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Tani Center IPB University Hadir untuk Jembatani Kebutuhan Petani

ektor IPB University, Dr Arif Satria secara resmi 

Rmerilis Unit Layanan Informasi Pertanian atau 

Tani Center di kampus Dramaga Bogor, Sabtu 

(12/10). Kehadiran Tani Center ini diharapkan bisa menjadi 

ruang interaksi antara petani, civitas akademika dan para 

pelaku usaha yang terkait dengan pertanian. 

Dr Arif Satria menyatakan bahwa Tani Center sebagai 

etalase dan gerbang teknologi IPB University untuk petani 

di Indonesia, dimana orang-orang dapat melihat inovasi 

dari IPB University maupun petani. “Kita tidak mengatakan 

bahwa segala sesuatunya berasal dari sini, tapi ini adalah 

upaya kita mempertemukan antara IPB University dengan 

seluruh petani di Indonesia untuk bisa saling belajar.” 

Dr Arif percaya bahwa pengalaman dan pengetahuan dari 

petani-petani Indonesia sangatlah luas, dan disinilah 

tugas IPB University untuk mensistemisasi sehingga 

menjadi ilmu. Kolaborasi ini diharapkan bisa semakin 

memajukan pertanian Indonesia. Dr Arif menegaskan, Tani 

Center akan memberi kemudahan lewat aplikasi yang 

akan segera diluncurkan dan tempat yang dapat 

dikunjungi oleh petani kapanpun. 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University, Dr Ir Aji Hermawan 

mengatakan bahwa Tani Center merupakan bentuk cita-

cita IPB University untuk memberikan manfaat sebesar 

mungkin pada petani di Indonesia. “Tani Center ini sebagai 

titik temu.” Maksud dari titik temu ini adalah petunjuk jelas 

bagi petani dalam berhubungan langsung dengan IPB 

University.
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Kepala Tani Center IPB Unversity, Dr Hermanu Triwidodo 

menjelaskan bahwa unit baru yang ada di kampus hijau ini 

diharapkan bisa memperkuat peran IPB dalam 

pembangunan dunia pertanian di masa mendatang. 

"Harapannya akan bisa terwujud cita-cita petani yang 

berdaulat serta memberikan peran lebih besar kepada 

para akademisi untuk berinteraksi serta mentransfer ilmu 

yang mereka miliki kepada para petani secara langsung," 

katanya. 

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan petani dari Jawa 

Timur, Jawa Tengah, serta petani lingkar kampus. 

"Kehadiran para petani ini menjadi penanda bahwa IPB 

University siap hadir bersama dan untuk petani Indonesia," 

ujar Dr Hermanu. Dr Hermanu juga menjelaskan 

peluncuran Tani Center menjadi titik tolak penguatan 

peran IPB di pertanian. Ke depan, Tani Center akan 

menjalankan empat kegiatan besar yang akan dilakukan 

Tani Center. Keempatnya adalah Gema Tani, IPB Berbagi, 

IPB Solution, dan Duta Petani IPB.

Dr Hermanu mengajak semua anak bangsa untuk terus 

melestarikan nilai-nilai budaya dan kebangsaan yang 

dimiliki negeri ini. "Nilai-nilai luhur dari kearifan budaya 

kita itu adalah tetap semangat berusaha, sabar, dan selalu 

berpikir positif untuk kebaikan," kata Dr Hermanu.

Acara launching Tani Center IPB University ini dikemas 

dalam kegiatan Kenduri Tani: Merawat Tradisi, Memajukan 

Petani. Pada acara ini dihadirkan salah satu kearifan lokal 

berupa pementasan musik khas Cibatokan. "Budaya 

Cibatokan ini menjadi salah satu kearifan yang masih 

terjaga sampai sekarang walau sudah semakin sedikit 

yang mengenali maupun memahaminya," ujar Wahono, 

ketua pelaksana Kenduri Tani 2019. 

Selain pementasan musik Cibatokan, hadir juga Festival 

Bebegig. Festival yang hadir dengan tagline "Merawat 

Tradisi, Memajukan Tani" ini menyiapkan total hadiah 

jutaan rupiah. Kegiatan dari festival ini mengajak peserta 

untuk membuat bebegig atau orang-orangan sawah yang 

kreatif dengan memanfaatkan bahan lokal. "Nantinya para 

peserta lomba harus dapat juga menjelaskan makna 

filosofis dari bebegig ini," kata Wahono. 

Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat 

Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Edi Purnawan, SP, MSc, 

memberikan komentar mengenai Bebegig. Edi Purnawan, 

SP, MSc mengapresiasi adanya festival bebegig, seperti 

yang diketahui bahwa bebegig merupakan metode 

pengendalian hama terutama burung yang selaras dengan 

alam. Edy Purnawan, SP, MSi juga menyatakan akan 

bersinergi dalam memajukan pertanian Indoensia. 

Lebih lanjut Dr Hermanu juga menjelaskan esensi nilai-

nilai budaya inilah yang kelak dijadikan pijakan dalam 

pengelolaan Tani Center di masa mendatang. Dengan 

adanya penguatan pendekatan kebudayaan ini, ia 

berharap, akan bisa menjadi rebranding bagi IPB 

University sebagai kampus yang tetap konsisten merawat 

Indonesia sebagai negara yang didalamnya terdapat 

kebhinekaan. "Kami percaya keragaman budaya yang 

dimiliki bangsa ini menjadi modal utama untuk 

membangun bangsa ini ke depan," kata Dr Hermanu.

Dalam kegiatan Kenduri Tani, Tani Center menjalin pula 

kerjasama dengan mahasiswa melalui Badan Ekskutif 

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB University, 

Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman (Himasita) IPB 

University, dan organisasi non-pemerintah Koalisi Rakyat 

untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) serta Gerakan Petani 

Nusantara (GPN). (*)
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Kampus IPB University Deklarasikan Komitmen Kebangsaan 
dalam Acara Bincang Seru Mahfud

Rektor IPB University, Dr Arif Satria bersama Ketua 

Majelis Wali Amanat (MWA), Ketua Senat 

Akademik (SA), Ketua Dewan Guru Besar (DGB), 

Ketua Himpunan Alumni IPB dan Presiden Mahasiswa 

Keluarga Mahasiswa (KM) IPB disaksikan oleh Prof Dr 

Mahfud MD menandatangani Deklarasi Komitmen 

Kebangsaan di hadapan ribuan mahasiwa, dosen dan 

tenaga kependidikan pada acara Bincang Seru Mahfud 

yang bertajuk "Inspirasi, Kreasi dan Pancasila" di Grha 

Widya Wisuda Kampus (GWW) IPB Dramaga Bogor, Senin 

(14/10/2019). 

Deklarasi Komitmen Kebangsaan dibacakan oleh Rektor 

bersama-sama dengan Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua 

Senat Akademik (SA), Ketua Dewan Guru Besar (DGB), 

Ketua Himpunan Alumni IPB dan Presiden Mahasiswa 

Keluarga Mahasiswa (KM) IPB berbunyi sebagai berikut:

KOMITMEN KEBANGSAAN IPB

Sejak berdiri, IPB dikenal sebagai rumah kebhinekaan yang 

saling hormat menghormati tanpa membedakan suku, ras, 

agama, dan latar belakang sosial. Menyikapi 

perkembangan situasi tanah air dan perkembangan yang 

terjadi di internal IPB, Keluarga Besar IPB yang terdiri atas 

Pimpinan Organ IPB, Ketua Himpunan Alumni dan 

Presiden Mahasiswa KM IPB, dengan ini menyampaikan 

komitmen kebangsaan sebagai berikut:

1. IPB bertekad untuk terus menjaga jati dirinya sebagai 

rumah kebhinekaan bagi setiap insan akademik yang 

bernaung di bawah IPB;

2. IPB tidak memberikan ruang sedikit pun untuk 

berkembangnya paham, pemikiran dan aliran terlarang, 

serta radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila 

dan Undang-undang Dasar 1945 yang dapat mengancam 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika dan 

tenaga kependidikan IPB untuk fokus pada 

pengembangan kegiatan tridharma dan menghasilkan 

karya-karya inovatif untuk kejayaan bangsa dan negara;

4. Menyerukan kepada seluruh sivitas akademika, tenaga 

kependidikan dan alumni IPB agar bersatu padu dan terus 

memupuk kebersamaan dan memberikan sumbangsih 

bagi kejayaan bangsa Indonesia melalui bidang kerja yang 

ditekuni;

5. Menegakkan peraturan perundangan yang  berlaku dan 

peraturan-peraturan di IPB bagi sivitas akademika dan 

tenaga kependidkan secara konsisten, serta memberikan 

sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

siapa pun yang melakukan pelanggaran.

Lima tamu spesial yang meramaikan acara kolaborasi IPB 

University dan MMD Initiative ini antara lain Prof Dr. 

Mahfud MD, Arie Kriting, Cak Lontong, Ayu Kartika Dewi, 

dan Addie MS. 

Dr Arif Satria, Rektor IPB University dalam sambutannya 

menyampaikan, "Kemajuan sebuah bangsa karena satu 

hal, yang pertama karena inspirasi, inovasi dan integritas. 

Inspirasi adalah proses bagaimana cara mengubah orang 

lain menuju kemajuan. Sehingga inspirasi yang baik harus 

ditopang dengan adanya kreasi. Yang kedua adalah 

inovasi. Inovasi berkomitmen untuk terus berinovasi, 

inovasi-inovasi IPB tidak mungkin tumbuh tanpa adanya 

integritas. Integritas inilah yang akan membangun 

kepercayaan sehingga dengan mudah untuk  

berkolaborasi. Dengan prinsip ini, di tahun 2023 IPB 

University bertekad untuk menginspirasi dunia," terangnya 

di hadapan lebih dari 3.000 mahasiswa yang memadati 

GWW Kampus IPB Dramaga.

Dr Arif Satria menambahkan bahwa integritas yang dituju 

harus dibangun dengan nilai-nilai terutama pada nilai-nilai 

ketuhanan. "Mari semua mahasiswa untuk menggali 

inovasi yang didasari nilai-nilai integritas dan nilai-nilai 

pancasila yang kita anut bersama. Asrama mahasiswa
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adalah tempat untuk membangun komunikasi lintas 

budaya yang dapat merekatkan bagsa. Sehingga tidak 

dipertanyakan lagi komitmen Indonesia untuk merawat 

kebangsaan, IPB solid untuk terus maju membangun 

bangsa, " tandas Rektor.

Prof Mahfud MD dalam paparannya menegaskan, "Tanpa 

kemerdekaan kita tidak akan pernah maju. Kita bisa 

menjadi kita seperti sekarang ini karena kemerdekaan 

yang kita raih. Sekarang ini kita sedang menuju Indonesia 

Emas 2045. Kita harus kurangi kemiskinan itu dari waktu 

ke waktu. Wajah Indonesia Emas akan dicapai pada tahun 

2045. Pada tahun 2036, bonus demografi akan mencapai 

pada puncaknya yang akan mendukung adanya Indonesia 

emas itu. Keberagaman yang sebenarnya bisa jadi modal 

kita untuk maju," terang Prof Dr Mahfud.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP) ini menambahkan bahwa Tuhan itu Maha 

Pluralis, juga Maha Toleran, Tuhan jualah yang 

menciptakan perbedaan itu agar kita bisa maju bersama. 

Kita harus bekerja di dalam kerangka itu, sehingga kita 

bisa merdeka itu setelah bersatu dulu. Jika ingin melewati 

jembatan tersebut , maka jagalah persaudaraan. "Hindari 

ujaran kebencian yang bisa menyebabkan permusuhan 

sehingga tidak bisa bersatu. Kalau anda bertuhan tentu 

tidak akan melakukan itu," tambahnya.  

Adapun diskusi yang diselenggarakan mengundang 

narasumber antara lain Dr Ir Drajat Martianto, Ayu Kartika 

Dewi, dan Arie Kriting. 

"IPB bukan sarang radikal. IPB itu kampus kebhinekaan 

kalau kita berbicara sejak berdirinya sampai dengan 

sekarang. Kami selalu melakukan upaya untuk 

mewujudkan hal tersebut," ujar Dr Drajat Martianto, Wakil 

Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB 

University.

Ayu Kartika Dewi yang dikenal sebagai pelopor Sabang 

Sampai Merauke, sebuah program pertukaran pelajar 

untuk mereka yang tinggal di daerah yang beda tempat 

dan agama menandaskan, "Upaya kami menggagas 

program tersebut adalah  untuk menjaga toleransi. Kalau 

sudah ketemu itu biasanya persepsinya akan utuh, dan 

kita perlu memahami bahwa toleransi itu sampai tahap 

melindungi."

Lain halnya dengan Arie Kriting yang menceritakan 

pengalamannya ketika mengalami diskriminasi. "Indonesia 

negara yang merdeka dan saya tidak takut berbicara di 

negara yang merdeka. Indonesia adalah bangsa yang lebih 

maju dibandingkan bangsa lainnya, kenapa? Karena 

Amerika serikat yang maju saja masih belum bisa untuk 

saling toleransi terhadap hal-hal terkait ras. Indonesia 

sejak pertama kali kita merdeka pada tahun 1945 

memposisikan kita semua setara,"  ungkapnya yang 

sontak dimeriahi oleh tepuk tangan dari mahasiswa. 

(SMH/SN)
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IPB University Rawat Tradisi Tani Melalui Festival Bebegig

M
enyambut dan memeriahkan peringatan Hari 

Tani dan Hari Pangan, Tani Center IPB 

University mengadakan Festival Bebegig, 

dengan tema “Merawat Tradisi Memajukan Tani”. Festival 

ini memperlihatkan keunikan dan kreativitas bebegig yang 

dibuat oleh para peserta. Bebegig adalah boneka yang 

digunakan petani sebagai salah satu cara pengendalian 

hama di sawah, biasanya untuk menakut-nakuti burung di 

sekitar area sawah.

“Bebegig ini memiliki filosofi tersendiri yang unik. Bebegig 

menggambarkan kesetiaan dari boneka sawah dalam 

membantu petani, berupa menjaga sawah dari salah satu 

hama, yaitu burung. Ini merupakan bagian dari tradisi 

petani, yang mungkin tak semua anak muda 

mengetahuinya. Melalui festival bebegig ini, kami 

berusaha merawat tradisi dan mengenalkan bebegig ke 

kaum muda,” ujar Wahyu selaku Koordinator Festival 

Bebegig.

Mahasiswa IPB University ini juga menambahkan bahwa 

acara ini diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai 

dari mahasiswa, petani di sekitar Kampus IPB University, 

karang taruna, organisasi nonprofit, serta organisasi 

lingkar Kampus IPB University. Peserta ditantang untuk 

membuat bebegig semenarik mungkin, kemudian akan 

dipilih bebegig terkreatif, terunik, dan terfavorit.

Kegiatan ini juga memadukan pawai bebegig yang dimulai 

dari halaman gedung Common Class Room (CCR) hingga 

ke gedung Tani Center di depan Asrama Putra IPB 

University. 

Beberapa peserta dari mahasiswa IPB University 

membawa kentongan dan bebegig saat pawai Festival 

Bebegig di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat, Sabtu (12/10). Bebegig dibuat semenarik mungkin 

dengan memanfaatkan bahan lokal dan barang bekas. 

Bebegig yang ditampilkan dalam festival dibentuk 

sedemikian rupa dan beragam model. Alhasil mengundang 

banyak penonton tertarik dan penasaran dengan pawai 

bebegig ini. 

Mufal, salah satu peserta pawai bebegig mengatakan 

bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk untuk 

mengenal, memahami, dan merawat tradisi dari petani 

yang mungkin jarang ditemui khususnya masyarakat di 

perkotaan. “Semoga lebih banyak anak muda yang peduli 

untuk melestarikan tradisi yang ada di nusantara, salah 

satunya ialah bebegig,” kata Mufal. (HA/ris)
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IPB University Gandeng Baznas Selenggarakan 
The Islamic Economics Winter Course 2019

epartemen Ekonomi Syariah (Dept. Eksyar) , 

DFakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB 

University bekerjasama dengan Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) menyelenggarakan The Islamic 

Economics Winter Course (IEWC) di Kampus IPB Dramaga  

mulai Senin (14/10) hingga Sabtu (19/10).  Acara dibuka 

oleh Prof Iskandar Zulkarnain Siregar, Direktur Program 

International (ICO) mewakili Rektor IPB University. Dalam 

sambutannya  Prof Iskandar menyampaikan bahwa saat 

ini IPB University menyelenggarakan berbagai summer 

course dengan berbagai topik yang diselenggarakan salah 

satunya kegiatan yang digelar ini. Tahun ini ada 16 course 

dan tahun depan jumlahnya tetap atau akan bertambah. 

“Topik yang digelar dalam kegiatan ini sangat relevan 

dengan isu yang berkembang yaitu salah satunya filosofi 

perekonomian Islam. Kita akan membahas agenda 

berikutnya dengan Departemen Eksyar tidak hanya 

tentang keilmuan namun juga kerjasama internasional 

yang kemungkinan dapat dikembangkan lebih lanjut,” tutur 

Guru Besar IPB University ini.

Hadir sebagai pembicara kunci, Ketua Baznas, Prof Dr 

Bambang Sudibyo, menyinggung tentang isu-isu global 

terkait perbankan dan keuangan syariah baik dari aspek 

ekonomi maupun syariah serta isu-isu keuangan inklusif  

dan sosial syariah. Menurut Prof Bambang dari berbagai 

data yang dianalisis menunjukkan menguatnya optimisme 

masa depan ekonomi Islam, termasuk dalam hal 

pengelolaan zakat nasional yang cerah.

Banyaknya solusi perekonomian dalam diselesaikan 

melalui gerakan zakat ini.. “Populasi muslim saat ini 

sekitar 22 persen dari populasi dunia, dan diantara semua 

agama di dunia, pertumbuhan pemeluk Islam adalah yang 

terbesar. Dengan Pertumbuhan populasi yang cepat ini, 

diperkirakan pada tahun 2060 jumlah muslim sudah 

menjadi besar,” jelasnya mengawali materi yang berjudul 

The Role of Zakat in the Contemporary Development of 

Islamic World. 

Tren perkembangan demograsi ini berdampak besar pada 

potensi dan perkembangan ekonomi dan keuangan 

syariah, termasuk di dalamnya zakat. “Misalnya, sistem 

keuangan syariah dunia yang pada 2017 nilainya hanya 

USD 2,438 miliar, pada 2023 diperkirakan akan menjadi 
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USD 3,809 miliar. Bisnis makanan halal yang nilainya 

hanya USD 1,303 miliar pada tahun 2017, pada tahun 

2023 diperkirakan menjadi USD 1,863 miliar, wisata 

perjalanan halal di tahun 2017 nilainya hanya USD 177 

miliar, kelak di tahun 2023 diperkirakan naik menjadi USD 

274 miliar,” tambahnya. 

Sektor ekonomi syariah menjadi salah satu sektor yang 

memiliki tren pertumbuhan yang cepat dibandingkan 

dengan sektor lain. Produk halal meningkat pesat yaitu 

meliputi makanan halal, fashion syariah, travel halal, 

media dan rekreasi halal, obat-obatan, dan kosmetika 

halal. Hal ini berarti bahwa masa depan perekonomian 

Islam sangat gemilang dan sejalan pula dengan tujuan 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan 

dunia salah satunya melalui zakat. 

Menurut Prof Bambang, pemerintah saat ini sangat 

berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2023.

Implementasinya dengan dibentuk Komite Nasional 

Keuangan Syariah (KNKS) yang hadir sebagai katalisator 

dalam upaya mempercepat, memperluas dan memajukan 

pengembangan ekonomi syariah dalam rangka 

mendukung pengembangan ekonomi nasional. 

Peningkatan tren pertumbuhan ekonomi syariah yang 

cepat ini perlu didukung dengan kesiapan sumberdaya 

manusia (SDM) yang unggul untuk memberikan dukungan 

bagi industri-industri yang bergerak dalam sektor 

ekonomi syariah. Dr Irfan Syauqi Beik selaku Direktur 

Distribusi dan Utilisasi Baznas yang juga mantan Ketua 

Departemen Eksyar IPB University menyatakan bahwa 

perlu dilakukan suatu pelatihan dan kursus untuk 

meningkatkan skill dan kemampuan sumberdaya manusia 

dalam bidang ekonomi syariah. Untuk itulah kemudian 

diselenggarakan kegiatan ini. 

“IEWC merupakan kursus singkat ekonomi syariah secara 

komprehensif. Peserta juga difasilitasi untuk mengunjungi 

secara langsung industri-industri kunci dalam sektor 

ekonomi syariah. Peserta akan diajak untuk mengunjungi 

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 

Kantor Pusat BAZNAS, Kampung Batik Cibuluh dan Tegal 

Waru Bogor yang merupakan desa binaan Baznas” jelas 

dosen IPB University ini.  

Hal senada ditambahkan oleh Ketua Departemen Eksyar, 

Dr Asep Nurhalim, Lc, M.Pd.I bahwa program ini 

merupakan program yang diselenggarakan sebagai 

respons terhadap arahan pemerintah.

“Program winter course ini adalah program untuk 

merespons arahan pemerintah dimana pesatnya 

perkembangan ekonomi syariah. Dan untuk itu kita 

hadirkan ahli-ahli ekonomi syariah dunia. Semoga ini 

menjadi persembahan terbaik untuk perkembangan 

ekonomi syariah di tanah air. Diharapkan juga para peserta 

mendapatkan wawasan dan keilmuan pada bidang 

ekonomi syariah secara komprehensif dari aspek teoritis 

maupun praktis,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan itu, sebanyak sepuluh tokoh 

regulator, praktisi, peneliti, selain akademisi sebagai 

pembicara diantaranya Prof Aslam Haneef dari 

International Islamic University Malaysia (IIUM), Direktur 

Internasional Centre For Education in Islamic Finance 

(INCEIF) Malaysia, Prof Dr Azmi Omar, Prof Dr Yusman 

Syaukat, dan Dr Irfan Syauqi Beik dari IPB University. 

Peserta acara ini adalah para pelaku industri, akademisi, 

dan peneliti dari berbagai negara seperti Nigeria, 

Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia. (YDI/ris)
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Ribuan Orang Hadiri Seminar Niacin IPB University

ekira 2.300 peserta hadir dalam Nutrition Seminar 

Sand Charity for Children (NIACIN) 2019, Sabtu 

(10/10) di Kampus IPB Dramaga, Bogor yang 

mengangkat tema  “Obesity: A New Trend in Digital Era”. 

NIACIN yang digelar Himpunan Mahasiswa Departemen 

Gizi Masyarakat (Himagizi) IPB University ini terbagi dalam 

empat acara Creativity in Infographic (Creatin), Nutrition 

Debating Competition (NDC), Crafting Special Recipe 

(Crispy), dan Physical Activity for Healthy Living (Prolin). 

“Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Bahkan ada 

yang datang jauh-jauh dari luar pulau Jawa,” ujar Kineta, 

mahasiswa IPB University yang juga Ketua Pelaksana 

NIACIN 2019.

Selain seminar nasional, panitia juga mengadakan Charity 

berupa donasi penggalangan dana.. “Kami adakan 

kegiatan charity dengan menggalang dana dari peserta 

seminar. Hasil galang dana tersebut kami berikan untuk 

keperluan pendidikan di SDN 02 Babakan,” ujar Ananda, 

mahasiswa IPB University yang menjabat sebagai Ketua 

Himagizi ini.

Prof Dr Ujang Sumarwan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia 

(Fema) IPB University dalam sambutannya memaparkan 

perubahan gaya hidup manusia dari masa ke masa dan 

dampaknya bagi kesehatan. “Masalah kesehatan ini 

bersumber dari pola gaya hidup dan konsumsi, nanti akan 

kita dengarkan bagaimana strategi menjaga hidup sehat 

seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi,” jelas  

Guru Besar IPB University ini.

Dr Moch Gazali selaku Pelaksana Tugas (PLT) Kepala 

Kantor Ketahanan Pangan hadir juga untuk memberikan 

sambutan sekaligus membuka secara resmi acara NIACIN 

2019. “Perbaikan dan inovasi di sektor kesehatan terus 

ditingkatkan, termasuk dalam kualitas makanan yang 

dikonsumsi. Semoga seminar ini memberikan 

pengetahuan tentang pola hidup sehat untuk mereduksi 

jumlah masalah penyakit termasuk obesitas di Indonesia,” 

ujar Dr Moch Gazali. 

Menurut Kasubdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 

(PJPD) Kementerian Kesehatan RI, dr Asik, MPPM, ada 

transisi perilaku seseorang sehingga berisiko terjadi  

obesitas. Di awali dari kurangnya aktivitas fisik, minimnya 

konsumsi sayur, dan buah, dan tingginya asupan gula, 

garam, lemah sehingga berisiko tinggi mengalami 

obesitas. 
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Sementara itu, pembicara lainnya, dosen IPB dari 

Departemen Gizi Masyarakat,  Dr Rimbawan menjelaskan 

terkait berbagai fiksi dan mitos tersebar terkait penyebab 

obesitas. Salah satunya ialah Monosodium Glutamat 

(MSG) atu mecin yang dikabarkan dapat menyebabkan 

obesitas. “Sodium merupakan salah satu mineral zat gizi 

dan glutamat merupakan salah satu asam amino 

komponen protein. Penelitian yang menunjukkan bahwa 

MSG penyebab obesitas masih tidak konsisten. Selagi 

kadar MSG tidak berlebihan dan sesuai, ini tidak masalah,” 

ujar Dr Rimbawan.

Hadir juga sebagai pembicara, Prof Hardinsyah yang juga 

seorang dosen IPB University di Departemen Gizi 

Masyarakat. Guru Besar IPB University ini memaparkan 

bagaimana memilih diet yang benar untuk mencapai body 

goal. “Ketika kita  merencanakan untuk menjalani diet, 

penting untuk memilih diet yang benar dan berdasarkan 

riset-riset ilmiah dan sesuai dengan latar belakang dan 

tujuan diet. Agar tidak sembarangan percaya berdasarkan 

pengalaman orang atau kerabat semata,” tandas Ketua 

Umum PERGIZI Pangan Indonesia ini.

Selain itu, Mury Kuswari MSi, Ketua Umum Asosiasi 

Nutrisionis, Olahraga dan Kebugaran Indonesia (ANOKI) 

menyarankan untuk memanfaatkan fitur kecanggihan 

teknologi dalam menjaga pola hidup sehat. Kecanggihan 

teknologi cenderung mendorong minimnya aktivitas fisik 

dan meningkatkan rasa malas. Strateginya ialah dengan 

menyempatkan  olahraga dan optimalisasi aplikasi atau 

fitur dari smartphone yang bertajuk hidup sehat dan 

berolahraga.

Hadir juga nutrisionis profesional dari WHO-Indonesia, Dr 

Sugeng Eko Irianto. Dr Sugeng menjelaskan bagaimana 

program kebijakan global untuk mengatasi obesitas. 

“Peningkatan kesadaran hidup sehat, aktivitas fisik, dan 

gizi seimbang menjadi point utama dalam mereduksi 

angka obesitas secara global. Di sisi lain, pola hidup sehat 

harus ditingkatkan khususnya masyarakat urban. Warga 

kota atau urban memiliki risiko obesitas lebih tinggi, 

dengan mudahnya akses makanan olahan yang enak, 

murah, dan menggoda” jelas Dr Sugeng.

Tak hanya dari dokter dan pakar gizi serta ahli kesehatan, 

NIACIN 2019 kali ini juga menghadirkan pakar psikologi, 

yaitu Naomi Ernawati MPsi, Psi. Menurutnya ada 

hubungan erat antara emosional dan keinginan untuk 

makan, termasuk makan secara berlebihan. “Salah satu 

terapi bagi pasien obesitas ialah dengan terapi mental, 

bahwa konsumsi makanan itu yang penting sehat dan gizi 

seimbang tidak berlebihan,” papar Naomi selaku psikolog 

klinis PT Shape-Up Indonesia. (HA/ris)
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Momentum untuk IPB University 
Kembangkan Masyarakat Desa

Himpunan Mahasiswa Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat (Himasiera) IPB 

University menggelar The 5th Connection 

dengan tema besar  'Spectacular Rural Movement 

(Spectrum)' di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria dalam sambutannya 

menyampaikan, "Kita sedang menghadapi masalah besar 

dalam menjalankan Revolusi Industri 4.0 sehingga ke 

depannya IPB University perlu menghasilkan entrepreneur 

dan juga sociopreneur.  Mahasiswa IPB University dari 

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan 

Masyarakat (SKPM) memiliki peluang besar menjadi 

sociopreneur,” kata Dr Arif. 

Saat ini IPB University sudah punya konsep besarnya 

dalam menata proses transformasi menuju kemajuan 

teknologi yang melalui hal tersebut maka nantinya rural 

movement kita butuh melahirkan adanya smart village. 

“Ini momentum besar buat IPB University untuk 

berkolaborasi dalam membangun masyarakat desa agar 

berdaya dan maju. Jika seperti itu saya yakin bahwa 

generasi muda akan kembali ke desanya untuk menjadi 

pelaku usaha pertanian,” lanjut Rektor IPB University.

Dalam sambutannya Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB 

University,  Prof Ujang Sumarwan menyampaikan 

apresiasi terhadap kinerja panitia sekaligus semua yang 

telah terlibat. "Ini adalah acara yang sangat penting, yang 

berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan atau 

Sustainable Development Goals (SDGs) . SDGs ini 

merupakan komitmen bersama para pemimpin dunia, 

salah satu tujuannya adalah tidak lagi adanya kelaparan 

dan kemiskinan. Insya Allah alumni Departemen SKPM IPB 

University akan mencatatkan cerita terbaik atas 

almamaternya. Salah satu keahlian yang dimiliki oleh 

mahasiswa SKPM IPB University adalah dalam 

pengembangan masyarakat. Nanti pembicara akan 

menceritakan pengalaman bagaimana cara berinteraksi 

dengan masyarakat,” terang Rektor IPB University  di 

hadapan ratusan mahasiswa IPB.

Himasiera mengundang pelopor yang merupakan  nelayan 

dan tokoh pengembang masyarakat melalui Bangsring 

Underwater,  Banyuwangi untuk menjelaskan mengenai 

strategi menjadikan desa sebagai pusat pembangunan 

negara. "Kami melakukan perubahan mindset dan 

kesejahteraan masyarakat desa yang awalnya 

menggunakan bom ikan kita ubah menjadi yang peduli 

terhadap lingkungan, " cerita Ikhwan Arief.

Ikhwan Arief menjelaskan di hadapan mahasiswa IPB 

University mengenai permasalahan daerah pesisir 

Bangsring Underwater sebelumnya yakni mayoritas 

nelayan merupakan pelaku illegal fishing, terumbu karang 

rusak parah, lingkungan yang kumuh dan keras, 

memproduksi sampah, pendapatan nelayan terus 

menurun drastis. “Adapun perubahan yang sudah terjadi 

sekarang diantaranya: pola hidup nelayan yang ramah 

lingkungan. Terumbu karang yang semakin bagus, bersih 

dan aman. Adanya pengelolaan sampah, dan 

meningkatnya kesejahteraan nelayan karena pendapatan 

yang meningkat,” kata Ikhwan. (SM/ris)



Diskusi Mahasiswa FKH IPB University 
tentang Food Borne Disease

F
ood Borne disease merupakan topik kesehatan 

yang sering dilupakan. Padahal kesempatan 

penyakit ini menyerang manusia sangatlah tinggi. 

Food borne disease adalah penyakit yang disebabkan oleh 

makanan terkontaminasi baik secara biologis, kimia, 

maupun fisik. Kebanyakan makanan terkontaminasi oleh 

mikroorganisme berupa bakteri, cendawan, dan virus. 

Topik mengenai food borne disease tidak hanya menjadi 

kewajiban satu instansi. Konsep one health mesti 

diterapkan. Artinya, semua instansi dan kelompok harus 

bahu membahu dalam menghadapi food borne disease. 

Masyarakat umum pun harus menyadari pentingnya 

kebersihan bahan makanan dan lingkungan di sekitarnya.

Sayangnya, kesadaran masyarakat akan hal ini masih 

rendah. Untuk itulah, Himpunan Profesi (HIMPRO) 

Ruminansia Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB 

University menyelenggarakan Ruminant Action Project. 

Mengambil tema Optimalisasi Konsep One Health dalam 

Pencegahan Food Borne Disease, acara ini diharapkan 

dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya 

memastikan kebersihan dan keamanan dari makanan 

yang dikonsumsi. Acara ini diadakan di Transmart Yasmin 

(13/10), dan mengundang dua pakar di bidangnya. 

Drh Sri Hartati, MSi, Ketua Asosiasi Kesehatan Masyarakat 

Veteriner Indonesia (Askemaveti) mengatakan, makanan 

asal hewan kaya akan protein. Hal ini pula yang 

menjadikannya pangan yang disukai. Namun, di balik itu 

semua, pangan asal hewan menjadi tempat yang sangat 

baik untuk pertumbuhan mikroba.

Setiap orang, jelas drh Sri, sangat berpotensi untuk 

terpapar food borne disease. Setiap hari orang makan, dan 

setiap makanan memiliki potensi besar terkontaminasi. 

Sementara menurut Dr drh  Herwin Pisestyani, dosen IPB 

University dari Fakultas Kedokteran Hewan dan peneliti di 

bidang food borne disease, sebanyak enam orang 

meninggal akibat food borne disease pada tahun 2018 di 

Indonesia. Tahun 2016 tercatat 61 kasus fatal berkaitan 

dengan penyakit ini. Data tersebut mendukung bahwa 

food borne disease bukanlah masalah yang sepele. 

Penyebab dari penyebaran penyakit ini adalah makanan 

yang tidak dimasak secara matang, makanan yang terlalu 

lama dibiarkan di tempat terbuka, dan kebersihan dari 

pelaku yang memasak. “Manusia dapat mencemari 

makanan sebesar 100-1000 kuman per menitnya,” jelas 

Drh Herwin. 

Untuk itu, sangat penting untuk memastikan bahan yang 

kita makan aman dari zat pencemar, menjaga kondisi 

dapur, memisahkan alat memasak antara pangan asal 

hewan dengan pangan lainnya, juga kebersihan diri ketika 

ingin memasak. “Intinya adalah hidup bersih,” tutur drh Sr. 

(ASK/ris)
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Tani Center IPB University Hadirkan Petani 
sebagai 'Dosen' di Acara Kuliah Umum

ani Center IPB mengadakan Kuliah Umum dengan 

Tmenghadirkan narasumber para petani yang telah 

banyak memiliki pengalaman lapang.  Kuliah 

Umum bertema 'Membentuk Kemandirian dan Jiwa 

Pertanian dengan Semangat Muda Bertani' ini 

diselenggarakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor (12/10).

 “Acara ini tujuannya untuk memberi pengetahuan 

tambahan kepada mahasiswa ataupun masyarakat umum 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan di lapangan 

dari pelaku tani sebagai narasumber,” ujar Aqdi Prasetyo, 

koordinator acara.

Petani dan Kepala Desa Kalensari, Indramayu, Mansori 

sebagai salah satu narasumber menjelaskan materi 

pemuliaan benih yang berfokus pada padi. Ia menjelaskan 

pentingnya swadaya benih padi oleh petani lokal. Menurut 

Mansori kalau bisa buat stok benih sendiri, kenapa harus 

beli? Ia juga menjelaskan sistem produksi benih padi yang 

telah diterapkan di desanya. “Kalau istilah Indramayu 

bilangnya mbibiti,” ujarnya.

Ia mengurai tahapan produksi benih, Pertama: pilih 

rumpun padi yang telah berisi di lokasi tengah dalam satu 

petak. Cabut malai dari rumpun padi yang telah dipilih dan 

kemudian ambil biji di dalamnya. Selanjutnya, tanam biji 

dalam satu petak sawah baru. “Anakan yang muncul lalu 

diambil malainya. Tanam lagi di petak baru. Satu baris satu 

malai.” Terakhir, dilakukan seleksi untuk melihat fenotip 

terbaik. Mansori juga menjelaskan bahwa praktik tersebut 

maksimal dilakukan sepuluh kali. “Mbibiti ini idealnya 

dilakukan lima kali, maksimal sepuluh kali. Lebih dari itu, 

benih yang dihasilkan sudah jelek,” jelasnya.

Narasumber lainnya,  Rizal Fahreza, alumni IPB pemilik 

farm jeruk dan agroedutourism Eptilu menyampaikan 

langkah awalnya membangun farm jeruk Eptilu hingga 

sekarang. “Saya memilih jeruk karena pasar jeruk dalam 

negeri masih besar. Minat agropreneur telah saya pupuk 

sejak kuliah. “Waktu masih masa kuliah, hari Jumat sampai 

Minggu saya kembali ke rumah saya di Garut untuk belajar 

langsung di kebun. Saya sempat menggali ilmu seputar 

jeruk lebih dalam saat short course di University of 

California. Jeruk terbaik di Amerika itu antara Florida dan 

California, maka dari itu saya pilih University of California,” 

papar Rizal.

Terakhir, ia juga memulai bisnis di sektor agrowisata 

dengan membuka taman edukasi dan restoran di kebun 

jeruknya. Rizal juga membekali peserta dengan tips-tips
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 yang harus digali sejak dini untuk menjadi seorang 

pengusaha pertanian. “Galilah kapasitas diri, pengetahuan, 

orientasi industri, mental, dan kepemimpinan sejak 

sekarang kalau mau jadi pengusaha,” jelasnya.

Narasumber lainnya, Mashadi berhasil meraih Kalpataru 

Pelestarian Lingkungan Hidup karena giat menanam  

mangrove di pesisir Desa Pagejugan, Brebes. Ia bersama 

kelompok tani hutan Mangrove Sari rutin menjaga 

kawasan mangrove pesisir untuk mengurangi tingkat 

abrasi dan intrusi air laut dalam tanah. Intrusi air laut telah 

mengakibatkan kegagalan budidaya tambak pesisir. “Saya 

termotivasi karena frustasi budidaya udang windu saya 

gagal. Mengetahui penyebab kegagalan tersebut, saya 

bersama warga menginisiasi penanaman mangrove 

swadaya. Ini niat saya untuk menyalakan cahaya daripada 

mengutuk kegelapan,” tegas Mashadi. 

Tak hanya menanam, Mashadi juga menjaga kawasan 

pesisir dengan membentuk polisi bakau bernama Satuan 

Tugas (Satgas) Jagakarsa. Selain itu, Mashadi juga 

menjelaskan berbagai keuntungan ekologis dari eksistensi 

daerah mangrove ini. “Mangrove bisa meningkatkan 

plasma nutfah perairan. Dari segi pemanfaatan, mangrove 

putut atau lindur bisa dijadikan pengganti nasi. Ada juga 

mangrove api-api bisa dibuat bolu,” kata Mashadi.

Hadir narasumber lainnya yang merupakan pemilik 

Kandank Oewang, Tanfidzul Khoiri yang juga merupakan 

ketua Koperasi Slamet Agrikultur. Ia melakukan bisnisnya 

terpusat di kota Madiun, Jawa Timur. Khoiri menerangkan 

pentingnya manajemen kerja dan jejaring dalam 

berwirausaha. “Kelemahan wirausaha di Indonesia itu 

susah, karena bagian farm production juga disuruh mikir 

pemasaran,” jelas Khoiri. Ia mengatakan bahwa Kandank 

Oewang berfokus pada bidang produksi yakni 

pengembangbiakan dan penggemukan kambing dan 

domba serta pembuatan pakan ternak berbasis jagung 

manis dalam bentuk silase. “Dalam beternak, saya tidak 

berpikir jualan, karena pemasaran sudah diatur sama 

koperasi,” sambungnya. Selain di sektor hulu, ia juga 

mengintegrasikan bisnis dagingnya dengan wilayah 

kuliner di kota Madiun. “Kami juga punya rumah potong 

hewan dan kami sudah bermitra dengan salah satu 

restoran untuk diolah menjadi kambing guling,” tegasnya. 

(AM/ris)
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Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University 
Diskusi Pentingnya Infrastruktur Green

E
ra diskrupsi memaksa seluruh elemen untuk 

bekerja secara cepat, tepat, dan terintegrasi 

untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih 

efektif. Begitu juga yang terjadi dalam pembangunan 

infrastruktur, pengembangannya saat ini mulai 

mengaitkan berbagai disiplin ilmu.

Penerapan teknologi 4.0 dengan memperhatikan aspek 

lingkungan menjadi fokus pengembangan pembangunan 

infrastruktur saat ini. Berbagai diskusi terkait 

pengembangan pembangunan infrastruktur dilakukan 

untuk memperbanyak wawasan yang berkembang cepat.

Salah satunya adalah Seminar Nasional Indonesian Civil 

and Environmental Festival 2019 yang digelar oleh 

Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan 

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

University di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus 

IPB Dramaga (13/10).

Seminar dengan tajuk “Green Infrastructure toward 4.0 

Development” ini mendiskusikan berbagai pengembangan 

yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur yang 

memperhatikan aspek lingkungan. Infrastruktur menjadi 

dasar dalam kerangka pendekatan dan strategi adaptasi 

perubahan iklim.

Ir Bambang Rianto, MSc selaku keynote speaker 

memaparkan implementasi perencanaan tata ruang 

berwawasan lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Jawa Barat ini menyatakan bahwa saat ini 

perencanaan tata ruang harus berdasarkan pada konsep 

pembangunan yang berkelanjutan. Konsep ini memiliki 

dasar hukum yang sedang dikembangkan yaitu Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dr Sudhiani Pratiwi selaku Deputi Director for Climate 

Change, Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan 

bahwa pembangunan infrastruktur saat ini perlu 

memperhatikan adanya isu perubahan iklim seperti masa 

musim kemarau dan musim penghujan yang sulit 

diprediksi.  "Ketidakpastian iklim mempengaruhi produksi 

pertanian, potensi banjir, dan lainnya,” tambahnya.

Ni Made Sasanti, Senior Vice President Head of Strategic 

Planning, Research, and Technology Division dari PT. 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menuturkan 

bahwa BIM (Building Information Modelling) adalah suatu 

model dalam perencanaan pembangunan secara digital 

yang dilakukan dari awal sampai masa pemeliharaannya.

“BIM dinilai sangat menguntungkan karena dapat 

merancang dan mengetahui dahulu bentuk bangunan 

secara digital sebelum akhirnya dibangun. Sehingga, BIM 

dapat menjadi solusi untuk mengurangi terjadinya 

kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses 

pembangunan. Juga daat diintegrasikan dengan software 

lain,” lanjut Ni Made Sasanti. (AD)
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M
eningkatnya jumlah penduduk di Indonesia 

diiringi peningkatan jumlah konsumsi pangan 

dan sampah organik dari konsumsi pangan. 

Pengolahan sampah organik saat ini masih cenderung 

pada pemanfaatan menjadi pupuk kompos. Di sisi lain, 

inovasi-inovasi pengolahan sampah organik mulai 

berkembang salah satunya ialah dengan memanfaatkan 

sampah organik untuk budidaya larva maggot. Melihat 

potensi dan guna memberikan wawasan kepada kaum 

muda tentang budidaya maggot, Himpunan Mahasiswa 

Proteksi Tanaman (Himasita) IPB University mengadakan 

pelatihan budidaya maggot. Pelatihan ini diadakan Minggu 

(13/10) di Plaza Harmoni Proteksi Tanaman. 

“Pelatihan disampaikan oleh pemateri yang langsung 

terjun ke bidang budidaya maggot. Dalam pelatihan ini 

dilakukan  demonstrasi praktik langsung bagaimana cara 

budidaya maggot. Diharapkan para peserta dapat 

menggali wawasan sebanyak mungkin tentang budidaya 

maggot serta dapat terinspirasi untuk menjadi penggerak 

pengolahan sampah organik dengan budidaya maggot,” 

jelas mahasiswa IPB yang juga ketua panitia pelatihan, 

Bobby Yasadhana.

Maggot merupakan larva dari Black Soldier Flys (BSF) atau 

dikenal dengan lalat tentara hitam. Tidak seperti lalat pada 

umumnya, lalat hitam BSF merupakan lalat yang dipilih 

untuk dibudidayakan karena bukan sebagai agen patogen 

atau penyakit. “Maggot inilah sesungguhnya protein yang 

tinggi bagi pakan dan agen pengurai sampah organik yang 

multi manfaat. Sampah-sampah dimakan oleh larva BSF 

menghasilkan kompos dan maggot dapat dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak, ikan, dan burung,” demikian yang 

disampaikan Aminudi Amin dari PT Biomagg Indonesia.

Menurut Aminudi, Indonesia sangat potensial dalam 

kemajuan budidaya maggot, karena iklim di Indonesia 

sangat mendukung. Seharusnya budidaya maggot di 

Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain seperti 

Korea di Jepang yang sudah memaksimalkan budidaya 

maggot hingga ke aplikasi kosmetik dan kecantikan. 

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini beragam, mulai dari 

mahasiswa IPB University, alumni, hingga masyarakat 

yang berkecimpung di bidang pertanian dan peternakan. 

Dalam pelatihan tersebut, juga dilakukan demonstrasi 

atau praktik bagaimana strategi budidaya maggot yang 

baik.

Antusias peserta pun cukup tinggi dengan aktif 

menanyakan bagaimana tantangan dalam budidaya 

maggot. “Budidaya ini memiliki potensi yang besar dengan 

banyak lembaga-lembaga yang tertarik untuk 

bekerjasama dengan kami, baik dalam hal pengolahan 

sampah organik, riset, hingga pengembangan ke depan. 

Tantangannya ialah bagian investasi awal yaitu gedung 

dan fasilitas, serta konsisten dan komitmen untuk 

mengumpulkan sampah organik dalam jumlah tertentu 

setiap hari,” jelas Amin, alumni Departemen Proteksi 

Tanaman, Fakultas Pertanian IPB University.

Beberapa penelitian yang dikembangkan dari maggot ini 

ke depannya akan ada pengembangan maggot untuk 

bidang kesehatan dan kecantikan. Harapannya semakin 

banyak masyarakat yang tertarik untuk mengembangkan 

budidaya maggot. Dengan berkembangnya budidaya 

maggot ini dapat meningkatkan reduksi sampah organik 

yang langsung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

sampah, dan menjadi solusi peningkatan nilai tambah dari 

produk limbah. (HA/ris)

Himasita IPB University Adakan Pelatihan Budidaya Maggot
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Tingkatkan Minat Bisnis Milenial, 
IPB University Gelar Kompetisi Bisnis

impunan Mahasiswa Vokasi program studi 

HAkuntansi, Manajemen Agribisnis, dan 

Manajemen Industri (Himavo Akmapesa) 

Sekolah Vokasi IPB University menyelenggarakan Aection 

2019. Aection 2019 merupakan acara berbasis 

kewirausahaan berupa talkshow, lomba esai dan lomba 

business plan. 

Seminar Aection 2019 membawa tema “Youth 

Empowering: Millenial Entrepreneur”. Seminar ini 

dilaksanakan di Gedung Grha Widya Wisuda, Kampus IPB 

Dramaga Bogor, Minggu (13/10).

Seminar Aection 2019 menghadirkan pebisnis menarik 

diantaranya Indra Sugiarto sebagai founder "Masuk 

Kampus" dan Katalis Education serta Niko Al-Hakim 

sebagai Owner Sate Taichan Goreng. 

Menurut Indra Sugiarto, ketika memulai bisnis edukasi 

bernama "Masuk Kampus", awalnya dia berpikir bahwa 

mencari pendapatan tidak hanya satu sumber saja. “Di era 

sekarang, bisnis konvensional sudah mulai ditinggalkan. 

Bisnis perlu mengikuti pertumbuhan teknologi yang ada. 

Bisnis sekarang mengalami perubahan definisi. Proses 

lebih banyak beratnya dibanding kemudahan. Tahap paling 

penting dalam memulai bisnis adalah mencintai diri 

sendiri. Pemilihan target pasar juga merupakan salah satu 

faktor penting dalam melakukan bisnis. Pekerjaan 

sekarang sudah bersifat baru. Skill yang penting setelah 

lulus kuliah adalah kemampuan untuk mencapai 

kesuksesan, networking, dan kegigihan yang tinggi,” papar 

alumni IPB University ini.

Niko Al-Hakim, yang kerap dipanggil Okin, menjelaskan 

bahwa ia memilih bisnis food and beverage, karena 

perputaran makanan sangat cepat. “Media sosial 

mempunyai pengaruh yang besar, jadi saya 

memanfaatkan media sosial dengan baik karena murah 

dan tepat sasaran. Salah satu kunci dalam 

mempertahankan bisnis adalah mempunyai faktor X. 

Dalam memulai bisnis dibutuhkan keyakinan yang lebih 

tinggi, kreativitas, branding yang bagus, dan kemasan 

yang menarik. Prinsip dalam mengumpulkan modal adalah 

tidak terlibat dalam utang seperti utang perbankan. 

Inovasi makanan perlu dilakukan tapi perlu 

mempertahankan ciri khas. Jadilah seorang 

creativepreneur, bukan entrepreneur,” papar Niko.

Dalam kesempatan itu, mahasiswa Sekolah Vokasi IPB 

University meraih juara II dan III di kompetisi business 

plan. (Ghinaa)
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IPB University Bumikan Agromaritim 4.0 
Kemahasiswaan Pertanian Indonesia

A
gromaritim 4.0 sebagai semangat baru penghela 

pembangunan nasional terus digelorakan ke 

seluruh  Indonesia. Konsep ini disampaikan 

kembali Rektor IPB University, Dr Arif Satria dalam 

pertemuan dengan Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian 

Indonesia (ISMPI), Jum'at (11/10) di Institut Pertanian 

Stiper,  Yogyakarta.  

ISMPI merupakan organisasi mahasiswa pertanian se-

Indonesia yang terdiri dari 49 perguruan tinggi dengan 

total 174 peserta.

Forum ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk 

menyampaikan dan memperkuat gagasan pembangunan 

Indonesia melalui konsep Agromaritim 4.0.  Karena ke 

depan Agromaritim 4.0 akan membutuhan sumberdaya 

manusia yang memiliki edukasi, dan pemahaman  kuat 

untuk pembangunan pertanian.  Selain itu, juga 

diharapkan konsep Agromaritim 4.0 dapat tersosialisasi 

kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Paparan dan diskusi yang disampaikan Dr Yonvitner dari 

Pusat Studi Bencana (PSB) IPB University memantik 

banyak diskusi dari mahasiswa.  “Ada yang memang ingin 

mengetahui apa itu Agromaritim, dimana mahasiswa 

berkontribusi, bagaimana ke depan pertanian Indonesia 

dengan Agromaritim 4.0 tersebut.  Bahkan ada yang  

khawatir, jika Agromaritim 4,0 diterapkan akan 

mengurangi potensi lapangan kerja bagi lulusan 

pertanian,” kata Dr Yonvitner.

Lebih lanjut dosen IPB University ini mengatakan, sekilas 

memang keberadaaan teknologi informasi, smart 

agriculture, dan artificial intelligence akan mengurangi 

peran manusia.  “Namun sejatinya, ke depan agromaritim 

akan melahirkan banyak inovasi. Hal ini yang akan 

mendorong berkembangnya lapangan pekerjaan dan 

berbagai bentuk sumber ekonomi baru.  Ada juga yang 

menyampaikan berbagai gagasan ketika lahan pertanian 

makin berkurang, solusi apa yang dapat ditawarkan oleh 

Agromaritim 4.0,” kata peneliti IPB University ini.

Dalam proses diskusi tersebut Kepala PSB IPB University 

ini terus mendorong mahasiswa untuk turut berkontribusi 

dalam membangun inovasi melalui berbagai bidang.  Salah 

satu program yang dapat di ikuti mahasiswa adalah 

melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), atau 

berbagai lomba tentang artificial intelligence, smart 

inovation and technology.  

Banyak contoh dari berbagai inovasi yang telah dihasilkan 

IPB University dipaparkan dalam kesempatan ini guna 

memberikan pemahaman lebih dalam kepada mahasiswa.

"Saya berkeyakinan bahwa mahasiswa adalah agen 

perubahan dan agen pembangunan yang harus 

dipersiapkan untuk menghadapi pembangunan di masa 

mendatang.  Sehingga ke depan tersedia sumberdaya 

manusia perikanan yang siap dan matang dengan ide, 

gagasan, inovasi dan untuk mempercepat kemandirian 

dan kemajuan pertanian Indonesia,” kata Dr Yonvitner. 

(yon/ris)
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S
udah sejak lama kita tahu bahwa otak adalah inti 

kehidupan. Organ sebesar kepalan tangan itu 

mengatur seluruh mekanisme kehidupan 

pemiliknya. Namun tidak banyak yang tahu kehebatan apa 

saja yang dimiliki oleh otak. 

Gerakan Perempuan IPB  University menginisiasi 

pemutaran film tiga dimensi (3D) dan kegiatan edukasi 

kesehatan otak di Bogor dengan tema 'The Amazing 

Human Brain and The Potential Catasthrope' yang 

diselenggarakan di Cinemaxx Lippo Plaza Ekalokasari, 

Sabtu (12/10). Acara ini merupakan kerjasama antara 

Gerakan Perempuan IPB University, Siloam Hospital, dan 

Universitas Gunadarma.

Gerakan Perempuan IPB University adalah organisasi yang 

menjadi wadah bagi para civitas akademika wanita di IPB 

University. Diketuai oleh Prof Aida Vitayala, pakar gender 

sekaligus Guru Besar IPB University, organisasi ini 

rencananya akan menjadi lembaga formal dengan nama 

Gerakan Perempuan Kreatif Indonesia Peduli Bangsa. 

Hingga saat ini, anggota yang terhimpun di dalamnya 

sebanyak 250 orang. Prof Aida mengatakan bahwa fokus 

kegiatan dari organisasi ini adalah pengabdian 

masyarakat.

Pemutaran film 3D ini merupakan kegiatan publik pertama 

Gerakan Perempuan IPB University.  Rektor IPB University, 

Dr Arif Satria sangat mengapresiasi adanya kolaborasi ini.  

Rektor IPB University mengatakan bahwa belakangan ini 

riset mengenai otak sangat berkembang. “Saya yakin 

setelah ikut acara ini akan lebih percaya pada Tuhan,” kata 

Dr Arif.

Film edukasi dalam tiga dimensi merupakan ide dari ahli 

bedah saraf Indonesia, Prof Dr dr Eka J. Wahjoepramono. 

Bagi Prof Eka membuat materi mengenai saraf itu mudah, 

namun permasalahannya apakah materi itu dapat menarik 

perhatian. Untuk itu muncul ide film 3D dalam pemberian 

edukasi mengenai otak. Pemutaran film 3D sendiri telah 

dua kali diselenggarakan, dan di Bogor adalah kali kedua. 

Telah lama berkecimpung di bidang bedah saraf, Prof Eka  

telah menemui banyak kasus.  “Saya telah banyak 

mengoperasi pasien dengan segala jenis penyakit yang 

berhubungan dengan otak. Saya tidak pintar, hanya 

penasaran. Kenapa di luar negeri bisa operasi penyakit ini, 

sedangkan Indonesia tidak,” kata Prof Eka.

Seperti yang diketahui, otak mengatur mekanisme 

kehidupan manusia. Sehingga sudah pasti keseimbangan 

hidup manusia akan terganggu jika otaknya rusak. 

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak ada 

yang bisa disembuhkan secara total, tidak dapat 

disembuhkan, dan ada yang dapat dihindari. Stroke yang 

dikatakan sebagai penyakit pembuat cacat nomor satu 

adalah penyakit yang seharusnya bisa dihindari. 

Prof Eka sangat berharap dengan adanya Gerakan 

Perempuan IPB University ini bisa turut menyebarluaskan 

bahaya penyakit stroke. Penyakit ini, jelas Prof. Eka, tidak 

hanya berdampak pada pasien tapi juga keluarga. Karena 

stroke membunuh penderitanya secara perlahan. 

Terakhir, Prof Eka berpesan penting adanya pemeriksaan 

rutin. Semakin cepat mendeteksi adanya potensi penyakit 

pada otak akan menyelamatkan banyak hal di masa 

depan. (ASK/ris)

Gerakan Perempuan IPB University 
Inisiasi Pemutaran Film 3D Mengenai Otak
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S
ektor peternakan memegang peranan penting 

dalam perekonomian nasional. Pemeliharaan 

ternak yang dilakukan peternak rakyat saat ini 

masih bersifat tradisional dan produktivitasnya masih 

tergolong rendah. Salah satu komoditi hasil perternakan 

yang memiliki permintaan tinggi di Indonesia adalah susu. 

Sayangnya, produksi susu di Indonesia hanya tumbuh 

sebesar 2 persen sangat kecil jika dibandingkan dengan 

permintaan susu yaitu 14,01 persen selama periode tahun 

2002-2007. Kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi 

dengan produksi tersebut menyebabkan jumlah impor 

susu Indonesia terus meningkat. Hal tersebut disebabkan 

oleh kondisi manajemen budidaya yang baik dan benar 

belum diterapkan oleh peternak.

Hal ini mendorong tiga mahasiswa dari Fakultas 

Peternakan IPB University yaitu M. Farhan, Rechsa 

Amberty, dan Kodarusman untuk mengagas aplikasi 

bernama Limosim (Livestock Monitoring System) dalam 

Kompetisi Esai Nasional yang bertemakan 'Inovasi 

Generasi Milenial Menghadapi Tantangan Global dalam 

Upaya Wujudkan Indonesia Emas 2045'.

Limosim merupakan sebuah aplikasi berbasis teknologi 

digital di bidang peternakan yang ditujukan sebagai media 

pemantauan peternakan rakyat terutama peternakan sapi 

perah. Limosim hadir dengan membawa konsep 

pemantauan yang tepat, akurat, dan efisien. Dengan 

adanya pemanfaatan teknologi digital sebagai alat untuk 

pengolahan data, diharapkan dapat menciptakan strategi 

manajemen perkembangan peternakan rakyat yang cepat 

dan real time.

“Jadi, Aplikasi Limosim ini sebagai penghubung antara 

peternak rakyat sapi perah dengan pihak ahli peternakan 

untuk membantu dalam pengembangan usaha 

peternakan rakyat,” jelas Rechsa.

Lebih lanjut Rechsa menjelaskan Aplikasi Limosim yang 

mereka gagas ini akan menyediakan berbagai sumberdaya 

informasi yang penting mengenai peternakan sapi perah 

sekaligus manajemen budidayanya. Dengan adanya 

sistem seperti itu diharapkan peternakan rakyat tidak 

mengalami kekurangan sumberdaya informasi yang 

mengakibatkan peternak menjadi rugi bahkan gulung tikar. 

Sumberdaya informasi tersebut dapat berupa tata cara 

penanganan sapi bunting, penanganan sapi yang sakit, 

cara membuat ransum, sumberdaya permodalan dan 

informasi peternakan penting lainnya.

Agar tujuan dari aplikasi ini dapat terlaksana, tim ini telah 

melengkapi aplikasi Limosim dengan berbagai fitur yang 

akan menunjang kinerja sistem aplikasi. Fitur-fitur 

tersebut adalah beranda, profil, diskusi, dan monitoring. 

Adapun fitur utama yang menjadi fokus Limosim adalah 

fitur monitoring. “Fitur ini akan memfasilitasi para 

peternak untuk menginput data perkembangan produksi 

peternakan sapi perah beserta data lainnya, tujuannya 

agar perkembangan usaha dapat terpantau untuk 

memutusan suatu sistem manajemen yang tepat dan 

akurat,” jelas Rechsa.

Gagasan ini berhasil menghantarkan tim yang sama-sama 

berasal dari Fakultas Peternakan IPB University ini meraih 

juara 3 dalam Kompetisi Esai National Economic 

Management Creative di Universitas Negeri Semarang 

(6/10).

Kelompok ini berencana akan mengembangkan gagasan 

ini  ke dalam bentuk aplikasi sebenarnya dengan menjalin 

kerjasama dengan fakultas lain di IPB University. 

Kelompok ini juga berharap gagasan ini dapat menjadikan 

Indonesia swasembada susu dan mendukung 

terwujudnya Indonesia Emas 2045. (LR/ris)

Gagas Aplikasi Limosim, Mahasiswa IPB University 
Raih Juara 3 Kompetisi Nasional
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Bibikost Aplikasi Pencari Kos 
Karya Mahasiswa IPB University Raih Juara Lomba Bisnis

K
ebingungan dan peliknya mencari kos-kosan 

pilihan masih menjadi masalah tersendiri bagi 

pencari kosan khususnya para mahasiswa IPB 

University. Mencari kosan yang sesuai kriteria dan idaman 

memang tidak mudah untuk langsung deal, perlu survei ke 

beberapa tempat dan negosiasi yang cukup panjang.

Melihat permasalahan tersebut, tiga mahasiswa IPB 

University unjuk inovasi untuk memberi solusi bagi para 

pencari kosan dan kontrakan sesuai pilihan. Mereka ialah 

Ahmad Sudrajat, Kharis Hidayat. dan Kautsar Ibrahim 

Hilmi  dengan inovasi start up Bibikost, solusi mudah 

mencari tempat tinggal pilihan mahasiswa. 

“Saya dan tim memiliki keinginan untuk memudahkan 

seluruh mahasiswa Indonesia khususnya mahasiswa IPB 

University dalam mencari kos aau kontrakan sesuai 

pilihan. Kita juga ingin membantu para pemilik atau mitra 

kos dan kontrakan untuk memasarkan propertinya kepada 

calon konsumen mereka. Semoga start up ini dapat terus 

berkembang dan menjadi jembatan bagai pencari 

kos/kontrakan dengan pemilik kos/kontrakan,” ujar Ahmad 

Sudrajat.

Saat ini Bibikost sudah berkembang ke tahap website, 

instagram, dan OA Line. Ahmad menambahkan bahwa 

Bibikost juga memiliki fitur khusus pada Line, yaitu 

chatbot Line, sebuah program yang dirancang untuk 

merespon percakapan dengan manusia baik secara audio, 

teks, maupun gambar. 

Tak hanya itu, program mengusung karya dan inovasi 

Bibikost, ketiganya berhasil meraih Juara 1 Business Plan 

Competition pada acara National Economic and 

Management Olympiad (NEMO) 2019  yang diadakan oleh  

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University pada 

21-22 September lalu.

Kompetisi bisnis yang bertema “The Role of Digital 

Technology to Realising the Creative Economy for SDGs” 

diikuti oleh berbagai mahasiswa di Indonesia yang masuk 

dalam sepuluh proposal bisnis terbaik. Setelah melalui 

serangkaian perlombaan dan challenge dari dewan juri, 

delegasi IPB University berhasil meraih juara pertama 

dalam lomba ini. 

Ahmad dan rekan berharap semoga ke depannya bisa 

lebih banyak membantu mahasiswa dan para mitra kita 

dan menjadi solusi atas kebingungan dalam mencari 

tempat tinggal. (HA/ris)
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Mahasiswa IPB University Raih Juara 3 Debat Ekonomi Nasional

P
restasi membanggakan berhasil diraih tim debat 

Agrolestari dalam ajang lomba debat ekonomi 

tingkat mahasiswa nasional. Tim Agrolestari 

beranggotakan tiga mahasiswa IPB University yang terdiri 

dari M Nur Farhani Uli Nuha, Futiha Hikmatul Husna, dan 

Usman Abdul Muluk. Mahasiswa IPB University ini 

berhasil meraih juara ketiga dalam ajang Lomba Debat 

Nasional Hipotesa Exhibition in Revolution (Hipotex-R) 

2019 yang diadakan di Bogor pada 28 September silam. 

Kompetisi ini merupakan event tahunan dari Himpunan 

Profesi Departemen Ilmu Ekonomi (Hipotesa) IPB 

University dengan berbagai rangkaian acara lainnya. 

Setelah melalui berbagai tahapan seleksi dan kompetisi 

akhirnya tim Agrolestari dari IPB University berhasil 

meraih juara tiga dalam perlombaan ini.

Perlombaan debat nasional  merupakan ajang tahunan 

yang cukup bergengsi dan sangat diminati oleh 

mahasiswa di Indonesia. Kompetisi debat ini cukup ketat. 

Sebelum lolos memasuki tahap debat, pendaftar 

diwajibkan memberikan solusi kritis terhadap studi kasus 

dan permasalahan ekonomi. Tema debat nasional pada 

tahun 2019 ini difokuskan pada masalah gender dalam 

pembangunan, salah satu isu yang sedang hangat 

diperbincangkan.

Selanjutnya dipilih delapan besar tim yang berhak 

mengikuti lomba debat. Dimulai dari babak penyisihan 

hingga ke semifinal, mereka dihadapkan oleh tim-tim yang 

lolos delapan besar. Kebanyakan peserta lomba debat ini 

merupakan mahasiswa jurusan ekonomi atau bisnis.  

Untuk meraih juara dalam kompetisi debat ini, ketiga 

mahasiswa harus bersaing dengan tim-tim dari perguruan 

tinggi se-Indonesia. 

“Kami sangat antusias dalam mengikuti kompetisi ini. 

Sebelum ke tahap debat, setiap tim pendaftar diharuskan 

menyelesaikan soal terkait isu ekonomi, ekonomi 

pembangunan hingga tentang peran perempuan, 

kesetaraan, dan keadilan gender dalam pembangunan. 

Senang sekali ketika tim kami lolos ke delapan besar. 

Alhamdulillah bisa meraih juara,” ujar Usman, mahasiswa 

IPB University dalam lomba tersebut.  Menyuarakan 

argumen dan solusi di perlombaan ini tentunya ini menjadi 

tantangan tersendiri bagi mereka bertiga.

Muhammad Farhani atau akrab dipanggill Aan juga 

menambahkan bahwa kompetisi perdebatan ini sangat 

menarik, topik-topik yang diajukan sangat menantang, 

karena banyak sisi pro dan kontra khususnya masalah 

kesetaraan gender dalam peningkatan kemajuan di bidang 

perekonomian.

Isu gender merupakan salah satu isu utama dalam 

pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya 

manusia. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok 

masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan 

disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat 

yang saling berkaitan satu sama lainnya.

Setelah bertanding dari babak penyisihan hingga ke semi 

final, akhirnya tim Agro Lestari IPB berhasil meraih juara 

ketiga dalam perlombaan ini.

Kemenangan ini diharapankan dapat memotivasi para 

pemuda untuk menyuarakan pemikiran kritis dan 

aspirasinya dalam diskusi menarik dan berwawasan. 

(HA/ris)
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