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Mentan RI: IPB University adalah Tempat Kementan Bersandar

I
PB University bersama Himpunan Alumni (HA) IPB 

University menandatangani kerjasama dengan 

Kementerian Pertanian RI dalam pembangunan 

pertanian bangsa. Penandatanganan kerjasama tersebut 

dilakukan pada Selasa (3/12) di Auditorium Kementerian 

Pertanian, Jakarta yang bertepatan dengan 

diselenggarakannya Forum Silaturahim Alumni (FSA) V IPB 

University. 

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dalam arahannya 

mengucapkan selamat kepada Menteri Pertanian, Syahrul 

Yasin Limpo dan menyampaikan komitmennya untuk terus 

mensupport Kementan dalam pembangunan pertanian di 

Indonesia. 

Pada kesempatan ini, Rektor IPB University 

menyampaikan dua hal yang berkaitan dengan upaya 

pengembangan pertanian di Indonesia. “Yang pertama, 

saat ini kita memasuki era ketidakpastian, ketidakpastian 

memiliki volatilitas yang sangat tinggi, begitu juga dengan 

kompleksitas, maka memang situasi ini yang sangat 

berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu hal yang bisa 

kita siapkan adalah menyiapkan masa depan, kita punya 

orientasi masa depan, termasuk dalam ranah pertanian,” 

ungkap prof Arif Satria.

Terkait masa depan pertanian, ia menyampaikan supaya 

bisa mengantisipasi perkembangan teknologi yang terjadi. 

Hal ini juga berkaitan dengan permasalahan 

ketidakpastian yang sedang terjadi saat ini. 

Untuk mengatasi era ketidakpastian di sektor pertanian, 

dosen IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia ini 

menyampaikan perlu adanya kolaborasi dari berbagai 

pihak. Menurutnya, kolaborasi ini menuntut adanya saling 

percaya, sinergi dan saling mengisi. Dengan adanya 

kolaborasi yang baik diharapkan dapat menghadirkan 

inovasi yang baik dan lebih berguna bagi masyarakat.   

Lebih lanjut dikatakannya, “Di Indonesia masih ada petani 

gurem, selain petani komersial dan petani skala industri. 

Oleh karena itu, diperlukan strategi jitu sehingga tidak ada 

yang tertinggal.”

Hal kedua menurutnya adalah tentang sociopreneur yang 

saat ini sedang digalakkan oleh IPB University.   “IPB 

University berusaha menghadirkan sociopreneur untuk 

bisnis enterprise dengan jiwa sociopreneur yang tinggi,” 

tambah Prof Arif.  Untuk bisnis pertanian, Prof Arif 

mengaku perlu pelaku baru yang handal dan inovatif yang 

nantinya bisa menjadi tulang punggung pertanian masa 

depan. 

“Satu lagi, petani, buruh tani, kira-kira lima sampai 

sepuluh tahun ke depan akan mengalami kehilangan. 

Inilah kita perlu bersinergi, berkolaborasi, makanya 

leadership itu menjadi penting untuk mengatasi hal ini,” 

ungkapnya.
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Untuk menciptakan pemimpin yang handal, HA IPB 

University menyelenggarakan mentoring leader bagi 

mahasiswa IPB University. Melalui mentoring leader ini 

para mahasiswa mendapat mentor yang akan 

membimbingnya untuk menjadi pemimpin, pengusaha, 

politis, birokrat maupun profesional. 

Menyambut apa yang disampaikan oleh Rektor IPB 

University, Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo 

merasa menjadi bagian dari IPB University.  “Saya 

merasakan malam ini kita bertemu sebagai sebuah 

keluarga yang harus hadir secara holistik. Maka saya 

tanya, apa arti IPB University bagi bangsa? Ini panggilan 

rakyat, jangan sampai ada sekat lagi,” ungkap Syahrul. 

Menurutnya, sekat tersebut harus dibuka karena 

pemerintah yang baik adalah pemerintah yang bisa 

mengajak stakeholder untuk bekerjasama menghadapi 

permasalahan yang ada. 

“Pemerintah tidak boleh merasa hebat, kita bukan 

segalanya, mari dengarkan yang lain, kita temukan 

harapan lain,” tambahnya. 

Negara ini, lanjut Syahrul, negara yang bagus banget, 

alamnya sangat mendukung untuk budidaya pertanian. 

“Yang kurang apa?  Yang kurang itu manajemennya. Perlu 

manajemen kebersamaan untuk menemukan riset-riset 

terbaik bagi masa depan. Kalau begitu, sandaran 

Kementan ya IPB University,” imbuh Syahrul.

Ia mengaku, apabila permasalahan pertanian tidak segera 

dituntaskan maka suatu saat akan menjadi permasalahan 

serius karena ini menyangkut masalah pangan dan soal 

rakyat. Oleh karena itu teknologi menjadi penting di bidang 

pertanian dari hulu sampai hilir. Tidak hanya pemerintah 

yang memainkan teknologi, tetapi semua pihak yang 

berkaitan dengan pertanian. 

“Masalah pertanian itu masalah lapangan, bukan lagi 

masalah teori. Makanya sekarang ada Komando Strategi 

Pertanian (Konstradtan) yang ada di kecamatan,” ungkap 

Mentan. 

Ia menjelaskan, Konstradtan ini adalah petugas lapangan 

yang menyampaikan kenyataan dan keadaan lapangan 

yang ada secara real time. Oleh karena itu Konstradtan ini 

sebagai tempat pengendalian dari program penyuluhan, 

monitoring pertanian, serta pendekatan lainnya yang 

dapat memberikan timbal balik dari pusat ke daerah 

maupun daerah ke pusat. 

“Saya berharap pertanian menjadi soko guru nasional, 

pertanian adalah yang utama. Saya ingin IPB dampingi 

saya, dampingi Menteri Pertanian,” tambahnya.

Tidak hanya IPB University, Mentan juga menghimbau 

kepada seluruh perguruan tinggi untuk ikut serta dalam 

pembangunan pertanian dan mewujudkan cita-cita 

Indonesia sebagai lumbang pangan dunia pada tahun 

2045 mendatang.   “Kita kaya dengan alam, penduduknya 

besar dengan keterampilan yang sudah ada, sudah kenal 

pertanian juga, oleh karena itu teknologi harus 

dimanfaatkan untuk memajukan pertanian kita,” pungkas 

Mentan. 

Sebagai bentuk nyata pembangunan pertanian Indonesia, 

IPB University dan Kementan menandatangani kerjasama 

di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat khususnya bidang pertanian. Sedangkan HA 

IPB University dan Kementan menandatangani kerjasama 

di bidang pengabdian masyarakat khususnya bidang 

pertanian. Penandatanganan ini disaksikan oleh Ketua 

Majelis Wali Amanat IPB University, Sekjen HA IPB 

University, alumni dan mahasiswa IPB University. (RA)
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Mentoring Leader, Bentuk Kepedulian 
Alumni IPB University pada Adik Kelasnya

H
impunan Alumni (HA) IPB University kembali 

mengadakan mentoring leader yang 

diperuntukkan bagi mahasiswa IPB University 

yang sebentar lagi hendak diwisuda. Tujuan utama dari 

mentoring leader ini adalah menciptakan calon pemimpin 

yang siap memimpin di masa yang akan datang. 

“Ini bagian sederhana dan subtantif untuk melahirkan 

pemimpin sejak awal. Pemimpin tidak akan menjadi 

pemimpin kalau tidak bisa menciptakan pemimpin baru,” 

ungkap Fathan Kamil, Ketua HA IPB University dalam 

kegiatan Meet and Great Mentoring Leader Batch 2 di 

Kementerian Pertanian, Jakarta (3/12). 

Mentoring leader ini merupakan mentoring leader kedua 

setelah satu tahun sebelumnya berhasil menciptakan 

alumni IPB University untuk siap sebagai pemimpin. Pada 

mentoring leader batch 2 ini, jumlah mentee sebanyak 

121 mahasiswa dan alumni, sedangkan mentornya 

sebanyak 62 orang. 

“Pada mentoring leader kali ini ada lima kanal yaitu 

birokrat, politisi, profesional, akademisi dan entrepreneur. 

Banyak yang memilih entrepreneur dan profesional,” papar 

Jamil Azzaini, Koordinator Mentoring Leader HA IPB 

University. 

Nantinya, lanjut Jamil, kegiatan mentoring leader akan 

berlangsung selama satu tahun sejak mentee 

mengucapkan ikrar dan menandatangani kontrak dengan 

mentor. Para mentee yang tergabung dalam mentoring 

leader ini akan didampingi secara langsung oleh para 

mentor sesuai kanal yang dipilih masing-masing. 

“Memang programnya hanya setahun, itu yang sesuai 

kontrak, tetapi para mentor dan mentee bisa berdiskusi 

dan memutuskan apakah tetap berlanjut atau tidak, kalau 

berkaca dengan mentoring leader sebelumnya, para 

mentee inginnya terus berlanjut,” tambah Jamil. 

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan IPB University, Dr  Drajat Martianto 

mengapresiasi upaya HA IPB University dalam 

memberikan kontribusi nyata bagi almamater maupun 

bangsa. 

“Lebih luar biasa lagi para mentor, mereka telah 

menyediakan waktu untuk mentee, saya dengar mentor-

mentornya ada yang direktur, komisaris, maupun pejabat-

pejabat lainya, ini sangat luar biasa. Beginilah kontribusi 

alumni sehingga hubungan timbal balik ini menjadi lebih 

baik,” papar Dr Drajat. 

Menurutnya, kesuksesan saat ini tidak ditentukan dari nilai 

maupun almamater, tetapi lebih pada soft skill yang 

dikuasai. Beberapa soft skill yang dibutuhkan antara lain 

adalah integritas, disiplin, interpersonal skill dan kerja 

keras. 

“Semoga dengan kombinasi yang demikian bisa 

menghasilkan alumni yang berkualitas dan siap 

membantu masyarakat,” pungkas Dr Drajat. 

Salah satu peserta mentoring leader batch 1, Guntur Putra 

Pratama mengaku sangat bangga karena bisa mengikuti 

program tersebut. Melalui program ini Guntur berhasil 

membuat startup pertanian bersama mentornya.   “Saya 

sangat berterimakasih kepada mentor karena telah 

membimbing saya mewujudkan cita-cita saya dalam 

membuat startup di bidang pertanian,” ungkapnya. (RA)



4

embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

L(LPPM) IPB University kembali menugaskan tim 

dosen dari Fakultas Peternakan dan peneliti dari 

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) 

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat 

pada Minggu, (24/11). Melalui program Dosen Mengabdi, 

LPPM menugaskan Ir M Agus Setiana, MS (Dosen Ilmu 

Nutrisi dan Teknologi Pakan), Muhammad Baihaqi, SPt, 

MSc (Dosen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan), Ir M 

Yannefri Bakhtiar, MSi dan fasilitator LPPM, Tika Mazda 

untuk mengabdi di Desa Neglasari, Bogor.

Menurut Tika, potensi lain dari Desa Neglasari adalah 

banyaknya masyarakat desa yang melakukan kegiatan 

ternak domba. Pada minggu pertama penempatan di desa, 

telah dilakukan kegiatan pemetaan sosial dan ditemukan 

bahwa terdapat beberapa warga desa yang memiliki 

usaha ternak domba, sehingga perlu adanya kegiatan 

sosialisasi dan pemberian edukasi oleh dosen IPB 

University kepada masyarakat agar perekonomian 

masyarakat desa Neglasari dapat meningkat.

Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini terdiri dari tiga 

sesi penyampaian materi dan dilanjutkan sesi focus group 

discussion (FGD) serta tanya jawab. Materi pertama 

disampaikan oleh salah satu penggagas Pos 

Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di desa lingkar kampus 

yang juga merupakan peneliti di P2SDM IPB University, 

Yanefri Bakhtiar. 

Yannefri menyampaikan tentang peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa melalui program Kampus 

Desa.  “Kampus Desa hampir mirip dengan kegiatan Dosen 

Mengabdi LPPM IPB University, yaitu program 

pemberdayaan masyarakat dengan prinsip sharing 

sumberdaya dari para stakeholder yang terlibat (IPB 

University, masyarakat, pemerintah, dan swasta) dengan 

tujuan memberikan solusi permasalahan pertanian secara 

umum,” ujarnya.

Melalui kelembagaan seperti Posdaya, Yannefri 

menghimbau agar masyarakat dapat ikut terlibat aktif dan 

Dosen dan Peneliti IPB University Gagas 
Inovasi Kampung Indigofera di Desa Neglasari
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partisipatif sehingga mampu mendapatkan informasi dan 

akses dengan lebih mudah.

Pada sesi materi selanjutnya, diisi oleh Dosen Fakultas 

Peternakan IPB University tentang Manajemen 

Pemeliharaan Domba/Kambing. Baihaqi menyampaikan 

bahwa salah satu faktor utama kurangnya produktivitas 

ternak domba yang diusahakan oleh masyarakat Desa 

Neglasari yaitu akibat manajemen pemeliharaan hewan 

yang tidak maksimal. Selama ini masyarakat hanya fokus 

kepada pakan ternak mereka, agar dapat menjual 

domba/kambing yang memiliki kuantitas bobot yang 

besar agar harganya jualnya juga tinggi. Namun, jika tidak 

didukung dengan pemeliharaan kesehatan dan kebersihan 

dari hewan ternaknya dikhawatirkan justru malah 

menimbulkan gangguan fisik dan psikis domba/kambing 

tersebut.

“Manajemen pemeliharaan ternak hewan apapun, jika 

dilakukan dengan tekun dan penuh kesabaran akan 

menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila hewan 

ternaknya sehat dan layak jual, maka pasar pun akan 

datang sendirinya,” ujarnya.

Ia pun menghimbau agar masyarakat melakukan proses 

manajemen pemeliharaan dan pemasaran ternak domba 

secara berkelompok dengan mengedepankan asas 

gotong-royong. Hal tersebut dilakukan supaya semua 

masyarat desa Neglasari yang sudah memiliki ternak 

domba ataupun yang belum, memperoleh manfaat yang 

sama. Hal ini menurut Yannefri, juga mampu 

memunculkan citra atau label untuk desa Neglasari 

sebagai kampung percontohan ternak domba atau 

Kampung Edukasi Domba bagi desa-desa lainnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Ternak Domba di Desa 

Neglasari, Sukri,  mengutarakan kesiapannya dan warga 

desa untuk melakukan manajemen pemeliharaan ternak 

domba mereka. Seperti memandikan domba dengan rutin, 

menjaga kesehatan fisik domba dengan mencukur bulu 

dan menggunting kuku domba, serta memelihara kandang 

domba agar terhindar dari penyakit berbahaya. 

Kemudian sesi terakhir diisi oleh Dosen Departemen Ilmu 

Nutrisi dan Teknologi Pakan, Ir Agus Setiana. Dalam 

paparannya, Ir Agus menyampaikan materi mengenai 

tanaman pakan ternak domba yang berkualitas dan 

mudah dibudidayakan yaitu tanaman Indigofera. 

Berdasarkan hasil peneilitian, kandungan protein pada 

Indigofera lebih besar dari jenis rerumputan lainnya. 

Indigofera merupakan sumber pakan hijauan yang 

memiliki kualitas tinggi, dapat berfungsi sebagai cadangan 

pakan hijauan, sekaligus sebagai pencegah dampak erosi 

dan mengisi areal kosong menjadi produktif. Namun 

selama ini masyarakat mempercayai bahwa dengan 

memberikan rerumputan dalam jumlah banyak, akan 

mempengaruhi bobot hewan ternaknya.

“Pada umumnya peternak memberikan pakan ternaknya 

berupa rerumputan seperti ilalang, jerami padi dan jenis 

rumput lainnya. Padahal jenis pakan seperti itu hanya kaya 

akan sumber energi, tidak untuk membentuk bobot ternak 

itu sendiri,” tutur Agus. 

Pada kesempatan in muncul gagasan untuk menjadikan 

desa Neglasari sebagai kampung indigofera. Hal tersebut 

dapat memberikan nilai jual sekaligus ciri khas bagi 

kelompok ternak domba di Desa Neglasari. 

“Saya siap untuk kembali turun ke desa, apabila 

masyarakat Neglasari ingin dibimbing lebih lanjut perihal 

pakan ternak domba yaitu indigofera. Saya berharap Desa 

Neglasari dapat menjadi kampung percontohan sektor 

peternakan domba bagi desa lingkar kampus lainnya dan 

bahkan desa se-Jawa Barat,” imbuhnya. Kegiatan Dosen 

Mengabdi pun ditutup dengan pemberian 300 bibit 

tanaman indigofera kepada masyarakat desa yang hadir. 

(**/Zul)
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impunan Mahasiswa Pemanfaatan 

HSumberdaya Perikanan (Himafarin), Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB 

University merupakan salah satu himpunan profesi yang 

memiliki ragam kegiatan diantaranya ekspedisi ke wilayah 

pulau kecil untuk memberdayakan masyarakat, 

mengimplementasikan inovasi, eksplorasi, dan survei 

potensi wilayah terkait perikanan tangkap. 

Ekspedisi yang sering dikenal dengan Expedition of 

Fisherman Friends (EFF) ini rutin dilakukan oleh Himafarin 

tiap tahunnya.  “Kegiatan EFF dilakukan sebagai bentuk 

pengabdian masyarakat Himafarin sebagai sahabat 

nelayan,” ujar Fikri Kurniawan selaku Ketua Umum 

Himafarin FPIK IPB University tahun 2018/2019.

Himafarin juga aktif menggelar talkshow dan perlombaan 

yang bertemakan perikanan tangkap. Kegiatan tersebut 

dikemas dalam bentuk festival yang disebut dengan 

Festival Perikanan Tangkap Nasional (Festanas). Kegiatan 

Festanas digelar untuk menggali kreativitas, inovasi, serta 

pengkajian isu terkini dalam bidang perikanan tangkap.

Fikri mengaku bahwa keikutsertaannya dalam Himafarin 

mendatangkan banyak keuntungan. Contohnya seperti 

peningkatan softskill dalam berorganisasi, belajar bekerja 

dalam tim dan menambah relasi.

"Menjadi pengurus himpunan profesi yang memiliki jargon 

'we want you to be one of us, to help the fishermen and to 

feed the hungry world' ini memberikan saya pengalaman 

nyata untuk terjun langsung di tengah kehidupan nelayan. 

Kegiatan pemberdayaan nelayan terus dilakukan oleh 

Himafarin dalam rangka mengedukasi nelayan mengenai 

hal-hal penting yang dipelajari pengurus Himafarin selama 

di bangku perkuliahan," pungkas Fikri.  (Dinul/RA)

Ekspedisi Pulau Kecil Ala Himafarin IPB University
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L
embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) IPB University mengirimkan dua dosen dari 

Sekolah Vokasi Program Studi Manajemen 

Agribisnis dan seorang fasilitator untuk melakukan 

kegiatan pengabdian masyarakat di desa lingkar kampus 

IPB University. Melalui program Dosen Mengabdi, Dr Ir 

Anita Ristianingrum, MSi dan Dr Ir Dahri Tanjung, MSi  

didampingi fasilitator LPPM yaitu Tika Mazda, SKPm, 

melaksanakan kegiatan pengabdian di Desa Neglasari, 

Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Mereka melakukan sosialisasi dan pemberian literasi 

mengenai strategi pemasaran produk dan sumber 

pembiayaan modal kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) Desa Neglasari. Kegiatan ini 

dihadiri puluhan warga desa yang berasal dari beberapa 

kelompok usaha dan Kelompok Wanita Tani (KWT). 

Bahkan, terdapat beberapa peserta yang berasal dari 

warga desa yang bersebelahan dengan desa Neglasari. 

Berdasarkan data hasil wawancara mendalam (in-depth 

interview) yang dilakukan fasilitator LPPM kepada 

beberapa masyarakat desa. Ditemukan potensi 

pengembangan produk lokal milik warga setempat yaitu 

usaha keripik pisang, keripik singkong, kerajinan tangan 

dari bahan perca dan produk lainnya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Posdaya Sabilulungan 

Desa Neglasari, Onasih menambahkan bahwa potensi 

yang terdapat di desa Neglasari juga diikuti dengan 

munculnya permasalahan terkait kegiatan off-farm. 

“Sebagian besar warga Neglasari melakukan kegiatan 

usaha seperti warung, membuat keripik dan kerajinan 

tangan. Tapi warga paling jual produknya ke warung 

karena produknya belum ada label dan belum punya target 

pasar juga,” ujar Onasih.

Onasih berharap kegiatan Dosen Mengabdi ini dapat 

membawa semangat baru untuk menjadikan Desa 

Neglasari dan warganya menjadi kampung wirausaha 

dengan berbagai jenis produk unggulan desa, sehingga 

masyarakat dapat mandiri dan terjadi peningkatan 

perekonomian bagi warga desa.

Kegiatan ini terdiri dari dua sesi penyampaian materi. Sesi 

materi pertama disampaikan oleh Dr Ir Dahri Tanjung 

dengan judul materi yaitu Pintar-Pintar Memilih Sumber 

Pembiayaan Usaha UMKM. Pada penyampaian materi 

tersebut, warga sangat antusias mengajukan beberapa 

pertanyaan terkait strategi memilih sumber pembiayaan 

usaha mereka. 

Menurut salah satu peserta, Sri membenarkan bahwa 

sebagian besar warga Neglasari melakukan pinjaman 

untuk modal usaha dari lembaga pinjaman yang 

mengatasnamakan sebagai koperasi. Akan tetapi bunga 

pinjaman yang diberikan seringkali tidak sesuai. Untuk itu 

Dr Dahri menghimbau warga desa Neglasari untuk selektif 

memilih lembaga yang menawarkan pinjaman dengan 

persyaratan yang instan dan cepat karena dikhawatirkan 

warga akan terjerumus dan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

“Kami dan tim siap membina apabila masyarakat 

Neglasari ingin membentuk koperasi syariah. Saya juga 

berharap kegiatan pengabdian seperti hari ini bisa 

berlanjut seterusnya, jika perlu mahasiswa IPB University 

juga perlu ikut terlibat,” tutur Dr Dahri. 

Sesi kedua yaitu penyampaian materi strategi pemasaran 

produk UMKM oleh Dr Ir Anita Ristianingrum, MSi. 

Menurut Ketua Program Studi Manajemen Agribisnis ini, 

strategi pemasaran suatu produk UMKM dapat dilakukan 

dengan menentukan keunggulan produk, harga pasaran, 

target pasar dan melakukan kegiatan promosi produk.

“Kami akan mengadakan pelatihan membuat label atau 

merk produk lokal yang diusahakan kelompok masyarakat 

desa. Memang kegiatan seperti ini tidak hanya dengan 

penyampaian materi saja, akan tetapi harus disertakan 

praktiknya juga. Tim Dosen dan mahasiwa dari prodi 

Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi IPB University siap 

membantu masyarakat untuk kegiatan-kegiatan praktik 

yang sekiranya dibutuhkan,” jelasnya. (**/Zul)

Dosen Sekolah Vokasi IPB University 
Gagas Koperasi Berbasis Syariah di Neglasari
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Gen U: Fasilitas Konseling Online 
Ciptaan Mahasiswa IPB University

M
ahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University, Rahmat Zuhair meraih Juara 3 

Lomba Esai Nasional Guidance & Counseling Fest di 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, belum lama 

ini. Dalam lomba yang diikuti mahasiswa dari berbagai 

perguruan tinggi ini, Zuhair menulis esai dengan judul “Gen 

Unggul (Gen U): Sarana Bimbingan dan Konseling melalui 

Official Account Line dengan Pendekatan Gestalt”.

“Gen U ini diharapkan dapat menjadi media untuk 

mahasiswa dan siswa yang notabenenya sering 

menggunakan Line agar dapat sekaligus melakukan 

konseling online dengan konselor yang mumpuni di 

bidangnya,” terang Zuhair, mahasiswa penerima beasiswa 

Afirmasi Dikti Daerah Tertinggal, Terdepan, terluar (3T).

Ide membuat Gen U muncul karena keresahannya 

terhadap perilaku mahasiswa dan siswa yang belum 

terlalu mengetahui tujuan hidup ke depan. Ia juga melihat 

banyaknya mahasiswa yang stress dengan laporan 

praktikum maupun tugas kuliah sehingga membutuhkan 

pendamping untuk menjaga kestabilan kondisi psikis.

“Saya senang sekali dapat ikut andil dalam menawarkan 

ide terkait inovasi bimbingan konseling di era 4.0 ini. 

Walaupun saya mahasiswa ekonomi tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk dapat menyusun naskah esai tentang 

bimbingan dan konseling,” jelas Zuhair.

Ia mengaku pembuatan Gen U  merupakan hasil dari 

proses pembelajaran sejak masih di Program Pendidikan 

Kompetensi Umum (PPKU) IPB University yang saat itu 

sistem belajarnya masih menyeluruh.

Zuhair menyampaikan selama mengikuti lomba terdapat 

tantangan-tantangan yang perlu dihadapi dan 

diselesaikan, terutama dalam mendefinisikan istilah-

istilah yang ada dalam bimbingan dan konseling. Menurut 

Rahmat, tantangan ini dapat diatasi dengan banyak 

membaca jurnal-jurnal terkait konseling di Repository IPB 

maupun sumber lain yang kredibel.

“Saya harap dengan adanya inovasi Gen U di Line dapat 

membuat mahasiswa dan siswa lebih peduli terhadap 

kesehatan psikis masing-masing dan juga tidak 

menggunakan waktu untuk menjadikan media Line 

sebagai media untuk membicarakan keburukan orang lain 

dan bahan candaan semata,”  tutup Zuhair. (Kh/RA)
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