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Japas IPB University 2019 Kampanyekan Pembatasan Plastik 
Menuju Green Campus 2020

da yang berbeda dengan Jalan Pagi Sehat (Japas) 

AIPB University 2019. Ribuan peserta yang 

membawa tumblr sendiri untuk bekal air minum 

selama mengikuti Japas merupakan bukti komitmen IPB 

University untuk mewujudkan green campus, salah 

satunya dengan mengurangi penggunaan kemasan 

plastik. Puluhan ribu peserta dapat mengisi ulang air 

minumnya di beberapa titik pengisian.

“Kini, kita akan segera menyongsong Green Campus 2020. 

Maka hari ini kita sudah berhasil tidak lagi menggunakan 

botol minuman dan mulai menggunakan tumblr. Bukan 

hanya menggunakan tumblr, kita pun tidak boleh 

membuang sampah sembarangan dan mulai memilah-

milah sampah untuk kita buang sesuai dengan jenisnya. 

Alhamdulillah, kini kita ada di posisi 40 besar dunia dalam
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 nominasi The Most Sustainable University. Saya berharap 

bisa terus meningkatkan capaian ini hingga mampu 

menjadi peringkat teratas The Most Sustainable 

University di dunia,“ ujar Rektor IPB University, Dr Arif 

Satria, saat membuka Japas 2019 di Kampus Dramaga, 

Bogor (8/9).

Kegiatan Japas ini merupakan bagian dari perayaan Dies 

Natalis ke 56 IPB University. Ketua Pelaksana Dies Natalis 

yang juga Sekretaris Institut, Dr Ir Aceng Hidayat 

mengatakan Japas ini sudah 20 tahun digelar dalam 

rangka Dies Natalis.

“Bagi kami, ada tiga tujuan utama dari Japas ini. Pertama 

membudayakan hidup sehat dengan membiasakan 

berjalan kaki dan mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi. Kedua ialah kita ingin membangun spirit 

kebersamaan dengan adanya Japas ini, adanya puluhan 

hadiah mulai dari sepeda, barang elektronik, hingga 

voucher diharapkan bisa membantu dan berbagi 

kebahagiaan dengan seluruh peserta Japas. Ketiga, Japas 

ini merupakan sarana untuk menyampaikan salah satu 

kebijakan strategis IPB University yaitu kebijakan Green 

Campus yang sudah dimulai sejak 2012. Setelah pada 

tahun lalu kita fokus pada Green Transportation, pada 

tahun ini kita bisa fokus pada pengurangan sampah 

plastik,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua Pelaksana Japas 2019, Dr 

Cahyono Tri Wibowo, Japas 2019 diikuti 10.000 peserta 

yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

alumni hingga mitra-mitra institusi. 

“Tema besar dari Japas 2019 yaitu Budayakan Jalan Kaki 

Sehat untuk Mewujudkan IPB University Green Campus. 

IPB University kini mulai fokus untuk melaksanakan 

sistem pengelolaan limbah yang baik maka kita akan 

memfokuskan untuk mulai membudayakan penggunaan 

tumblr dan juga memilah sampah organik dan non organik 

sebelum dibuang,” ujarnya. (dinof/Zul)
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T
ahun ini, IPB University berhasil menduduki Juara 

II Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-

32 dengan perolehan  3 emas dan 2 perak dalam 

presentasi karya ilmiah, serta 3 emas, 1 perak dan 3 

perunggu dalam poster ilmiah. 

Rektor IPB University, Dr Arif Satria mengatakan 

perolehan prestasi ini merupakan hasil kerja keras semua 

pihak. Menurutnya, dengan sinergi antara dosen 

pendamping, mahasiswa, serta Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir menjadi kunci 

dalam peraihan prestasi ini.

"Tahun lalu kita berada pada posisi ke 12, kemudian saya 

sampaikan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin, 

angka 12 harus hilang salah satunya, hilang angka satu 

atau angka dua. Alhamdulillah yang hilang angka satu," 

ungkap Dr Arif Satria. 

Ia menjelaskan lonjakan prestasi dari peringkat 12 ke 

peringkat pertama memang tidak mustahil, tetapi untuk 

memperoleh peringkat pertama harus ada kerja keras 

yang lebih dari biasanya. 

"Kita mendapat peringkat kedua, ini merupakan kabar baik 

untuk kita semua supaya tidak terlena dengan perolehan 

prestasi ini. Oleh karena itu kita harus bekerja lebih keras 

lagi supaya bisa mendapat peringkat pertama di tahun 

depan," ujar Dr Arif Satria.

Meskipun demikian, Dr Arif Satria juga menghimbau 

supaya memperhatikan faktor non teknis dalam 

berprestasi. Faktor non teknis yang dimaksud adalah 

emosional dan doa. 

"Jadi yang dilakukan selama ini adalah usaha manusiawi, 

peserta Pimnas sekarang semakin beragam. Tinggal 

strategi, penguasaan emosi dan persoalan bagaimana 

menjaga persoalan non teknis," tambah Dr Arif Satria. 

Terkait penguasaan emosi, ia berpesan supaya tidak 

cemas selama mengikuti kegiatan Pimnas terutama ketika 

presentasi. Apabila sudah cemas maka dampaknya akan 

membuat grogi dan tidak percaya diri. Di sisi lain, perkara 

doa juga harus dilakukan karena doa merupakan hal 

penting yang tidak bisa dilupakan begitu saja. 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB 

University, Dr Ir Drajat Martianto menyampaikan untuk 

mempersiapkan Pimnas berikutnya, penyiapan dan 

pematangan ide akan dilakukan secepatnya. 

"Salah satu masalah yang dihadapi oleh mahasiswa ketika 

Pimnas adalah kurang percaya diri. Kemudian pemilihan 

juru bicara atau presenternya, untuk itu ke depan akan 

disiapkan pendampingan dari psikolog supaya mahasiswa 

lebih berani tampil percaya diri," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya,"Intinya ada tiga hal yang 

menjadikan kita juara yaitu dukungan dari pimpinan, 

dukungan dari dewan juri dan tentunya persiapan yang 

lebih matang lagi." (Rosyid/Zul)

Tim Pimnas Raih Juara II, IPB University Gelar Syukuran



4

Rektor IPB University Berikan Kuliah Umum di Balitbang ESDM

R
ektor IPB University, Dr Arif Satria diundang 

untuk memberikan kuliah umum di Badan 

Penelitian dan Pengembangan Energi dan 

Sumberdaya Mineral (Litbang ESDM)l, Selasa (3/9) di 

Jakarta. Kuliah umum tersebut dalam rangka memajukan 

dan mempromosikan inovasi yang dihasilkan oleh Litbang 

ESDM.

Dalam kuliahnya, Dr Arif memaparkan mengenai 

manajemen inovasi di era revolusi industri 4.0. Ia 

menerangkan, bidang energi saat ini memiliki persoalan 

ketidakpastian yang tinggi.

“Oleh karenanya, supaya dapat menghadapi 

ketidakpastian ini, ada literasi baru yang bisa digunakan 

yaitu risk management. Kenapa risk management, karena 

yang dihadapi itu ketidakpastian,” ungkapnya.

Dr. Arif Satria menekankan, untuk menghadapi era saat ini, 

yang ia sebut sebagai VUCA (volatility, uncertainty, 

complexity, dan ambiguity) diperlukan empat skill yang 

kompeten. Skill tersebut adalah critical thinking, complex 

problem solving, communication, dan collaboration.

“Kita juga harus inovatif dan kreatif. Kalau tidak kreatif kita 

akan ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Dengan 

kreativitas, kita juga mampu berkompetisi dengan negara-

negara yang sudah maju,” tambahnya.

Dengan demikian, untuk menentukan kesuksesan di masa 

depan diperlukan roadmap yang diterjemahkan dalam 

rencana strategis. Roadmap yang telah disusun 

harapannya dapat dieksekusi sesuai dengan rencana dan 

sumberdaya yang tersedia.

Terkait pengembangan dan publikasi hasil inovasi dan 

penelitian, Dr. Arif Satria berpesan supaya memanfaatkan 

teknologi yang berkembang saat ini. Ia menekankan 

supaya jangan sampai hasil inovasi dan penelitian yang 

dilakukan tidak sampai di masyarakat sehingga 

masyarakat tidak bisa memanfaatkan hasil inovasi 

maupun hasil penelitian tersebut.

“Sekarang ini bukan lagi masa resource control, tetapi 

resource orcestra dan resource sharing. Jadi tidak perlu 

lagi khawatir kalau instrumen penelitian terbatas, karena 

kita bisa kerjasama dengan instansi lain untuk 

menciptakan suatu inovasi. Dengan sharing resource, 

harapannya hasil inovasi itu lebih berdampak kepada 

masyarakat,” pungkas Dr. Arif.

Kepala Badan Litbang ESDM, Dr. Ir. Dadan Kusdiana, M. Sc. 

mengungkapkan rasa bahagianya dapat mendatangkan 

narasumber Rektor IPB University. Ia berharap dengan 

diselenggarakannya kuliah umum bagi peneliti dan jajaran 

di Litbang ESDM dapat meningkatkan daya saing inovasi 

dan hasil penelitian Litbang ESDM.

“Kami sangat berharap, dengan kuliah umum seperti ini 

para peneliti lebih termotivasi dan bersemangat untuk 

berkreasi dan berinovasi lagi,” ungkap Dadan. (rosyid/Zul)
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Konferensi Internasional Marine Science di IPB University 
Dukung SDGs

D
epartemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB 

University menggelar The 3rd International 

Conference on Marine Science 2019 (ICMS 2019), di IPB 

International Convention Center (IICC) Bogor, Rabu (4/11). 

Kegiatan ini mengangkat tema “Toward Sustainable 

Marine Resource and Environment”.

“Kelautan memiliki peran penting dalam kehidupan 

manusia. Namun, kondisinya kini berada dalam bahaya 

yang serius. Karenanya, informasi yang dihasilkan dari 

para peneliti merupakan hal yang sangat penting untuk 

menjaga kelautan kita,” ujar Dr Jonson L-Gaol, Chairman of 

ICMS 2019 dalam sambutannya.

Sementara itu, Dekan FPIK, Dr. Luky Adrianto, MSc 

menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas 

FPIK yang sejalan dengan visi IPB University.

“Lautan adalah kata yang kuat yang ditempatkan dalam 

visi IPB University. Artinya, IPB University tidak hanya 

tentang pertanian tetapi juga menguatkan pertanian, 

kelautan dan biosains tropika. Berdasarkan hal itu, 

fakultas kelautan mendapatkan mandat yang kuat untuk 

mengembangkan keilmuan dalam bidang kelautan,” ucap 

Dr Luky.

Menurutnya ICMS yang telah ketiga kali digelar ini 

merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan perayaan 

Dies Natalis ke-56 IPB University sekaligus juga untuk 

FPIK.

“Jadi awal IPB University berdiri, FPIK sudah hadir. 

Karenanya, kalau melihat dari logo IPB University, ada lima 

daun yang mewakili lima fakultas. Yaitu Fakultas 

Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan dan 

Fakultas Kehutanan,” tutur Dr Luky.

Kegiatan ini, menurutnya tidak boleh hanya bertujuan 

untuk memenuhi jumlah publikasi ilmiah IPB University, 

namun lebih dari itu, kegiatan ini harus ditujukan untuk 

memperkuat posisi IPB University dalam Ocean Science 

Decade.

Selain itu, Dr Luky juga berharap agar nantinya apa yang 

didapatkan dari konferensi ini bisa memberikan kontribusi 

bagi kesejahteran masyarakat, blue economy dan 

manajemen bisnis lainnya untuk bisa menjawab 

tantangan dan target dari The Sustainable Development 

Goals (SDGs).

“Saya berharap, nanti dari sekian banyak, ada berapa yang 

penelitiannya mampu menjawab target dari SDGs. 

Misalnya kita punya sepuluh target, pada konferensi ini 

kita diskusikan, dimasukkan dalam infografis. Sebagai 

bagian dari kontribusi dalam SDGs target,” kata Dr Luky.

The 3rd ICMS ini menghadirkan Sekretaris Utama Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr Ir 

Gellwynn Daniel Hamzah Jusuf, MSc dan Prof. Dr. Omar bin 

Yaakob, Chairman of Universiti Teknologi Malaysia (UTM) 

Professor Council sekaligus anggota senat UTM. (Rz/Zul)
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Mahasiswa Asing Belajar Budidaya Singkong 
dan Tebu di IPB University

S
ekira 12 mahasiswa asing dari Filipina, Jepang, 

Vietnam, Taiwan dan Hongkong datang ke 

Indonesia untuk mengikuti kegiatan Summer 

Course di IPB University. Summer Course yang rencananya 

akan berlangsung hingga tanggal 12 September 2019 ini 

merupakan kerjasama antara Departemen Agribisnis 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) dan Sungai Budi 

Group, Lampung. Selain mahasiswa asing, ada tiga 

mahasiswa IPB University yang menjadi peserta Summer 

Course.

Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, 

Kerjasama dan Pengembangan FEM, Dr Tanti Novianti, 

mengatakan peserta akan studi lapang di laboratorium 

lapang Jonggol (studi kelapa sawit) dan Sungai Budi Group 

Lampung selaku mitra IPB University untuk belajar 

singkong dan tebu.

“Tahun ini komoditas yang dibahas di Summer Course 

diperluas. Selain komoditas kelapa sawit, peserta juga 

akan belajar tentang singkong dan tebu. Mereka akan 

belajar ilmu agribisnis inklusif dan berkelanjutan yang 

merupakan salah satu kegiatan ekonomi terpenting, cara 

baru sektor pertanian,” ujarnya dalam pembukaan 

summer course di Ruang Sidang FEM, Kampus Dramaga, 

Bogor (4/9).

Dr Tanti berharap dari kegiatan ini mahasiswa asing dapat 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman serta 

memahami tentang agribisnis yang inklusif dan 

berkelanjutan di Indonesia dan mampu bekerja sama 

dalam tim untuk mengembangkan jaringan internasional. 

“Dari kegiatan ini, IPB University dapat mempromosikan 

inovasi dan keilmuan yang dimiliki untuk masyarakat dunia 

melalui mahasiswa asing yang belajar di IPB University,” 

imbuhnya.

Sementara itu Direktur Program Internasional IPB 

University, Prof Iskandar Zulkarnain Siregar 

menyampaikan  program Summer Course ini merupakan 

salah satu kegiatan internasionalisasi. Melalui program 

Summer Course, mahasiswa IPB University dapat 

berinteraksi, bertukar pengalaman dan informasi tentang 

pertanian dengan mahasiswa negara lain.

“Sedangkan  mahasiswa dari negara lain juga dapat 

belajar berkomunikasi dengan mahasiswa IPB University 

terutama dapat belajar tentang agribisnis kontemporer 

yang ada di Indonesia, yang sekarang topiknya diperluas 

tidak hanya kelapa sawit (oil palm) tetapi ada singkong 

dan tebu,” ujarnya.

IPB University sebagai perguruan tinggi pertanian dan 

memiliki visi pertanian sangat relevan mengadakan 

kegiatan Summer Course ini untuk menarik minat 

mahasiswa asing belajar di IPB University. Kegiatan ini 

mampu mempromosikan IPB Unversity sebagai salah satu 

perguruan tinggi kelas dunia dengan mengenalkan peran 

perguruan tinggi dalam membangun sustainable agrifood 

management in Indonesia, diantaranya melalui teaching 

farm di berbagai unit terkait di IPB Unversity.

“Hal ini akan semakin mengokohkan reputasi IPB 

University dalam pengembangan pertanian tropika di 

tingkat internasional,” ujarnya. (awl/Zul)
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Dosen FPIK IPB University Luncurkan Buku Ekowisata Perairan

D
r Ir Fredinan Yulianda, dosen Departemen 

Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB 

University meluncurkan buku berjudul “Ekowisata 

Perairan: Suatu Konsep Kesesuaian dan Daya Dukung 

Wisata Bahari dan Wisata Air Tawar”. Dalam acara 

peluncuran buku Ekowisata Perairan yang digelar oleh 

mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan 

Sumberdaya Pesisir dan Lautan di Ruang Diskusi FPIK, 

Kampus Dramaga, Bogor (6/9) ini, Dr Fredian mengatakan 

bahwa wisata perairan berbasis ekologi atau ekowisata 

merupakan bentuk kegiatan wisata berbasis objek sumber 

daya alam yang masih alami dan memiliki keindahan. 

“Ekowisata merupakan suatu konsep pengelolaan wisata 

yang mengedepankan pada pemanfaatan jasa ekosistem 

tanpa harus memodifikasi sumberdaya alam yang dapat 

memperkecil peranan objek alam atau mengubah 

bentangan alam. Sehingga pengelolaan ekowisata 

bertujuan tetap menjamin kelestarian sumber daya alam 

sebagai objek utama wisata, juga diperlukan persyaratan 

karakteristik sumber daya untuk dapat menjadi objek 

ekowisata,” ujarnya.

Ia menambahkan, buku ini menjelaskan konsep ekowisata, 

karakteristtik sumber daya  wisata, kesesuaian wisata dan 

daya dukung kawasan wisata. Aspek-aspek ini sangat 

penting dipahami agar pengelolaan dan wisata perairan 

berbasis ekologi dapat dilaksanakan dengan baik. 

Kegiatan wisata perairan memiliki kekhususan dalam 

persyaratan karakteristik sumber daya alam dan cara 

menikmati objeknya. Sehingga wisata perairan dibahas 

berdasarkan jenis kegiatan wisatanya baik aspek 

kesesuaian sumber daya maupun aspek daya dukung 

pemanfaatannya. 

“Wisata perairan secara umum dibedakan antara wisata 

pantai atau bahari (perairan laut) dan wisata perairan 

tawar. Kelompok jenis wisata pantai dan bahari antara lain 

terdiri dari wisata pantai, wisata mangrove, wisata selam, 

wisata snorkeling, wisata pancing, dan wisata selancar. 

Sedangkan kelompok jenis wisata perairan tawar terdiri 

dari wisata danau atau situ, wisata sungai, dan wisata air 

terjun,” tambahnya.

Harapannya, kehadiran buku ini dapat memberikan 

manfaat dan menjadi salah satu referensi ilmiah bagi para 

peneliti di bidang ekowisata dan menjadi pertimbangan 

dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan kawasan 

dalam sektor wisata perairan.

”Selain itu pemanfaatan wisata yang berkelanjutan 

mengharuskan membatasi pengunjung sebagai indikator 

sumber daya alam dalam mentolerir kegiatan wisatawan, 

yang dikenal sebagai daya dukung kawasan wisata,” 

ujarnya. (awl/Zul)
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I
nnalillaahi wa inna illaihi roojiuun, telah berpulang ke 

rahmatullah salah seorang putra terbaik IPB University, 

Dr Ir Mohamad Yamin, M. Agr.Sc pada hari ini Rabu, 4 

September 2019 di RS PMI Bogor. Dr Yamin adalah Dekan 

Fakultas Peternakan yang lahir di Jakarta pada 23 

September 1963. Almarhum merupakan dosen dengan 

keahlian Ilmu Produksi Ternak Ruminansia Kecil pada 

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan 

(IPTP), Fakultas Peternakan (Fapet), IPB University pada 

Bagian Ternak Daging, Kerja dan Aneka Ternak.

Almarhum semasa hidupnya menempati berbagai jabatan 

yaitu sebagai Direktur Sumberdaya Manusia IPB 

University tahun 2003-2007, Wakil Dekan Fakultas 

Peternakan pada tahun 2007-2011, Dekan Fakultas 

Peternakan dua periode yaitu pada tahun 2011-2015 dan 

2015 hingga 2019 ini.

Riwayat Pendidikan almarhum yaitu pada tahun 1986 

menamatkan pendidikan Sarjana Peternakan Bidang 

Produksi Ternak di IPB University. Tahun 1993 meraih 

Magister Sains Bidang Animal Production, di University of 

Queensland, St. Lucia, Australia. Dan tahun 2006 

menyelesaikan pendidikan Doktor Bidang Animal Science, 

di Adelaide University, Australia. Beberapa mata kuliah 

yang diasuh semasa menjadi dosen yaitu Tingkah Laku 

dan Kesejahteraan Ternak (S1), Teknologi Produksi Ternak 

Ruminansia Kecil (S1), Teknik Pengolahan Hasil Ikutan 

Ternak (S1), Pengantar Manajemen Industri Hasil Ternak, 

Manajemen Ternak Ruminansia Kecil, Budidaya Ternak 

Ruminansia Kecil.

Aktivitas organisasi yang beliau geluti semasa hidup 

antara lain Anggota Ikatan Cedekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) pada tahun 1996-2000. Anggota Himpunan Alumni 

Peternakan (Hanter) sejak 1987, Ketua Bidang Profesi dan 

Keilmuan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) sejak 

tahun 2003, Anggota Himpunan Peternak Domba dan 

Kambing Indonesia (HPDKI) sejak 2004, Anggota 

Himpunan Masyarakat Perkelincian Indonesia (Himakindo) 

sejak 2006 dan Anggota Himpunan Ilmuwan Peternakan 

Indonesia (HILPI) sejak 2011.

Berbagai prestasi yang pernah diraihnya antara lain Dosen 

Peraih Nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar Terbaik 

Semester Genap 2008/2009 di Fakultas Peternakan IPB 

University, Dosen Berprestasi Tingkat I Fakultas 

Peternakan IPB University pada tahun 2010, dan Satya 

Lancana Karya Satya 20 tahun dari Sekretariat Negara 

Republik Indonesia pada tahun 2010.

Beberapa Publikasi Ilmiah yang telah dihasilkan semasa 

hidupnya yaitu karya ilmiah yang dipublikasi dalam 

Prosiding dalam acara The 3th International Seminar on 

Tropical Animal Production pada Oktober 2002 di 

Yogyakarta, Indonesia dengan judul The quality of local 

sheep skin and leather with different drying methods. 

Prosiding dalam acara The 9th Congress of the Asian 

Australasian Association of Animal Production Societies 

(AAAP) and 23th  Biennial Conference of Australian 

Society of Animal Production (ASAP) di University of New 

South Wales, Sydney, Australia pada tahun 2000 dengan 

judul Effect of sire, sex and type of birth and rearing on 

follicle shutdown in Merino shee. Publikasi lainnya yaitu 

dalam Journal Animal Sciences pada tahun 2010 yang 

berjudul Effect of Sire, Sex and Type of Birth and Reaning 

on Follicle Shut Down in Merino Sheep dan publikasi ilmiah 

lain yang berjudul Near Infrared Reflectance Spectroscopy 

for The Measurement of The Sulphur Content of Merino 

Woll pada tahun 2000 dalam jurnal yang sama. 

Almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Ir. Yani 

Widiruswati dan seorang putra bernama Alif Ramdhani 

Yamin, ST, MSc, seorang menantu yaitu Bintari Ayu 

Ratnaningtyas, SSi dan dua orang cucu yaitu Keira 

Nottisha Putri dan Kylegro Arkatama Putra. (YDI/Zul)

IPB University Berduka Atas Meninggalnya 
Dekan Fakultas Peternakan
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IPB University Ajak Konsumen Cerdas 
Pilih Produk Ramah Lingkungan

ntuk memudahkan masyarakat dalam memilih 

Uproduk yang berkelanjutan dalam mendukung 

program Sustainable Development Goals (SDGs), 

ada beberapa syarat yang harus tertera dalam label. Yakni 

haruslah berbahasa Indonesia, memiliki logo Standar 

Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang 

(NPB)/Nomor Registrasi Produk (NRP), terdapat kode 

Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Lingkungan 

Hidup (K3L) yang berjumlah sembilan digit dengan 

karakter di tengah adalah huruf L untuk produk impor dan 

D untuk produk domestik.

“Label yang menunjukkan bahwa produk tersebut 

berkelanjutan tidak semata-mata dapat digunakan begitu 

saja tetapi harus melalui sertifikasi sehingga melibatkan 

pihak ketiga dengan kategori-kategori tertentu,” ujar Dr 

Bayu Krisnamurthi, Ketua IPB University SDGs Network 

dalam Seminar Nasional Konsumen Cerdas 

#KenaliLabelnya di Convention Hall Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University, Agustus lalu.

Sementara itu, menurut Dekan FEM, Dr Nunung 

Nuryartono, ide SDGs sudah ada sejak dahulu dan terus 

berkembang hingga pada 2014. Suistanable adalah 

megatrend dan salah satu cara menyukseskan trend 

tersebut adalah dengan menjadi konsumen cerdas yang 

selalu menilai konten produk dan cara menghasilkan 

produk tersebut.

Acara yang digelar oleh Departemen Agribisnis FEM IPB 

University bekerjasama dengan Roundtable on 

Sustainable Palm Oil (RSPO), The  Forest Stewardship 

Council (FSC), Rainforest Alliance dan IPB University SDGs 

Network ini mengajak konsumen untuk menganalisis 

kemasan produk dan menentukan apakah produk tersebut 

ramah lingkungan serta berkualitas.

Selain seminar, acara ini juga diramaikan dengan miniexpo 

yang diikuti oleh GAR, Sinar Meadow, Tetra Pax, RSPO, 

FSC, RA, Faber Castle serta Sinarmas Agribusiness yang 

membuka mini jobfair. (wafa/Zul)
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BUKALAPAK Goes to IPB University

Perkembangan teknologi digital di Indonesia terus 

meningkat pesat. Dilansir dari Kementrian 

Komunikasi dan Informatika, di Indonesia 

pengakses internet telah mencapai 140 juta jiwa. Fakta 

lainnya berdasarkan laporan Wearesocial tahun 2018 

menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat 7 

dunia sebagai negara yang paling optimis memandang 

internet sebagai teknologi yang mampu membuka banyak 

peluang dan kesempatan baru dan bukan sebagai 

teknologi yang memberikan ancaman. 

Melihat fenomena penetrasi penggunaan internet di 

Indonesia, Komunitas Bukalapak bekerjasama dengan IPB 

University mengadakan acara Belajar Ngelapak bersama 

Komunitas Goes to IPB University. Kegiatan yang diadakan 

di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus Dramaga, 

Bogor (6/9) ini bertujuan untuk memberikan wawasan 

kepada para mahasiswa bahwa melalui gadget yang 

sehari-hari mereka genggam, banyak peluang yang dapat 

dimanfaatkan dengan berwirausaha secara online.

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB 

University, Dr Alim Setiawan Slamet dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa anak muda masa kini, khususnya 

mahasiswa IPB University, memang cenderung memiliki 

ketertarikan yang besar terhadap dunia entrepreneurship. 

“IPB University telah memfasilitasi mahasiswa dan 

wirausahawan muda untuk mengembangkan karirnya di 

dunia entrepreneur sehingga mampu menjadi 

Technosociopreneur. Saat ini, sudah banyak wirausaha 

muda dari kalangan mahasiswa bermunculan yang 

bergerak di berbagai bidang baik pangan, hortikultura, dan 

marketing. Saya berharap momen ini dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya oleh mahasiswa,” ujarnya.

Hadir sebagai pembicara yaitu Restya Naufal yang 

memaparkan kesuksesan bisnis Ondofish melalui berbagai 

e-commerce termasuk Bukalapak. Naufal sebagai CEO 

Ondofish merupakan mahasiswa pascasarjana IPB 

University yang telah sukses bergelut di perniagaan alat 

dan bahan aquascape. 

Berbekal dari ilmu yang dipelajari semasa kuliah di 

perikanan IPB University, Naufal mencoba menjual kayu 

untuk akuarium di e-commerce seperti Bukalapak. Awal 

mula berbisnis pada tahun 2017, transaksi penjualan 

Ondofish masih sangat sedikit dan kurang diminati 

masyarakat. Ia menelusuri strategi bisnis dan merambah 

penjualan pada produk aquascape lainnya, hingga pada 

bulan Juli 2019 transaksi penjualan bisnis Ondofish 

mencapai 2500an transaksi per bulannya.  

“Inilah animo perkembangan teknologi. Suatu pagi saya 

foto tanaman hias sebelum dipanen, masih menikmati 

alam bebas dan cahaya matahari langsung. Besoknya 

tanaman ini sudah tersebar di tangan pembeli dari 

berbagai wilayah nusantara. Berbisnis dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi akan 

memberikan jangkauan market yang terbatas, mari 

memulai bisnismu sekarang, jangan sampai kesempatan 

itu kandas,” papar Naufal. 

Sementara itu, narasumber lainnya, Ayudhia Putri 

Permatasari yang merupakan Divisi Komunitas dari 

Bukalapak memberikan paparan seputar Bukalapak dan 

tips tentang belajar ngelapak di Bukalapak. Melihat 

antusiasme mahasiswa IPB University, Ayudhia 

menyarankan agar mahasiswa mau berbisnis dengan 

menjadi pelapak di Bukalapak. Pelapak awal harus 

memiliki strategi supaya tokonya bisa dikenal oleh calon 

konsumen. Butuh strategi seperti mengetahui 

karakteristik bisnis di e-commerce. 

“Bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis di e-

commerce tidak perlu khawatir bagaimana strategi 

pemasaran nantinya. Ada komunitas khusus pelapak yang 

mengadakan kegiatan pertemuan rutin, sehingga bisa 

belajar dari pelapak yang tingkat penjualannya sudah 

sangat tinggi. Beberapa mahasiswa IPB University juga 

sudah gabung di Komunitas Pelapak Bogor,” jelas Ayudhia. 

(Husna/Zul)



ISEE 2019 IPB University Mudahkan Mahasiswa 
Dapat Info Beasiswa

S
elama dua belas tahun, Kementrian Pendidikan 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga 

Mahasiswa (KM) IPB University konsisten 

mengadakan kegiatan IPB University International 

Scholarship and Education Expo (ISEE). ISEE 2019 

merupakan expo yang menyediakan berbagai informasi 

untuk kegiatan internasional dan beasiswa luar negeri 

maupun dalam negeri. 

Pameran pendidikan yang diadakan selama dua hari (7-

8/9) di Grha Widya Wisuda (GWW) IPB University di 

Kampus Dramaga, Bogor ini masuk ke dalam bagian dari 

acara Agrisymphony 2019 dalam rangka memperingati 

Dies Natalis ke-56 IPB University.

Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Explore the 

World to Achieve Your Dream”. Diharapkan, Expo ini dapat 

memberikan informasi tentang beasiswa, exchange 

program, short terms dan conference baik di luar negeri 

maupun di dalam negeri. 

“Tahun ini ISEE memperluas cakupan beasiswa, tidak 

hanya luar negeri melainkan juga beasiswa yang ada di 

dalam negeri. Seperti Lembaga Pengelola Dana 

Pendidikan (LPDP), Tanoto Scholarship dan lain-lain. Kami 

ingin mahasiswa IPB University, khususnya mahasiswa 

baru termotivasi dan memiliki wawasan seputar beasiswa, 

sehingga memandang optimis dalam meraih beasiswa 

yang ada di luar maupun dalam negeri. Semoga event ini 

menjadi sarana informasi dan motivasi mahasiswa IPB 

untuk go abroad,” papar Alvin selaku Ketua Pelaksana ISEE 

2019. 

ISEE terdiri dari dua kegiatan yaitu pameran pendidikan 

dan seminar yang bertajuk info beasiswa dan kegiatan luar 

negeri. Beberapa pengisi stand di expo ISEE ini yaitu 

Erasmus, LPDP, Tanoto, Direktorat Program Internasional 

IPB University, Kantor Imigrasi, UPT Bahasa IPB 

University, Suiji SLP IPB University, Beasiswa Karya 

Salemba Empat, dan lain-lain. 

Antusiasme pengunjung cukup tinggi, sejak hari pertama 

sekitar empat ratusan mahasiswa berkunjung memadati 

stand-stand ISEE 2019. Salah satu pengunjung yang 

bernama Nadia mengatakan expo ini sangat 

membantunya mendapatkan informasi ke luar negeri.  

“Adanya stand-stand pada pameran pendidikan ini sangat 

membantu untuk menambah wawasan informasi seputar 

beasiswa dan bagaimana mempersiapkannya sejak awal. 

Mengobrol dan bertanya langsung kepada penerima 

beasiswa semakin menambah motivasi untuk meraih 

beasiswa, terutama beasiswa S2 dan luar negeri,” ujar 

Nadia. (Husna/Zul)
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