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Jalan Pagi Sehat IPB, Momen Membangun 
Kekompakan Warga IPB

alam rangka memperingati Dies Natalis ke-55, DInstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar kegiatan 
Jalan Pagi Sehat (Japas) 2018 di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (16/9). Ribuan peserta memulai Japas di 
halaman Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion dan 
berakhir di Taman Gladiator IPB. 

Kegiatan ini dibuka secara simbolik oleh Rektor IPB, Dr. Arif 
Satria dimana Japas tahun ini merupakan Japas pertama di 
masa kepemimpinannya.

“Alhamdulillah dalam memperingati Dies Natalis IPB ke-55 
kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti jalan pagi 
sehat. Kita harapkan jalan pagi bukan setahun sekali kalau 
bisa setiap hari, bisa di rumah masing-masing atau di 
kampus atau melakukan jare-jare (jalan-jalan sore-sore). Ini 
semua dalam rangka untuk membangun kekuatan �sik 
kita, karena physical capital sesuatu yang penting bagi kita,” 
ujar Dr. Arif Satria. 
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Dr. Arif Satria juga merasa bangga melihat kekompakan 
peserta Japas, mulai dari performa, kostum, dan atribut 
yang digunakan oleh para peserta. “Kekompakan ini 
merupakan modal sosial yang perlu dipertahankan. 
Semoga kekompakan hari ini bisa terjaga sampai 
selamanya untuk membangun visi IPB,” tambah Dr. Arif 
Satria.  Di sisi lain, Dr. Arif Satria juga mengingatkan supaya 
tetap menjaga kebersihan lingkungan selama pelaksanaan 
Japas kali ini. Ia juga meminta kepada peserta untuk tetap 
tertib dan tidak merusak lingkungan. 

Dalam kegiatan ini dilakukan pembagian doorprize dengan 
hadiah utama berupa empat paket umroh untuk empat 
pemenang. Doorprize lainnya berupa sepeda, kulkas dua 

pintu, smart tv, laptop, smartphone, dan tiket penerbangan 
Jakarta-Malaysia, Jakarta-Singapura, dan Jakarta-Denpasar 
serta baran-barang elektronik lainnya. Selain itu, dilakukan 
juga penilaian terhadap kekompakan tim dan peserta 
mulai dari desain kostum, kekompakan tim dan atribut 
yang digunakan. 

Berikut pemenang lomba kostum dan kekompakan JAPAS 
IPB 2018: Sekolah Vokasi IPB (Juara I), Sekolah Bisnis (Juara 
II), Departemen Agronomi dan Hortikultura (Juara III), 
Direktorat Sumberdaya Manusia (Juara Harapan I), 
Departemen Silvikultur (Juara Harapan II) dan Departemen 
Ilmu Ekonomi (Juara Harapan III). (**/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Meriahkan Dies Natalis IPB, Mahasiswa IPB 
Gelar Agrisymphony 2018

Kreativitas  dapat dikembangkan oleh siapa saja 
termasuk mahasiswa. Untuk itu, perlu diadakan 
sebuah kolaborasi antar mahasiswa untuk 

mengasah kreativitas mereka. Hal itulah yang menjadi 
tujuan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 
Karir Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam 
mengkoordinasikan Agrisymphony 2018 di pelataran 
Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga, Bogor 
(15-16/9). 

“Yang kami ambil dari rangkaian Agrisymphony 2018 
adalah kolaborasi. Dunia terus berubah sehingga 
mahasiswa harus berkolaborasi dengan sesamanya. 
Kegiatan ini bukan hanya milik kami (panitia), melainkan 
seluruh stakeholder dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), 
departemen, dan fakultas,” jelas Wakil Ketua Panitia 
Agrisymphony 2018, Nanda Ha�dh.

"Setiap mahasiswa layak diberikan 'panggung' akan 
potensi dalam dirinya. Diferensiasi potensi dari seluruh 
mahasiswa itulah yang menjadi tantangan kami dalam 
menyelenggarakan kegiatan ini. Kami harap, seterusnya 
banyak kegiatan yang diinisiasi oleh mahasiswa IPB yang 
bisa menjawab tantangan ini. Tidak hanya menyediakan 
wadah secara terpisah untuk setiap potensi bakat 
mahasiswa. Namun juga harus menyeluruh dan kaya nilai 
dari setiap wadahnya," kata Ketua Panitia Agrisymphony 
2018, Jundy Arief.

Kreativitas sendiri, menurut Dr. Arif Satria selaku Rektor IPB, 
merupakan kemampuan yang dapat dimiliki dengan 
mudah. Untuk itu, kreativitas menjadi hal yang harus 
dimiliki oleh mahasiswa. “Kreativitas itulah yang membuat 
kita lebih kompetitif. Kompetisi ke depan bukanlah 
kompetisi yang bergantung pada aset, tetapi pada 

kreativitas dan imajinasi.
Mahasiswa punya kesempatan besar untuk bisa 
meningkatkan kreativitas semaksimal mungkin. Kreativitas 
merupakan daya kekuatan yang kita miliki dan unlimited. 
Creativity is unlimited, resources is limited,” jelasnya. 

Dr. Arif berharap, mahasiswa dapat menjadi orang yang 
aktif. “Bukannya menjadi orang yang sibuk dan tanpa 
tujuan. Semoga Agrisymphony merupakan ajang untuk 
memacu kreativitas sekaligus menjadikan anda sebagai 
orang-orang yang kreatif,” tambahnya.

Agrisymphony sendiri merupakan bagian dari rangkaian 
acara Dies Natalis IPB ke-55. Acara ini meliputi Mechanical 
Biosystem Fair, Kompetisi Ayam Ketawa Nasional (KAKNAS), 
Help Our Pets and Equine (HOPE), Festival Ayam Pelung 
Nasional 2018, Pekan Inovasi Mahasiswa Pertanian 
Indonesia (PIMPI), IT Today, International Scholarship and 
Education Expo (ISEE), Open House 55, dan Physic Expo. 
(*/Zul)
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ahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor (IPB) Mnikmati Open House 55 di Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (15/9). Pagelaran Open House 55 

merupakan pameran Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) 
yang ada di IPB. Kegiatan ini digelar oleh Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM) Program Pendidikan Kompetensi Umum 
(PPKU) IPB.

Kegiatan yang rutin digelar setiap tahunnya ini diikuti oleh 
64 stand ormawa yang terdiri dari Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) setiap fakultas, Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM), Himpunan Profesi (Himpro) dan komunitas.

Open House 55 dibuka secara resmi bersamaan dengan 
seluruh pagelaran lain yang terhimpun dalam 
Agrisymphony oleh Rektor IPB Dr. Arif Satria.

“Open House 55 ingin mengenalkan seluruh organisasi 
kemahasiswaan IPB kepada mahasiswa baru angkatan 55. 
Kami juga membawakan tema Expectro yang menampilkan 
seluruh warna-warni kegiatan kemahasiswaan IPB. Biarpun 
kita semua terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan 
kita dapat bersatu dalam Open House 55 tahun ini,” tutur 
Eka Dwi Anggara Purba yang merupakan Ketua Pelaksana 
Open House 55.

Open House 55 ini juga turut menampilkan beberapa karya 
mahasiswa IPB yang menjuarai Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional 2018. Selain itu acara juga turut dimeriahkan 
dengan parade dari pengisi stand serta penampilan berupa 

seni tradisional hingga modern di panggung utama yang 
berlokasi di panggung Gladiator IPB. (KD/Zul)

Open House 55, Mahasiswa Baru Mulai Pilih Aktivitas 
di Luar Akademik
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Lepas Rindu, Angkatan 1 Faperta IPB Gelar 
Reuni 55 Tahun Angkatan Pas

Setelah terpisah dalam jangka waktu yang lama, 
alumni angkatan pertama Institut Pertanian Bogor 
(IPB) dari Fakultas Pertanian (Faperta) akhirnya 

menggelar Reuni 55 Tahun Angkatan Pas. Reuni ini 
dilaksanakan selama dua hari berturut-turut di Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (14-15/9). Para alumni datang dari 
berbagai kota bahkan negara untuk berkumpul dan 
bernostalgia mengenang masa lalu yang penuh kenangan.

Pada hari pertama, alumni Angkatan Pas melakukan 
penanaman 100 pohon Maniltoa sp. yang biasa disebut 
pohon sapu tangan. Rektor IPB, Dr. Arif Satria, S.P, M.Si 
berkesempatan melakukan penanaman perdana pohon 
langka ini.

Penanaman pohon ini terintegrasi dengan lanskap Kampus 
IPB Dramaga saat ini. Pohon Maniltoa sp. sengaja ditanam 
di daerah Common Class Room (CCR), Kampus IPB Dramaga 
Bogor karena bangunan CCR memiliki kemiripan dengan 
bangunan Kampus IPB Baranangsiang, tempat kuliah para 
alumni Angkatan Pas waktu itu. Selain itu, penanaman ini 
dimaksudkan sebagai peninggalan dari Angkatan Pas 
untuk para penerus perjuangannya di IPB.

Dalam kesempatan ini Rektor IPB memaparkan kiprah IPB 
dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kreativitas 
yang tinggi. Generasi sudah berubah. Era kini adalah era 
creativity based competition.

“Referensi grup generasi saat ini bukan lagi para pejabat 
tetapi para entrepreneur hebat yang mampu menguasai 
teknologi. Dunia menuntut untuk menyiapkan lulusan 
yang memiliki kreativitas dan daya saing yang tinggi. Saat 
ini, kami berusaha mencetak leader di masa depan yang 
berkiprah sebagai entrepreneur dan sociopreneur,” ungkap 
Rektor IPB.

Sementara itu, menurut Ketua Paguyuban Angkatan Pas, Ir. 
Ida Ismail Nasution, MDA ada tiga rahasia agar orang tua 
mampu bertahan. Pertama, harus sering bergerak. Kedua, 
harus berbicara. Ketiga, harus sering bergaul dengan 

sesama umur. “Seperti sekarang ini, rasanya, kami menjadi 
muda kembali,” tuturnya.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Fakultas Pertanian (Faperta) IPB, Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc 
takjub melihat kekompakan dari Angkatan Pas yang masih 
dapat berkumpul dan bernostalgia bersama. Kegiatan ini 
menjadi contoh nyata bagi para alumni lainnya untuk terus 
menjaga silaturahim dengan teman-teman seperjuangan 
di IPB dahulu.

Akhir acara ini ditutup dengan tour keliling kampus 
dengan menggunakan armada bus IPB. Hal ini dilakukan 
agar para alumni lebih mengenal Kampus IPB Dramaga. 
Dahulu, para alumni Angkatan Pas melaksanakan kegiatan 
perkuliahan di Kampus IPB Baranangsiang yang sekarang 
diperuntukkan bagi kegiatan Sekolah Pascasarjana dan 
kantor dari berbagai pusat-pusat penelitian yang ada 
dibawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM). Selain itu, tour ini dijadikan sebagai 
momen pengulangan masa pengenalan kampus yang 
telah dilakukan para alumni Angkatan Pas puluhan tahun 
lalu.

“Sama seperti puluhan tahun lalu, kami sangat takjub akan 
megahnya bangunan kampus yang menjadi tempat 
perkuliahan. Tour semacam ini sangat membantu kami 
yang dahulunya adalah mahasiswa baru yang berasal dari 
berbagai daerah,” ujar Ketua Pelaksana Reuni 55 Tahun 
Angkatan Pas, Ir. Srikanti Wiwahari. (AD/Zul)
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Kembangkan Potensi Pertanian Lokal, Dua Kabupaten ini 
Gandeng IPB

Institut Pertanian Bogor (IPB) tak hanya menjadi 
terdepan dalam riset dan inovasi, namun juga dalam hal 
pengabdian masyarakat. Sudah puluhan tahun IPB 

bermitra dengan pemerintah daerah di berbagai wilayah 
Indonesia. Kali ini IPB menjalin kerjasama dengan 
Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat dan Kolaka Utara 
Sulawesi Tenggara melalui penandatangan Naskah 
Kesepahaman  (Memorandum of Understanding / MoU) 
yang dijembatani oleh Direktorat Kerjasama dan Hubungan 
Alumni IPB, di Ruang Sidang Rektor, Kampus IPB Dramaga 
(14/9).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya menjelaskan 
berbagai inovasi yang sudah bisa dirasakan oleh 
masyarakat maupun yang sedang dikembangkan oleh IPB. 
Seperti Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang telah hadir di 
enam provinsi, Sasumuzi (Sagon Sukun Multi Gizi), padi 3S 
dengan produktivitasnya 13.4 ton/ hektar, jauh melebihi 
rata-rata nasional yang hanya 5 ton/hektar, serta berbagai 
inovasi lainnya.

Dr. Arif Satria menambahkan dalam berbagai inovasi yang 
telah diciptakan, IPB tentu mengalami banyak tantangan. 
“IPB menghadapi kesulitan dalam memproduksi hasil 
inovasi ini dalam skala besar. Maka daripada itu, peran 
pemerintah daerah menjadi teramat penting. IPB juga terus 
mengundang putra-putri terbaik dari daerah Solok Selatan 
dan Kolaka Utara, agar bisa membawa ilmu yang 
bermanfaat kembali ke daerah lewat jalur Beasiswa Utusan 
Daerah (BUD),” kata Rektor.

Bupati Solok Selatan, H. Muzni Zakaria M.Eng berharap 
dengan adanya nota kesepahaman ini dapat semakin 
memperkuat komitmen baik Kabupaten Solok Selatan 
maupun IPB untuk terus berkiprah dan berkarya nyata 
serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya 
dari sektor pertanian.

Ia mengungkapkan, pemerintah Kabupaten Solok Selatan 
sangat menyambut baik adanya kerjasama ini. Solok 
Selatan memiliki lahan yang subur yang cocok untuk 
pertanian, perkebunan, perikanan. Sedangkan untuk 
pariwisata, Solok Selatan juga memiliki beberapa situs yang 
terkenal dan diakui oleh pemerintah Indonesia salah 
satunya perkampungan adat terpopuler.

Sama halnya dengan Bupati Solok Selatan, Drs. H. 
Nurrahman Umar MH selaku Bupati Kolaka Utara juga 
menyampaikan rasa bahagianya dapat menjalin kerjasama 
dengan IPB. Baginya, penandatanganan ini selain sebagai 
sarana silaturahim juga menjadi langkah nyata dari 
harapan-harapan yang diharapkan bersama baik oleh 
masyarakat Kolaka Utara maupun IPB.

“Kami kurang lebih 80 persen hidup dari sektor pertanian 
dalam arti luas. Kami menyadari perkembangan demi 
perkembangan baik secara teknologi maupun alami, harus 
beriringan dengan perkembangan sumber daya manusia. 
Kami memandang IPB ini tempat para ahli-ahli yang dapat 
membantu kami menjawab berbagai tantangan, kami 
meyakini bahwa sesuatu itu harus dikerjakan oleh ahlinya,” 
ujarnya.

Menurutnya, tantangan pertanian yang dihadapi oleh 
petani di daerahnya dalam beberapa waktu terakhir adalah 
pergeseran periode dan curah hujan serta ketebalan tanah 
yang berubah dengan adanya tanaman nilam yang 
menyedot banyak humus tanah. Selain itu, Kabupaten 
Kolaka Utara juga membutuhkan bimbingan dan arahan 
dari IPB khususnya dalam hal relasi hingga pasar untuk 
mengelola pertanian dari bibit hingga pemasaran. 
“Semoga inovasi, sumber daya manusia dan jaringan yang 
dimiliki oleh IPB dapat membantu daerah dapat 
berkembang lebih maju”, tutupnya. (FI/Zul)
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Dalam rangka merayakan Dies Natalis Institut 
Pertanian Bogor (IPB) ke-55, Fakultas Kedokteran 
Hewan (FKH) IPB menyelenggarakan Kontes Ayam 

Ketawa Nasional. Kontes Ayam Ketawa yang ke-12 kali 
digelar dengan mengusung tema “Ayam Ketawa Lantunan 
Unik Khas Indonesia”. Kontes Ayam Ketawa 
diselenggarakan di Lapangan Rektorat Andi Hakim 
Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor pada Minggu (16/9).

“Potensi kultur dari ayam ketawa nasional ini sangat 
banyak, diantaranya adalah potensi untuk meningkatkan 
ekonomi masyarakat melalui wisata ayam ketawa,” ujar 
Muhammad Iqbal, Ketua Pelaksana Kontes Ayam Ketawa 
Nasional tahun 2018.

Melalui kontes ayam ketawa nasional ini, Dekan FKH IPB, 
yang diwakili oleh Wakil Dekan Prof.  Drh. Agus Setiyono, 
M.S., Ph.D., A.P.Vet. berharap peserta kontes bisa menjalin 
silaturahim dengan peserta lainnya. Tidak hanya itu, dalam 
sambutannya Ia juga berharap supaya para pecinta ayam 
ketawa dapat memperhatikan aspek kesehatan ayam 
ketawa yang dimiliki oleh masing-masing. 

“Aspek kesehatan ayam ketawa ini penting, karena untuk 
menjaga kualitas, performa, dan penampilan ayam ketawa. 
Sedangkan aspek budidaya terutama aspek produksi juga 
perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian ayam 
ketawa,” pungkas Prof. Agus.

Adapun Dudi Fitri Susandi, S.TP, M.Si, Kepala Bidang 
Peternakan, Dinas Pertanian  Kota Bogor mengajak para 
pecinta ayam ketawa Kota Bogor untuk bersatu dan 
mengembangkan wisata ayam ketawa di kota Bogor.

“Barangkali ada komunitas ayam ketawa di Kota Bogor, 
maka mari kita duduk bersama untuk memajukan 
peternakan Kota Bogor, terkhusus sektor wisata ayam 
ketawa,” ujar Dudi.

Ia menuturkan, saat ini komunitas yang sudah menjalin 
kerjasama dengan Bidang Peternakan Kota Bogor adalah 
komunitas pecinta kucing, musang, dan anjing. 
Menurutnya tidak hanya untuk wisata, kerjasama ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan 
budidaya untuk dilestarikan.

Kontes ayam ketawa nasional ini diikuti oleh pecinta ayam 
ketawa yang berasal dari berbagai daerah seperti 
Lampung, Cirebon, Jakarta, Jember, Jombang, Madura, dan 
Serpong.

Terdapat lima kategori perlombaan yaitu kategori selow, 
dangdut, disko, remaja, dan kerajinan bunyi. Kategori 
tersebut dibedakan dari suara yang dihasilkan dari ayam 
ketawa itu sendiri. Kategori selow adalah ayam ketawa 
mengeluarkan suaranya dengan ritme lambat, sedangkan 
dangdut dan disko dinilai dari ritme suara yang cepat. 
Berbeda dengan tiga kategori sebelumnya, kategori remaja 
adalah kategori yang melombakan suara ayam ketawa 
dengan ritme pendek. Kategori kerajinan bunyi adalah 
kategori yang hanya menghitung jumlah suara yang 
dikeluarkan oleh ayam ketawa tanpa memperhitungkan 
ritme dan nada.

Penilaian terhadap suara yang dikeluarkan oleh ayam 
ketawa adalah dengan menggunakan bendera. Terdapat 5 
bendera yang digunakan untuk menilai yaitu warna 
kuning, hijau, merah, ungu, dan putih. Masing-masing 
bendera memiliki bobot nilai yang berbeda, bendera 
kuning bernilai 41, merah bernilai 42, hijau bernilai 43, 
ungu bernilai 44, dan bendera usulan berwarna putih. 
Sistem penilaian berdasarkan suaranya yaitu, suara harus 
bulat, powerfull, stabil bunyi, berirama, dan pekerja keras 
(ayam harus rajin bunyi).

“Sistem penilaian yang digunakan ini berdasarkan bunyi 
yang keluar dari ayam, karena kontesnya adalah kontes 
suara,” ujar Zainal Abidin, Ketua  Persatuan Penggemar dan 
Pelestari Ayam Ketawa Seluruh Indonesia (P3AKSI). 
(RA/Zul)

Kontes Ayam Ketawa Nasional Meriahkan 
Dies Natalis IPB ke-55
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Bagi sebagian orang, hewan peliharaan merupakan 
bagian dari keluarga. Tak sedikit orang yang 
menganggapnya sebagai teman terbaik manusia 

yang selalu setia mendengarkan keluh kesah sang 
majikan.Tak heran jika upaya merawat dan menjaga hewan 
peliharan menjadi hal penting untuk dilakukan.

Himpunan Profesi Hewan Kesayangan dan Satwa Akuatik 
Eksotik Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian 
Bogor (HKSA FKH IPB) menjawab kebutuhan tersebut 
dengan menggelar acara Help Our Pets and Equine (HOPE). 
Acara ini merupakan bagian dari acara Agrisymphony 2018. 
HOPE sendiri digelar di Kebun Raya Bogor (KRB) pada Sabtu 
(15/9) dan pelataran Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus 
IPB Dramaga, Bogor, Minggu, (16/9).

“Selain sebagai bakti veteriner, tujuan kegiatan ini adalah 
untuk meningkatkan kesehatan dan pemeliharaan yang 
baik buat hewan peliharaan milik masyarakat Bogor dan 
sekitarnya,” jelas Vyola Tamara, Ketua Pelaksana acara ini 
sekaligus Ketua HKSA FKH IPB.

Untuk kegiatan di KRB, mahasiswa dari FKH ini melakukan 
sosialisasi tentang animal welfare dengan tukang delman di 
Bogor. Animal welfare sendiri terdiri dari empat prinsip 
yaitu bebas lapar dan haus, bebas sakit, bebas dari 
ketidaknyamanan, bebas berekspresi, dan bebas dari 
tekanan. Kegiatan ini diteruskan dengan pemberian obat 
cacing dan pembagian sembako kepada para penarik 
delman.

“Kami ingin melihat bagaimana kuda-kuda penarik delman 
di Bogor. Apakah animal welfare-nya terjamin atau tidak,” 
tutur Vyola.

HOPE berlanjut dengan pembukaan klinik hewan khusus 
anjing dan kucing di pelataran GWW. Klinik ini merupakan 
kerjasama dengan Dhomir 41 Pet Shop dan Rumah Sakit 
Hewan Pendidikan (RSHP) FKH IPB. “Kami menyediakan 
grooming kering. Kami juga menyediakan vaksinasi, 
pemberian vitamin dan �sh oil (minyak ikan) dan konsultasi 
dengan dokter hewan,” ungkap Vyola.

Salah satu hewan peliharaan yang menjadi pasien adalah 
Kebo, seekor anjing ras campuran. Anjing ini ditemukan 
dalam kondisi yang mengenaskan. “Kondisinya ada luka 
yang kotor dan muncul belatung,” jelas Vyola. Kondisi ini, di 
kalangan dokter hewan, disebut dengan miasis. Setelah 
beberapa hari perawatan, keadaan Kebo mulai membaik.

“Dengan melihat bakti veteriner ini, harapannya orang-
orang yang punya hewan peliharaan ataupun mereka yang 
tidak memelihara bisa lebih mawas terhadap kesejahteraan 
dan kesehatan hewan-hewan di sekitarnya dan semakin 
banyak pemilik hewan peliharaan serta masyarakat sekitar 
yang menjadi peduli terhadap kesejahteraan hewan,” 
ujarnya. (RP/Zul)

Mahasiswa Kedokteran Hewan IPB Meriahkan Dies Natalis 
lewat HOPE 2018
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IPB Akan Buka Program Santripreneur dan Petani Muda

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 
Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar 
Studium Generale Pembekalan Karir Pra Wisuda 

Tahap I Tahun Akademik 2018/2019. Acara digelar di 
Auditorium Andi Hakim Nasution Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (17/9).

Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 
Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto, MSc menyampaikan 
bahwa pendidikan di IPB sudah merupakan pendidikan 
paripurna bagi para lulusan. IPB sudah memberikan ilmu 
berupa hardskill dan softskill, namun ada banyak hal yang 
masih perlu dipelajari dan diamati meski tidak lagi di 
bangku kuliah. Para lulusan tidak akan lagi menghadapi 
ujian seperti  ujian tengah semester, ujian akhir semester, 
ujian comprehension, namun ujian terbesar adalah ujian 
kehidupan di masyarakat.

“Semua tahu, nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
merupakan faktor penting untuk menunjukan capaian kita, 
namun IPK ternyata ada di urutan ke 20 sekian sebagai 
penentu kesuksesan. Kualitas perguruan tinggi terbaik juga 
berada di urutan ke 30 sekian sebagai penentu faktor 
kesuksesan. Jadi apa? Menurut Jack Ma, jika mau sukses 
kuncinya adalah creativity dan independent thinking,” 
ujarnya.

Dalam studium generale ini wisudawan dibekali dan diberi 
tips sukses menghadapi masa pasca wisuda. Kepala Sub 
Direktorat Pengembangan Karir dan Karakter, Direktorat 
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Handian 
Purwawangsa, S.Hut, M.Si dalam kesempatan ini 
mensosialisasikan program Santripreneur dan Petani Muda 
IPB. 

“Ini program yang pertama di IPB. IPB akan fasilitasi betul 
lulusan yang  ingin jadi petani. Ini merupakan program 
baru yang bermula dari banyaknya pertanyaan kenapa 
lulusan IPB tidak jadi petani. Untuk itu IPB akan 
melaunching pusat pelatihan Santripreneur dan Petani 
Muda. Di sini lulusan yang ingin jadi petani akan dilatih 
selama dua minggu, kita cari fasilitas permodalan, dari BRI, 
BNI dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lulusan IPB 

yang tertarik bisa dapat pinjaman tanpa bunga. Terkait 
lahan, Bappeda Kabupaten Bogor sudah mendata. Ada 13 
hektar lahan tidur yang bisa dipergunakan,” ujarnya.

Menurutnya, semua komoditas yang dikembangkan oleh 
Santripreneur dan Pemuda Tani ini sudah ada calon 
pembelinya. Sebagai contoh, PT. Sidomuncul 
membutuhkan dua ton per hari daun katuk kering.

“Atau ingin menjadi petani bayam. Dibutuhkan satu ton per 
hari untuk restauran Jepang. Sekarang kemampuan supply 
Bayam hanya  100-150 kg per hari saja. Petani Muda tentu 
tidak akan dilepas begitu saja. Setelah dilatih, Petani Muda 
bisa langsung berproduksi. Akan ada audisi untuk lolos 
menjadi Petani Muda. Jadi yang betul-betul niat dan siap, 
akan dibiayai. Bulan depan akan dilaunching Program 
Petani Muda IPB,” ujarnya.

Selain itu, akan ada Program Sekolah Kopi dan terbuka 
untuk sepuluh orang peserta. Kesempatan ini diberikan 
kepada lulusan IPB yang betul-betul ingin jadi Barista. 
Sementara bagi lulusan yang ingin langsung memulai 
karirnya di perusahaan, akan ada Job Fair pada 20-21 
September 2018 nanti dimana lulusan IPB bisa langsung 
melamar pekerjaan.

Dalam Studium Generale ini, IPB menghadirkan R. Sophia 
Alizsa, Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) Bank BRI yang 
juga alumnus IPB. Sophia mengatakan bahwa kelulusan 
adalah awal perjuangan. Menjadi sukses bukan diperoleh 
dengan mudah. Bermodal pintar saja  tidak cukup. 
Contohnya betapa sering Jak Ma ditolak di beberapa 
perguruan tinggi.

“Keberhasilan tidak didapat secara instan. Di BRI, 75 persen 
pegawainya merupakan generasi milenial. Kunci nomor 
satu adalah  integritas. Integritas tidak terjaga, kita 
berurusan dengan hukum. Ada lima nilai yang harus kita 
miliki yakni integrity, attitude, capacity, spirit, dan 
performance. Dalam setiap pribadi para wisudawan harus 
memiliki tatto imajiner yang positif. Punya tatto imajiner 
yang baik akan membentuk personal brand,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Sophia juga memberikan lima tips 
untuk generasi milenial. Yakni never stop learning di tempat 
kerja. Be unique, mendalami dan mencari keunikan diri.

“Buatlah keahlian kita dirasakan dan keberadaan kita bisa 
memberi kontribusi untuk komunitas atau tempat kerja.  
Keep creative,  berusaha berpikir out of the box dan kreatif 
memecahkan masalah. Stop complaining, berusaha mencari 
solusi saat menghadapi masalah dan harus siap 
memberikan solusi. Strong relationship, membangun relasi 
dengan berbagai kalangan dan pihak yang positif,” ujarnya.

Narasumber lainnya adalah Vidia Chairunnisa, Pemilik CV. 
Nacre Mutiara Indonesia yang juga alumnus IPB. (dh/Zul)
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Mangkok Ayam Raksasa Ramaikan Festival Jajanan IPB

Suatu kegiatan tak akan pernah lengkap tanpa adanya 
jajanan atau stand makanan, tak terkecuali 
Agrisymphony Institut Pertanian Bogor (IPB) 2018. 

Deretan stand makanan yang tergabung dalam Festival 
Jajanan IPB (FJI) ini telah hadir selama tiga tahun 
pelaksanaan Agrisymphony 2018. Agrisymphony 2018 
merupakan event kolaborasi antar Organisasi Mahasiswa 
(Ormawa) terbesar di IPB. Bertempat di Pelataran Gladiator 
Kampus IPB Dramaga, Bogor (15-16/9),  Forum Jajanan IPB 
ini siap memanjakan lidah dan perut para pengunjung.

Ada 32 gerai dengan tiga kategori yaitu beverage, main 
course dan street food dan dijual dengan kisaran harga yang 
bervariasi. Harga menyesuaikan dengan kantong 
pengunjung yang sebagian besar dari kalangan mahasiswa 
yaitu antara Rp 10.000 – Rp 25.000. Gerai-gerai ini telah  
lolos uji kualitas dari panitia Agrisymphony.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon tenant 
untuk dapat bergabung di FJI ini. Syaratnya para tenant 
harus mengikuti alur pendaftaran dengan mengisi form 
online, mengirim list menu beserta harga, memberi sampel 
makanan untuk diuji coba dan bersedia untuk di 
wawancara,” papar Dian Putri selaku penanggung jawab FJI 
Agrisymphony 2018.

Ia juga menambahkan beberapa persyaratan lain seperti 
bahan baku dari jajanan harus baik, kemasan aman, harga 
terjangkau dan tenant bersedia berjualan hingga malam 
hari menjadi pertimbangan lain bagi panitia.

Selain karena lokasi yang dikelola secara terpusat di tahun 
ini, beberapa keunikan lainnya yang ada di FJI 2018 adalah 
setiap tenant punya keunggulan produk masing-masing. 
Panitia memastikan tidak satu pun tenant menjual produk 
yang sama. Ini untuk mencegah adanya kecemburuan 
sosial antar sesama penjual.

Tahun ini FJI Agrisimphony juga bekerja sama dengan Yap! 
Yaitu pembayaran secara online dari salah satu sponsor 
yang memberikan potongan harga kepada para pembeli.

Hal yang paling menarik lainnya bagi para pengunjung 
tentu maskot dari FJI 2018 yaitu mangkok ayam jago 
raksasa yang terpajang gagah di pintu masuk menuju 
gladiator. Pengunjung berebut untuk dapat bisa berfoto di 
mangkok yang unik dan eksentrik ini.

“Selaku panitia, saya berharap FJI tahun ini lebih ramai, 
memuaskan dan lebih baik dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Tidak hanya memuaskan penjual tapi juga 
memuaskan pelanggan yang datang dan tentunya panitia 
selaku penyelenggara. Intinya, semoga dari adanya FJI ini 
semuanya dapat kebahagiaan,” tutup Dian

Selain makanan yang ditawarkan unik-unik dan lezat, FJI 
kali ini juga diramaikan oleh usaha-usaha yang dimiliki 
mahasiswa IPB seperti kedai Laperz dan Happy Tasty. Hal ini 
tentu sangat baik dalam memajukan iklim wirausaha di 
kalangan mahasiswa IPB.

Wakil Presiden Mahasiswa IPB, Surya Bagus Mahardika 
menyampaikan apresiasi dan kebahagiaannya dalam FJI 
tahun ini. “FJI di Agrisymphony kali ini sangat meriah dan 
makanan yang ditawarkan sangat beragam. Mulai dari 
makanan berat hingga jajanan ada semuanya, yuk 
semuanya mari kita ramaikan FJI,” ungkapnya dengan 
gembira. (FI/Zul)
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Penduduk dunia pada tahun 2018 tercatat sebanyak 
7,53 milyar jiwa. Diperkirakan pada tahun 2045 
jumlahnya meningkat menjadi sembilan milyar jiwa. 

Hal tersebut memaksa Indonesia untuk menemukan solusi 
tepat dalam menghadapi era industri 4.0 di berbagai 
bidang. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dunia, 
permintaan akan bahan pangan akan ikut meningkat pula. 
Pertanian yang merupakan ujung tombak dari ketahanan 
pangan di Indonesia harus mulai dibenahi untuk 
menyongsong era industri 4.0. Dalam rangka Dies Natalis 
Institut Pertanian Bogor (IPB) Ke-55, Himpunan Mahasiswa 
Teknik Pertanian (Himateta) IPB menggelar Mechanical and 
Biosystem Fair (MBF) 2018 yang digelar di Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (15-16/9).

MBF 2018 digelar untuk mempersiapkan hal-hal penting 
dalam menghadapi era industri 4.0 di bidang pertanian. 
MBF 2018 terdiri atas beberapa rangkaian acara yaitu expo, 
lomba, dan seminar nasional. Expo dilaksanakan selama 
dua hari berturut-turut di pelataran Graha Widya Wisuda. 
Stand expo diisi dengan beberapa inovasi yang dihasilkan 
oleh mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin dan 
Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian (TMB Fateta IPB). 
Lomba yang diselenggarakan terdiri dari tiga cabang yaitu 
Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk mahasiswa, Lomba 
Gagasan Tertulis dan Lomba Desain Kemasan Buah untuk 
siswa. Lomba ini diikuti oleh 90 tim yang berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia.

Seminar Nasional MBF 2018 kali ini mengusung tema 
‘Revolusi Industri 4.0 sebagai Langkah menuju Pertanian 
yang Berkelanjutan’. Tema tersebut diusung karena 
memiliki tingkat urgensi yang tinggi terhadap kesiapan 
Indonesia sebagai negara yang mandiri di bidang 
pertanian. Kebutuhan pangan dunia yang meningkat 
merupakan masalah besar yang harus mulai dipikirkan 
solusinya. Masalah besar ini bukan merupakan suatu 

musibah bagi negara yang mampu mengatasinya. 
Indonesia merupakan pasar terbesar dunia karena memiliki 
jumlah penduduk yang banyak. Belasan tahun ke depan 
merupakan ‘masa emas’ bagi Indonesia yang akan 
menikmati bonus demogra�. Tentunya, pencapaian ‘masa 
emas’ itu harus dipersiapkan mulai sekarang.

Peningkatan pola konsumsi dan perilaku konsumen 
menyebabkan permintaan pangan semakin meningkat. 
Industri makanan akan meningkat karena jumlah 
penduduk dunia meningkat. Tidak hanya permintaan 
pangan saja yang meningkat, tetapi juga diperlukan 
terobosan energi terbarukan yang ramah lingkungan 
sebagai salah satu penggerak utama perubahan pertanian.

Perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian RI 
yang juga merupakan alumni IPB, Dr. Prayudi Syamsuri, S. P, 
M.Si menuturkan bahwa era industri 4.0 untuk pertanian 
dan pangan membutuhkan persiapan di beberapa hal 
krusial. Fokus persiapan ditujukan pada basis Internet of 
Things (IoT), big data, robotik, wearables, and 3D printer. 
“Persiapan dilakukan di berbagai sektor antara lain 
bioindustri, precision farming, connected tractor, intermittent 
irrigation, harvesting smart, farm land rent, rencana tanam-
proyeksi harga, sensor rasa arti�sial, e-Lelang, robot koki, 
smart transportation, and retail services. Precision farming 
dimulai dari industri pertanian off-farm hingga menjadi 
hidangan yang disajikan di atas meja. Connected tractor 
dilakukan dengan pemasangan chip pada traktor. 
Intermittent irrigation dapat dilakukan dengan 
menghemat penggunaan air dimulai dengan cara mandi 
menggunakan shower,” ujarnya.

Seminar nasional ini juga menghadirkan beberapa sosok 
inspiratif di bidang pertanian yaitu pendiri iGrow yang 
merupakan startup Indonesia yang berkembang pesat, 
Muhaimin Iqbal. Iqbal mengungkapkan bahwa minat 
generasi muda jaman sekarang terhadap pertanian 
cenderung menurun. Hal tersebut dapat diatasi dengan 
kecanggihan teknologi nano serta mempelajari �nance 
technology agar mampu bersaing di kancah internasional.

Selain itu, Mahasiswa Berprestasi II Tingkat Nasional dari 
IPB, Arga Putra Panatagama turut mengedukasi para 
peserta seminar dengan memaparkan materi yang 
menarik. Arga memberi beberapa tips yang dapat 
dilakukan untuk menemukan potensi diri dengan mulai 
mengenal kompetensi yang ada dalam diri untuk menjadi 
pribadi yang memiliki keunggulan baik secara spesialis 
maupun generalis. (AD/Zul)

Siap Hadapi Era Industri 4.0, IPB Gelar 
Mechanical and Biosystem Fair 2018
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Forum for Scienti�c Studies (Forces) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) bekerjasama dengan panitia 
Agrisymphony IPB 2018 menyelenggarakan Pekan 

Ilmiah Mahasiswa Pertanian Indonesia (PIMPI). Ini 
merupakan kegiatan rutin tahunan berupa kompetisi Karya 
Tulis Ilmiah bagi mahasiswa se Indonesia. PIMPI kali ini 
mengangkat tema Peran Sektor Pertanian dalam 
Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s). 
Pertanian memiliki kontribusi penting dan signi�kan 
terhadap pencapaian target dan tujuan program SDG’s. 
Upaya meningkatkan kesejahterahan dan memberantas 
kemiskinan merupakan peranan pertanian yang berkaitan 
langsung dengan SDG’s, sehingga pertanian menjadi 
sektor unggulan dalam pembangunan berkelanjutan. 
PIMPI hadir sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin 
memberikan gagasan kreatifnya dalam bentuk karya tulis 
untuk solusi pertanian di Indonesia.

Ada 260 judul abstrak karya tulis yang didaftarkan ke  PIMPI 
2018. Setelah melalui proses penyeleksian, sekira 15 judul 
karya tulis yang lolos sebagai �nalis dan berkesempatan 
untuk mempresentasikan karyanya di IPB. Selain presentasi, 
para �nalis juga mengikuti Agritrip ke Gabungan Kelompok 
Tani Mandiri Jaya, di desa Cikarawang yang bertujuan 
untuk memperkenalkan lebih luas kegiatan pertanian 
terutama di sektor usaha.

Setelah dilaksanakan proses seleksi dan rangkaian yang 
cukup panjang Juara I PIMPI 2018 diraih oleh Universitas 
Sumatera Utara, Juara II berhasil disabet oleh Universitas 
Brawijaya, dan Universitas Jember sebagai Juara III. 
Selanjutnya untuk Juara Harapan I direbut oleh Universitas 
Gunadharma, dan Juara Harapan II diraih oleh Poltekkes 
Pontianak. Selain itu, terdapat juga juara kategori. Kategori 

Best Poster diraih oleh Universitas Brawijaya dan kategori 
Best Presentation diraih oleh UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung.  

Karya-karya dan gagasan dari para �nalis PIMPI ini 
diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan 
pertanian di Indonesia. “PIMPI telah rutin diadakan sejak 
tujuh tahun yang lalu dan terus mengalami peningkatan 
dalam segi partisipasi dan solusi yang ditawarkan. 
Beberapa karya dari para �nalis ada yang telah sukses di 
sektor pertanian usaha, dan berpotensi untuk ditingkatkan 
dalam skala besar. Ketatnya persaingan kompetisi karya 
tulis ilmiah ini menjadi hal yang wajar sebab karya-karya 
�nalis sangat menarik dan beragam. Ini merupakan bentuk 
komitmen IPB dalam mewadahi gagasan kreatif mahasiswa 
pertanian Indonesia,” papar Ginanjar Retno Saputra selaku 
Ketua Pelaksana PIMPI 2018. (**/Zul)

Meriahkan Dies Natalis, Mahasiswa IPB Gelar 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Pertanian Indonesia
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