penting yang 

menentukan arah karir ke depan, apakah menjadi seorang 

pekerja kantoran, pekerja industri media kreatif atau 

menjadi seorang entrepreneur. Semua itu yang mendasari 

adalah passion. Menurut Mabella Denantrini, Supervisor 

Human Resource NET TV, selain passion ada hal lain yang 

tidak kalah pentingnya dalam dunia pasca kampus nanti. 

Dalam dunia pasca kampus tidak cukup hanya bekerja 

dengan passion saja tanpa mengetahui resiko dari 

pekerjaan yang dijalani. 

“Sebenarnya yang perusahaan butuhkan itu ada dua. 

Pertama, passion kamu. Kedua, tahu konsekuensi dari 

kerjaan yang kamu pilih. Mengetahui risiko dari suatu 

pekerjaan yang akan kita ambil itu penting untuk 

menyiapkan mental agar tidak mudah down ketika 

menemukan kesulitan nantinya. Mengetahui risiko 

pekerjaan seseorang  juga dapat membuat ia tampak lebih 

profesional dan berprestasi,” ujarnya. 

Selain itu, menurut pembicara pada sesi kedua yakni Deva 

Mahendra, aktor sekaligus entrepreneur, dalam dunia 

pasca kampus seseorang juga membutuhkan kemampuan 

kerjasama dan komunikasi yang bagus. Baik dalam 

pekerjaan sebagai pegawai maupun sebagai seorang 

entrepreneur, kemampuan ini mutlak diperlukan 

seseorang. “Di dunia entrepreneur kita bekerjasama 

dengan orang lain, berkolaborasi, mencari partner, 

bersinergi dengan yang lain. Kalo gak gitu, gak bisa jalan 

usaha kita, bangkrut,” ujar pria yang mendirikan usaha 

kedai kopi ini. 

Senada dengan Deva, Fatma Silviani yang berprofesi 

sebagai ahli gizi pun mengungkapkan hal yang sama. 

Menurutnya, di rumah sakit, tidak hanya ada satu profesi 

tapi banyak profesi yang ditemui. “Sebagai ahli gizi, tidak 

mungkin dapat bekerja sendiri  tetapi harus bekerja sama 

dengan dokter untuk kesembuhan pasien,” ujar Fatma 

yang bertugas di RS. PON Jakarta.

Namun sebelum memasuki dunia pasca kampus, ada hal 

yang bisa disiapkan dari sejak bangku kuliah. Hal itu 

adalah personal branding. Personal branding adalah hal-

hal yang dibangun untuk menunjukkan karakter seseorang 

agar berbeda dengan yang lainnya. Di era digital seperti 

sekarang, personal branding umumnya dilakukan pada 

media sosial seperti Instagram dan Youtube. Untuk 

mendapatkan personal branding pun membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit. Benakribo yang berprofesi 

sebagai konten kreator mengatakan bahwa personal 

branding itu bukan sesuatu yang instant. Dibangunnya 

butuh waktu yang lama. “Kadang orang-orang itu 

menonton video youtube karena personal branding dari si 

kreator bukan semata-mata karena kontennya saja,” ujar 

pria yang akrab disapa Bang Bena tersebut. (DPNO/Zul)
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impunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua) 

HInstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali adakan 

Bazar of Aquaculture (Bazoqa). Bazoqa ini 

merupakan pasar ikan hias serta akuaskap insidentil yang 

digelar di Pelataran Agrimart II, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor selama seminggu penuh (30/3-7/4). Bazoqa tahun 

ini mengusung tema “Beauty of Exotic Fish and 

Aquascape” yang menghadirkan berbagai ikan hias, kura-

kura, tanaman hias dan tatanan akuaskap mini dengan 

harga terjangkau. 

Terdapat berbagai ikan hias populer seperti ikan neon 

tetra, guppy, molly, koki oranda, dan cupang. Ada juga ikan 

hias predator yaitu belida jawa, palmas, alligator gar, dan 

ompok. Untuk golongan reptil, dijual juga kura-kura brazil 

beserta akuariumnya. Selain itu, ada juga akuaskap mini 

berisi pasir, tanaman hias, batu, dan akar kayu.

 “Bazoqa diadakan untuk meningkatkan jiwa 

kewirausahaan mahasiswa Budidaya Perairan Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB melalui bidang 

ikan hias dan akuaskap. Bazoqa juga bertujuan untuk 

memperluas pandangan masyarakat bahwa usaha ikan 

hias dan akuaskap merupakan bisnis yang prospektif,” ujar 

Naufal Fattir, Ketua Pelaksana. 

Dosen Departemen Budidaya Perairan Fajar Maulana, S.Pi, 

M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa akuakultur 

memiliki tujuan untuk menambah profit dan mahasiswa 

bisa berwirausaha melalui program Bazoqa ini. (AMD/Zul)

Bazoqa Kembali Datangkan Ratusan Ikan Hias 
di Pelataran Agrimart II
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T
iga mahasiswa Departemen Matematika, Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Imas Saumi Amalia, Olga 

Sacharissa Putri, dan Reynaldo Heradi Kurniawan 

berhasil meraih Juara III lomba karya tulis ilmiah 

matematika nasional dalam Matematika Paper 

Competition 2019 yang diselenggarakan oleh Ikatan 

Mahasiswa Matematika (Ikahimatika) Indonesia Wilayah V 

di Universitas Negeri Malang, Minggu (31/03). Kegiatan 

yang bertemakan “Matematika Sebagai Peran Inovatif 

dalam Membangun Kreativitas Bangsa Berdaya Saing 

Global” ini diikuti oleh mahasiswa matematika dari 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Indonesia menempati peringkat ke 63 dari 70 negara 

dalam hal penguasaan matematika. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya fasilitas umum berbasis 

ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dapat menjadi 

ruang lingkup pembelajaran matematika yang lebih luas di 

Indonesia. Berlatar belakang hal tersebut, tim yang 

diketuai oleh Imas Saumi ini mengembangkan gagasan 

Comath (Castle of Mathematics) sebagai sarana 

pembelajaran matematika kreatif berbasis iptek. 

“Gagasan ini kami buat untuk mengubah mindset 

masyarakat bahwa matematika itu tidak sulit. Hal ini kami 

tempuh melalui pembuatan gagasan museum iptek yang 

mengintegrasikan matematika secara kreatif dan 

menyenangkan. Comath ini berupa museum iptek serba 

matematika yang dibangun menggunakan konsep 

matematika. Selain itu, semua kegiatan transaksi di dalam 

museum ini juga akan menggunakan sistem transaksi dan 

konsep ruangan berbasis matematika,” papar Olga salah 

satu anggota dari tim Comath.

Mengetahui tingkat kunjungan masyarakat Indonesia ke 

museum yang rendah, Olga dan tim memasukkan unsur-

unsur kekinian dalam gagasan pembuatan istana 

matematika ini. Rancangan bangunan dibuat seunik 

mungkin dengan menambahkan berbagai spot foto di area 

museum. 

“Selain itu, kami juga menggagas Comath Sinema yang 

memutar tayangan edukasi matematika, Comath 

Playground dimana anak-anak bisa bermain sambil belajar 

matematika, serta Comath Gallery dan Comath Library 

dimana pengunjung bisa meningkatkan literasi 

matematika. Comath juga akan melibatkan masyarakat 

dalam penyelenggaraannya dengan membentuk 

komunitas,” tutur Olga.

 Lebih lanjut, tim yang terinspirasi oleh National Museum 

of Mathematic di New York ini berharap agar gagasan ini 

dapat direalisasikan segera di Indonesia. “Sebenarnya 

sudah banyak museum pendidikan di Indonesia, namun 

belum ada yang khusus matematika. Semoga gagasan ini 

dapat direalisasikan sehingga dapat berkontribusi dalam 

meningkatkan minat pelajar Indonesia terhadap ilmu 

matematika. Hal ini menjadi sangat penting karena 

matematika merupakan ilmu yang mendasari bidang ilmu 

lainnya bahkan berperan besar dalam kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi,” ujar mahasiswa yang juga 

aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa Forum for Scientific 

Studies (Forces) IPB ini. (LR/Zul)

Gagas Istana Matematika, Mahasiswa IPB 
Juarai Mathematic Paper Competition Tingkat Nasional
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Himakua IPB Lepas 340 Calon Induk Nila Nirwana 
di Desa Binaan

ivisi Sosial dan Lingkungan Himpunan 

DMahasiswa Akuakultur (Himakua) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) adakan pembinaan desa 

dengan tajuk Akuakultur Bina Desa (Akuabindes) di Desa 

Sukadamai, RW 04/RT 03, Kecamatan Dramaga, Bogor 

(24/3). Pada acara Akuabindes ini, mahasiswa melepaskan 

340 calon indukan nila nirwana (Oreochromis niloticus) 

generasi III dan pakan ikan kepada kelompok tani di desa 

tersebut. 

Ikan nila nirwana generasi III merupakan varietas nila 

unggul hasil seleksi famili yang dilakukan di Balai 

Pengembangan Budidaya Ikan Nila dan Ikan Mas, 

Wanayasa. Pelepasan itu berkaitan dengan sasaran tahun 

ini yaitu pemberdayaan masyarakat membuat usaha 

pembenihan ikan nila untuk meningkatkan taraf 

kesejahteraan. 

“Akuabindes itu bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan warga Sukadamai melalui budidaya 

perikanan. Target kami tahun ini memang edukasi 

pembenihan,” tutur Ferian Afrinaldo, Ketua Pelaksana. 

Acara berlangsung dengan diskusi mengenai ikan Nila 

Nirwana oleh dosen Departemen Budidaya Perairan IPB, 

lalu dilanjutkan dengan pelepasan ikan di kolam warga.

Salah satu perangkat desa, Didin mengaku merasakan 

manfaat dari kegiatan Akuabindes ini.  Didin berharap 

kegiatan Akuabindes ini dapat memunculkan perbedaan 

antara kelompok tani yang dibina dengan kelompok tani 

yang tidak dibina.

“Kelompok tani yang telah dibina ini nantinya dapat 

membina kelompok tani yang lain,” ujarnya. (AMP/Zul)
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