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Wisuda IPB : Kita Dihadapkan Pada Kondisi Smart Society 4.0

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali mewisuda Ilulusannya dalam Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap I 
Tahun Akademik 2018/2019 di Gedung Graha Widya 

Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga, Bogor (19/9). Pada 
wisuda tahap ini, IPB akan menyerahkan ijazah kepada 800 
orang lulusan yang terdiri dari 652 orang lulusan bergelar 
sarjana, 46 orang lulusan Program Dokter Hewan, 82 orang 
lulusan bergelar magister sains, 12 orang lulusan bergelar 
magister manajemen, dan 8 lulusan bergelar doktor.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan 
bahwa tantangan pembangunan nasional saat ini dan 
mendatang dirasakan semakin berat. Salah satu 
permasalahan yang masih perlu mendapatkan prioritas 
dalam pembangunan nasional adalah penguatan daya 
saing melalui peningkatan kompetensi sumberdaya 

manusia. Sumberdaya manusia yang berdaya saing akan 
mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang. 
Inilah salah satu soft skill yang harus dibangun bagi lulusan 
perguruan tinggi di Indonesia selain kemampuan 
penalaran dan kreativitas.

“Selain itu, tantangan lain yang patut kita perhatikan 
adalah kondisi bahwa sebagian besar lulusan perguruan 
tinggi cenderung sebagai pencari kerja (job seeker) 
daripada pencipta lapangan pekerjaan (job creator) atau 
entrepreneur (wirausahawan). Adapun lapangan pekerjaan 
yang tersedia pertumbuhannya tidak sebanding dengan 
banyaknya lulusan pendidikan tinggi setiap tahunnya. Hal 
ini harus kita sikapi dengan adaptif, terutama para lulusan 
yang akan terjun ke dunia kerja,” ujar Rektor IPB. 
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Rektor menambahkan, saat ini kita dihadapkan pada 
kondisi Smart Society 4.0 dimana terdapat sebelas 
perubahan kehidupan 4.0. Pertama perubahan teknologi 
4.0 telah mewarnai kehidupan kita seperti internet of things, 
big data, robotic, arti�cial intelligence dan 3D printing. 
Teknologi 3D printing akan mengisi bidang pendidikan, 
kesehatan, konstruksi dan kebutuhan industri. 

Kedua, perubahan secara massif dari product based menjadi 
platform based. Product based berbasis produk yang 
memiliki batas waktu dengan asset yang menjadi sangat 
penting. Ketiga, perubahan makna ownership ke sharing 
concept dimana kolaborasi menjadi suatu hal yang 
penting.

Kemudian keempat adalah perubahan pekerjaan dan 
profesi. Pekerjaan abad 20 perlahan-lahan akan digantikan 
oleh pekerjaan baru berbasis teknologi 4.0. Kelima adalah 
perubahan perilaku dan gaya hidup. Fenomena yang 
terjadi sekarang seperti phubbing, dimana setiap orang 
selalu melihat handphone kapanpun dan dimanapun. 
Keenam perubahan peta kompetisi. Dulu orang melihat 
nokia berkompetisi dengan siemens namun sekarang 
dengan samsung, apple dan lainnya. Ketujuh perubahan 
regulasi dan cara pandang dalam pengelompokan industri 
dan lapangan kerja baru.

“Kedelapan adalah perubahan sumber kedaulatan baru 
yaitu data. Data menjadi sesuatu yang penting, dimana 
sekarang siapa yang menguasai big data akan menguasai 
dunia. Kesembilan perubahan menjaga trust dan reputasi 
menjadi tumpuan kehidupan. Menjaga trust dan reputasi 
menjadi sebuah tuntutan karena setiap transaksi 
memerlukan rating dari klien. Kesepuluh perubahan skill 
baru, mulai dari complex problem solving, critical thinking, 
creativity, people management, coordinating with others, 
emotional intelligence, system skills, service orientation, 
negotiation, dan cognitive ability. Ini semua merupakan skill 
yang harus kita kuasai dan akan menjadi inspirasi bagi IPB 
bagaimana merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan 
para lulusan dengan skill-skill seperti ini. Dan kesebelas 
adalah perubahan orientasi spasial. Saat ini tidak banyak 
yang melirik desa, tapi ke depan, desa akan menjadi 
tumpuan dengan ekonomi dan teknologi yang akan terus 
berkembang,” kata Rektor IPB.

Rektor menegaskan, jadi hal tersebutlah yang kemudian 
membuat IPB merumuskan visi 2045 menjadi techno-socio 
entrepreneurial university yang terdepan dalam 
memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi 
unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, 
biosains tropika. Oleh karena itu, hal ini merupakan sesuatu 
yang sangat penting untuk kita wujudkan agar para lulusan 
menjadi technopreneur dan/atau sociopreneur agar bisa 
memecahkan masalah bangsa ini. 

Ke depan, IPB memainkan peran-peran kekinian yang 
selalu berpegang teguh kepada visi dan misi, dengan 

langkah-langkah strategis dan konkrit dan tertuang dalam 
Strategic Initiatives IPB 4.0 yang terdiri dari IPB Care, IPB 
Green, IPB Biz,  IPB Smart, IPB Lead, IPB Excel dan IPB Share.

“Saat ini IPB telah mengukir berbagai prestasi yang 
membanggakan. Alhamdulillah, tahun 2018 ini lembaga 
pemeringkatan internasional QS mengumumkan bahwa 
IPB menjadi salah satu dari 100 Perguruan Tinggi terbaik di 
dunia versi QS World University Ranking by Subject 
Agriculture and Forestry.  Di tingkat internasional lainnya, 
mahasiswa baru IPB angkatan 55 telah mencetak rekor 
dunia The Most 3D People Formation. Kemudian disusul 
rekor MURI Kon�gurasi PAPER MOB 3D dengan Kreasi 73 
Formasi di MPKMB 55 Sekolah Vokasi,” ujar Rektor IPB.

Di tingkat nasional, IPB mendapat Peringkat III Klusterisasi 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang diadakan oleh 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
(Kemenristekdikti). Selama dua tahun ini (2017 dan 2018) 
IPB juga mendapat Anugerah Widyapadhi Peringkat 1 
Nasional sebagai penghargaan atas upaya IPB untuk 
mengembangkan inovasi dan komersialisasi inovasi.  IPB 
juga mendapat Penghargaan Mitra Peneliti Asing Terbaik 
Kategori PTN pada tahun 2018 ini.

Begitu pula dengan Sumberdaya Manusia (SDM) yang 
dimiliki, IPB juga mendapatkan penghargaan sebagai 
Perguruan Tinggi Peringkat I Nasional Kriteria SDM pada 
tahun 2017. Peringkat I Nasional Bidang Inovasi Tahun 2018 
dan Peringkat II Nasional Kriteria Kemahasiswaan. Selain 
itu, IPB mendapat anugerah Peringkat I PTN-BH dengan 
Rapor Terbaik dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan 
Anggaran Tahun 2017, Peringkat III Anugerah Humas PTN 
dan Kopertis 2017 Kategori Publisitas dari Kementerian 
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, serta Peringkat III 
atas Keterbukaan Informasi Publik.

“Akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung kepada 
seluruh lulusan pada hari ini dengan Himpunan Alumni IPB. 
Saya berharap alumni IPB semakin kuat dan kompak 
dengan semangat “Satu Hati Satu IPB” demi membangun 
IPB dan Indonesia secara konkrit di bidang pertanian secara 
luas. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 
153.986 orang alumni,” ujarnya. (Awl/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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IPB Tawarkan Dua Tiket Gratis untuk Peserta TOKI 
Jadi Mahasiswa Tanpa Tes

Institut Pertanian Bogor menjadi salah satu tempat 
Pemusatan Latihan Nasional  (Pelatnas) Tahap 1 Tim 
Olimpiade Komputer Indonesia  (TOKI) 2019. Pelatnas 

Tahap 1 TOKI 2019 ini merupakan Pelatnas  Tahap 1 TOKI 
dalam rangka  persiapan menuju International Olympiad in 
Informatics (IOI) 2019 di Azerbaijan. Sebanyak 35 peserta 
tiba di IPB dan diterima langsung oleh Wakil Rektor Bidang 
Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. Ir. Drajat Martianto 
di Kampus IPB Dramaga, Selasa (18/9). Dalam kesempatan 
itu, Dr. Drajat Martianto menyampaikan sekilas informasi 
terkait jalur penerimaan masuk IPB melalui jalur masuk 
Prestasi Internasional Nasional (PIN). Dr. Drajat 
menawarkan kuota IPB untuk dua siswa peserta TOKI yang 
masuk dalam 16 besar. “Kami menawarkan dua kuota untuk 
dua orang siswa yang masuk 16 besar, diterima di IPB tanpa 
tes melalui jalur PIN. Mereka yang hadir di sini merupakan  
siswa terbaik yang memiliki talenta pemrograman. Saya 
harap lahir dari kompetisi ini pengusaha-pengusaha 
sukses. Penting kemampuan ini diimbangi dengan 
kemampuan softskill.”

Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital IPB, Ir. 
Julio Adi Santoso, M.Kom mengucapkan selamat datang 
kepada para peserta  pelatihan yang selama satu bulan 
akan mengikuti seleksi calon pelatnas berikutnya. “Kegiatan 
Pelatnas Tahap 1 TOKI 2019 ini merupakan salah satu dari 
serangkaian Pelatnas TOKI untuk memilih empat siswa 

stterbaik yang akan mewakili Indonesia dalam 31  
International Olympiad in Informatics (IOI)  yaitu ajang 
olimpiade pemrograman tingkat dunia yang akan 
diselenggarakann di Baku, Azerbaijan.

Peserta pelatnas terdiri dari 35 siswa terbaik hasil seleksi 
dari SMP/SMA seluruh Indonesia, mulai tingkat 
kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Pelatnas TOKI 
adalah kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

RI, Direktorat Pembinaan SMA yang dilakukan di perguruan 
tinggi pembina olimpiade komputer Indonesia yaitu IPB, 
Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), 
Universitas Gadjah Mada (UGM), dan  Institut Teknologi 
Sepuluh November (ITS),” papar Julio.

IPB untuk kesekian kalinya, sejak tahun 2003 ikut terlibat 
dalam penggemblengan siswa TOKI melalui Pelatnas Tahap 
1, 2, atau 3. Pada kali ini, Pelatnas Tahap 1 TOKI 
diselenggarakan di Direktorat Sistem Informasi dan 
Transformasi Digital IPB mulai 16 September hingga 15 
Oktober 2018. Pengajar pada Pelatnas berasal dari dosen-
dosen dan alumni perguruan tinggi pembina TOKI dan para 
alumni TOKI dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Purwadi Sutanto, Direktur Pembinaan SMA Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI mengatakan, “Selamat buat 
kalian yang sudah menjuarai OSN dari 35 terbaik yang 
diundang di  SMA kelas 10- 11. Terima kasih Rektor IPB dan 
jajarannya atas partisipasinya dalam pembinaan siswa SMA 
yang ikut dalam TOKI. Kami berharap empat orang yang 
terpilih dapat mempersembahkan yang terbaik untuk 
bangsa.” (dh/ris)
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Mahasiswa Fisika IPB Kenalkan Ilmu Fisika 
pada Siswa-Siswi SMA

impunan Mahasiswa Departemen Fisika, Fakultas HMatematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut 
Pertanian Bogor (FMIPA IPB) mengadakan 

rangkaian pengenalan Departemen Fisika kepada siswa-
siswi di Jawa Barat dengan nama “Physic Expo”. Gelaran 
Physic Expo Ke-6 ini dilaksanakan pada 14-16 September 
2018 bertempat di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Kegiatan Physic Expo tahun ini mengangkat tema 
“Understanding Physic for Future Technology.” Tema tersebut 
memiliki tujuan bahwa �sika sebenarnya bukanlah ilmu 
eksakta yang sulit dipahami oleh orang awam. Selain itu,  
melainkan �sika adalah ilmu terapan penting bagi 
perkembangan teknologi.

“Kami sebagai mahasiswa �sika ingin mengenalkan bahwa 
untuk membuat teknologi maju bisa lewat �sika. Karena 
pada dasarnya semua teknologi berasal dari riset �sikawan,” 
ujar Nurdiansyah, Ketua Pelaksana Physic Expo 2018. Ia 
mencontohkan, komputer yang ada saat ini berasal dari 
pengembangan teknologi semikonduktor yang 
dikembangkan oleh �sikawan. Begitu juga dengan internet 
yang berasal dari riset particle acceleration, serta 
pengembangan nanoteknologi yang dasarnya berasal dari 
�sika kuantum.

Berbeda dengan Physic Expo tahun sebelumnya, gelaran 
Physic Expo kali ini terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, 

yaitu jawara �sika, paper competition, robotic challenge, 
physic camp, workshop, physic talk, dan techno expo. Peserta 
kegiatan adalah siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) 
yang berasal dari Jawa Barat dan Jabodetabek, serta 
mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi.

Kegiatan lomba seperti jawara �sika dan paper competition, 
para siswa SMA diajak untuk mengembangkan 
kemampuan ber�kir tentang ilmu �sika dan 
mengaplikasikannya dalam bentuk karya tulis maupun 
prototype. Lain halnya dengan robotic challenge, melalui 
kegiatan ini siswa-siswi SMA diperkenalkan tentang 
robotika dan ditantang untuk mengembangkan 
kemampuan mengoperasikan robot sederhana.

Selain kegiatan lomba, diselenggarakan juga workshop 
yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan masyarakat 
umum. Workshop tersebut mengangkat tema “Advance 
Seismic Survey and Monitoring for Mitigation and Gheotermal 
Exploration.” Workshop ini bertujuan mengenalkan 
teknologi survei mitigasi bencana dan eksplorasi 
geotermal.

Di sela-sela rangkaian kegiatan lomba, siswa-siswi SMA 
juga diajak merasakan kuliah bersama dosen selama satu 
hari melalui kegiatan physic camp. Tidak hanya merasakan 
kuliah, para siswa-siswi juga diajak praktek langsung di 
laboratorium Departemen Fisika FMIPA IPB. (RA/ris)
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Kehilangan sosok Ayah saat sedang menjalani proses 
perkuliahan di Institut Pertanian Bogor (IPB), tak 
mematahkan asa Dimas Novianto (23 tahun) untuk 

meraih prestasi terbaik. Lima tahun setelah sang Ayah 
meninggal, hari ini Dimas dinobatkan sebagai Lulusan 
Terbaik Program Pendidikan Dokter Hewan IPB dengan 
predikat Dengan Pujian atau Cumlaude dan capaian Indeks 
Prestasi Kumulatif 3,90. 

“Menjadi mahasiswa IPB adalah arahan mendiang ayah 
saya. Saat itu, lulusan berprestasi dari SMAN 1 Malimping, 
Banten kebanyakan masuk IPB melalui jalur undangan atau 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 
Karena nilai Biologi Hewan saya lebih bagus daripada 
Biologi Tumbuhan, maka saya putuskan masuk Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH),” ujarnya setelah prosesi Wisuda 
IPB Tahap I Tahun Akademik 2018/2019 di Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (19/9).

Dalam kesempatan ini Dimas mengisahkan perjuangannya 
melewati enam tahun masa perkuliahan hingga kini 
bergelar Dokter Hewan. Dimas dilahirkan dari keluarga 
sederhana. Almarhum ayahnya merupakan pensiunan guru 
sejarah SMA dan ibunya merupakan ibu rumah tangga. 

“Saya merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. 
Penghasilan orang tua saya adalah 700 ribu rupiah dari 
pensiunan almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal saat 
saya masih semester satu di IPB. Untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, kakak-kakak saya patungan. Selain 
itu, suka ada bantuan dari paman dan bibi saya. Kiriman 
per bulan  tidak pasti. Ada saja rejekinya tidak pernah saya 
hitung. Kadang tiba-tiba paman bertanya sisa uang saya, 
terus kirim. Atau bibi tiba-tiba kirim 500 ribu rupiah. Total 
bulanannya tidak pernah saya hitung, tidak tahu kenapa 
rejeki ada terus,” ujarnya.

Menurutnya, setelah mengetahui kondisi ekonomi 
keluarganya, suatu ketika Dimas mendapatkan panggilan 

dari Direktorat Kemahasiswaan IPB untuk mengurus 
beasiswa. Dimas pun mendapatkan beasiswa Bidikmisi 
Pengganti hingga lulus Sarjana Kedokteran Hewan.

“Saya memberanikan diri melanjutkan pendidikan koas di 
Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) karena kakak-
kakak saya menyanggupi biaya pendidikan PPDH saya. 
Kakak saya yang pertama menjadi guru, yang kedua 
menjadi dosen di perguruan tinggi swasta,” terangnya.

Capaian prestasinya tidak selalu mulus, saat semester tiga 
Dimas sempat kehilangan motivasi belajar hingga nilai 
IPKnya di bawah 3,00. Namun setelah menemukan alur 
yang tepat dalam belajar, nilai-nilai akademiknya kembali 
meningkat. “Tantangan terberat saya selama kuliah adalah 
ketika rasa malas belajar menghampiri saya dan minder 
terhadap teman-teman yang lain. Untuk mengatasi rasa 
malas belajar, saya ingat ibu yang selalu berjuang untuk 
saya dan ingat kampung halaman,” ujarnya.

Sewaktu SMA, Dimas pernah menjuarai lomba karya ilmiah 
di tingkat nasional. Selama kuliah, Ia ikut Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Keilmiahan yakni Forum For Scienti�c 
Studies (Forces) dan pernah menjadi Ketua Himpunan 
Profesi Hewan Kesayangan dan Satwa Akuatik (HKSA). 
“Kegiatan Internasional yang pernah saya ikuti adalah Six 
University Initiative Japan Indonesia (SUIJI),” ujar pria yang 
saat ini sudah bekerja di Klinik Hewan di daerah Cikarang, 
Bekasi ini. 

Jika ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah, Dimas 
berencana untuk mengambil major veterinary virology atau 
biologi molekuler. “Target ke depan, saya ingin bekerja dan 
mencari beasiswa untuk melanjutkan studi master di 
bidang veterinary virology,” tandasnya. Hingga selesai 
wawancara, Ibu Dimas yang kini terbaring sakit di 
Malimping belum tahu bahwa Dimas dinobatkan sebagai 
Lulusan Berprestasi Program Kedokteran Hewan IPB. (Zul)

Kisah Inspiratif dari Dokter Hewan yang Baru Diwisuda IPB
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Salurkan Bakat di Bidang IT, Mahasiswa IPB Gelar IT Today

nformation and Technology (IT) Today 2018 yang Iberlangsung di Kampus IPB Dramaga, Bogor (15-16/9) 
merupakan bagian dari Agrisymphony 2018. Dalam IT 

Today 2018, ada beberapa rangkaian kegiatan seperti 
lomba Hacktoday, AppsToday dan Busines IT Case serta 
Seminar IT Nasional. 

Final Hacktoday yang digelar di laboratorium NCC Ilmu 
Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA) (2/9) berlangsung selama enam jam yang 
diikuti oleh sepuluh �nalis. Finalis dituntut untuk 
menemukan “�ag” yang telah disediakan oleh BukaLapak. 
Final HackToday dimenangkan oleh arkavtoday dari 
Universitas Gajahmada.

Sementara itu, Final AppsToday dan Bussines IT Case (15/6) 
masing masing diikuti lima tim. Final AppsToday 
dimenangkan oleh Siger Team dari Universitas Lampung. 
Sedangkan Final Busines IT Case dimenangkan oleh 
Purnama dari Universitas Indonesia.

Sementara itu, Seminar IT Nasional yang digelar di 
Auditorium Common Class Room (CCR) IPB Dramaga diikuti 
lebih dari 400 orang. Seminar terbagi menjadi tiga sesi 
yaitu sesi pertama bertema Machine Learning dengan 
pembicara Rahmatri Mardiko dari BukaLapak. Seminar sesi 
dua bertema Be The Next Brilliant Technopreneur dengan 

pembicara Eko Fajar Nurprasetyo yang merupakan Direktur 
Versitile Silicon. Seminar sesi tiga bertema Project 
Management 101 dengan pembicara Nasir Abdurachman 
dari PT. GITS Indonesia.

"IT Today merupakan acara tahunan yang berguna sebagai 
wadah untuk menyalurkan bakat dan kemampuan serta 
menambah wawasan di bidang IT. Diharapkan dengan 
adanya acara ini, mahasiswa dapat berkontribusi dalam 
perkembangan IT di Indonesia. IT Today 2018 membawa 
tema Disruption (Developing Indonesia's Technopreneurship 
Through Collaboration). Tema ini dipilih karena pada saat ini 
disrupsi sedang melanda dan perlu wawasan yang cukup 
untuk menghadapinya,” ujar M. Ghiffari Haekal, Ketua 
Pelaksana IT Today 2018. (**/Zul)
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