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Rektor IPB Hadir di Tengah-tengah Pakar Ikan Indonesia

M

asyarakat Iktiologi Indonesia (MII) sebagai salah
satu organisasi profesi ilmiah di bidang ilmu ikan
dan perikanan di Indonesia bekerjasama dengan
Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) , Pusat Penelitian Limnologi-LIPI, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB)
dan Pusat Riset Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikanan menggelar Seminar Nasional Ikan ke-10 dan
Kongres Masyarakat Iktiologi Indonesia Ke-5 pada 8-9 Mei
2018.
Seminar Ikan tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan
Kepedulian terhadap Keanekaragaman Ikan untuk

Mendukung Keberlanjutan dan Kedaulatan Perikanan
dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa”. Pemilihan tema
ini mengingat pemanfaatan potensi sumber daya ikan lokal
di Indonesia baik melalui kegiatan penangkapan maupun
budidaya masih perlu ditingkatkan untuk mengawal
ketahanan pangan, menambah devisa negara, dangan
memperhatikan keberlanjutannya.
Penting juga untuk melakukan kajian-kajian di bidang
penelitian dasar dan terapan, menghimpun data dasar di
bidang sistematika, biologi, ekologi, dan genetika ikan
yang merupakan dasar konservasi. Di samping
pemanfaatannya perlu terus dilaksanakan secara
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terencana, sistematik dan terintegrasi. Di sisi lain
pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia semestinya
tidak hanya terletak pada penilaian pasar produk
perikanan, namun juga terpeliharanya sumberdaya
genetik, jenis dan ekosistemnya. Dengan demikian
pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI) akan selalu mengacu
kepada pelestarian serta pemanfaatannya yang
berkelanjutan, baik sebagai sumber pangan, bahan baku
maupun ekonomi perdagangan.
Minimnya pengembangan lebih lanjut seperti
bioprospecting menyebabkan potensi SDI belum
terungkap dan termanfaatkan secara optimal. Pada sisi lain,
kurangnya komunikasi di antara para ilmuwan atau peneliti
dan praktisi pengguna mengakibatkan apa yang sudah
ditemukan atau diteliti belum termanfaatkan dengan baik.
Selain itu masih relatif rendahnya pengetahuan masyarakat
tentang konservasi dalam pemanfaatan SDI, turut
mempercepat penurunan populasi jenis-jenis ikan tertentu.

Pemanfaatan sumberdaya ikan secara lestari memberikan
dasar dalam kegiatan penangkapan, domestikasi, budidaya
dan pengolahan agar dapat berlangsung secara
berkelanjutan.
Terkait hal tersebut Rektor IPB, Dr. Arif Satria
menyampaikan pentingnya ada breedstock center yang
kuat untuk ikan-ikan langka karena perlu dibudidayakan.
"Peneliti juga harus terus melakukan penelitian. Peneliti
harus diberikan support yang besar. Riset biasanya dalam
jangka panjang membutuhkan perencanaan secara
komprehensif lintas sektor," tandas Rektor.
Seminar Ikan ini dihadiri para pakar atau peneliti,
akademisi, praktisi dan pemerhati ikan yang berasal dari
lembaga penelitian, perguruan tinggi, instansi pemerintah,
pelaku pasar dari sumberdaya ikan serta lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM). (dh/ris)
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IPB Lantik 21 Duta Lingkungan Hidup
Selain mengucapkan selamat atas dilantiknya para Duta
Lingkungan, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto menyampaikan,
“Kalian memang orang pilihan, Duta Lingkungan sangat
berpotensi menjadi leader of change. Duta Lingkungan
bukan setengah dewa yang bisa melaksanakan semua hal
yang tertera pada ikrar, namun jika pada periode ini IPB
terbebas dari sampah maka bisa dikatakan kalian sukses
menjadi role model.”

K

ementerian Lingkungan Hidup Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (BEM KM IPB) bekerjasama dengan
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB
mengadakan Pelantikan Duta Lingkungan Hidup 2018.
Pelantikan yang ditandai dengan penyematan lencana dan
pengucapan ikrar Duta Lingkungan diadakan Selasa (8/5)
malam di Lantai 2 Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution,
Kampus IPB Dramaga Bogor.
Duta Lingkungan yang terpilih memiliki tugas untuk
melaksanakan monitoring kebersihan lingkungan kampus,
kantin, taman dan lain-lain; memberikan pencerdasan
kepada mahasiswa IPB akan pentingnya kebersihan
lingkungan baik melalui sosial media ataupun secara
langsung; dan menyelenggarakan kegiatan berbasis
lingkungan yang mengedukasi masyarakat sekitar kampus
IPB. Secara keseluruhan, Duta Lingkungan Hidup IPB harus
mampu menjadi agent of change khususnya dilingkungan
fakultas masing-masing agar mahasiswa IPB dapat turut
mewujudkan kampus bersih, nyaman dan asri.

Dr. Drajat menambahkan, Duta Lingkungan juga bertugas
mengingatkan mahasiswa lainnya untuk lebih dapat
menjaga lingkungan, tidak hanya dalam hal sampah,
namun juga bagaimana berprilaku hemat energi. Contoh
sederhananya dengan mematikan lampu dan LCD setelah
perkuliahan berlangsung.
“Pemilihan Duta Lingkungan merupakan kegiatan yang
sangat menarik dan berguna khususnya untuk
mewujudkan visi IPB menjadi Green Campus 2020.
Harapannya, semoga para Duta Lingkungan dapat
menjaga komitmen dan menjalankan amanah barunya
sebaik mungkin,” kata Nabila, Ketua Pelaksana dari
Kementerian Lingkungan Hidup BEM KM IPB.
Turut hadir Kepala Biro Komunikasi, Yatri Indah
Kusumastuti, Direktur Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir, Dr. Alim Setiawan, Dekan Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, Dr. Nunung Nuryartono, Wakil
Dekan Fakultas Peternakan, Dr. Rudi Afnan serta
perwakilan dari Green TV, BEM KM IPB dan BEM Fakultas.
(FI/ris)

Setiap fakultas mengirimkan sepasang duta, laki-laki dan
perempuan. Namun ada beberapa fakultas yang hanya
mengirimkan duta perempuan saja. Proses seleksi dimulai
dengan pembukaan portal pendaftaran secara terpusat
oleh BEM KM IPB, pengiriman berkas oleh calon duta
lingkungan, seleksi berkas, pengumuman seleksi berkas,
penugasan berupa makalah dan video melalui instagram
dan yang terakhir adalah penjurian dengan presentasi.
Selain menjalani proses seleksi yang cukup ketat, Duta
Lingkungan juga dibekali berbagai macam pelatihan agar
siap terjun ke lapangan. Bentuk pelatihan yang diberikan
ialah materi seputar public speaking dan kepemimpinan.
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Mahasiswa IPB Raih Lima Gelar dalam
Kompetisi Pariwisata Indonesia
Kompetisi Pariwisata Indonesia (KPI) merupakan even
kompetisi nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya
sejak tahun 2009. Di tahun ini, KPI Ke-9 mengangkat tema
“Digital Tourism for Sustainable Development” yang
bermakna bahwa digitalisasi pariwisata merupakan salah
satu cara untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Kompetisi ini dilengkapi dengan slogan “Go Digital, Go
Tourism, Go Future!”.

S

ejumlah prestasi dan penghargaan kembali diraih
mahasiswa Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor
(IPB). Capaian membanggakan diperoleh dalam
Kompetisi Pariwisata Indonesia Ke-9 yang digelar pada 3-4
Mei 2018 di Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa yang berasal
dari Program Keahlian Ekowisata, Sekolah Vokasi IPB
berhasil menyabet sejumlah gelar dalam ajang tersebut
meliputi Juara 1 Kompetisi Music Contest, Juara 1 Video
Blog (Tourism Video), Juara 3 untuk kategori Traditional
Costume Festival, Juara 3 Traditional Dance (Tari Tor-tor),
dan Juara 3Bread Survival.
Kania So antina Rahayu, salah satu dosen pembimbing
mengungkapkan bahwa pencapaian ini sebagai hasil
kinerja mahasiswa selama mengikuti proses kuliah dan
praktikum, kolaborasi dan pendampingan yang baik para
dosen pembimbing sehingga tercapailah hasil yang
diharapkan.

“Tentunya prestasi ini diharapkan dapat diteruskan oleh
angkatan selanjutnya, sehingga menjadi tradisi dan pemicu
yang melekat bagi mahasiswa Program Keahlian Ekowisata
khususnya dan Sekolah Vokasi IPB pada umumnya,” papar
Kania.
Untuk Juara 1 Music Contest terdiri dari : Nur Aidil Hidayat,
Gevyn Jovial Agnata, Rindang Almira, Fatmadila Rosa,
Naufal Alfarisi, Arief Abdurrochman danChristine Ayuninta.
Untuk Juara 1 Video Blog (Tourism Video) beranggotakan
Ah Auval Hadzdzi, Amalia Batari dan Kayis Fathin. Untuk
Juara 3 Bread Survival diraih Nur Aini Hayati. Untuk Juara 3
Traditional Costume Festival beranggotakan Irvan Wahyu,
Jihan Azalika, dan Rekha Indah Farhah. Untuk Juara 3
Traditional Dance (Tari Tor-Tor) beranggotakan Dhanang
Windapurna, Salim Arjuna, Ajeng Maya Adelia, Eka
Hardiyanti dan Syahra Dinur F. (WB/ris)

SMARTFEM IPB 2018 untuk FEM Dahsyat
pemukulan gong tersebut menjadi pertanda dibukanya
rangkaian kegiatan SMARTFEM IPB bertajuk “Creative
Economics for Millenials” yang digelar pada 8-13 Mei 2018.
SMARTFEM merupakan rangkaian kegiatan yang
diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEM IPB
guna meningkatkan kemampuan dan prestasi akademik
mahasiswa di tingkat fakultas.

P

emukulan gong di Gedung Auditorium Mandiri
Institut Pertanian Bogor (IPB) disambut dengan
tepuk tangan meriah peserta dan jargon Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. Secara simbolik,

Dalam sambutannya, Dr. Asep Nurhalim, Ketua
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, FEM IPB
menyampaikan rasa syukur, bangga, dan bahagia dapat
menyertai pembukaan acara SMARTFEM IPB 2018. “Saya
merasakan dahsyatnya dan harapan besar yang bisa
didapatkan dari kegiatan ini. Selamat berkompetisi dan
berlomba dengan baik kepada seluruh mahasiswa FEM IPB,”
pesannya.
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Muhammad Berliansyah selaku Ketua Pelaksana
menyampaikan bahwa kegiatan SMARTFEM telah
memasuki tahun kedua di tahun 2018. Dalam kegiatan ini
akan diadakan berbagai perlombaan seperti lomba cerdas
cermat, lomba debat, rangking satu, speech contest, dan
lomba essai. “Harapannya kegiatan ini bisa menjadi sarana
untuk meningkatkan kecerdasan dan daya saing
mahasiswa FEM, serta menjadi kontribusi FEM di tingkat
IPB maupun nasional,” ungkapnya.
Senada dengan Berliansyah, Ketua BEM FEM IPB,
Muhammad Nurdiyansyah juga menyampaikan kegiatan
ini merupakan momentum dalam memperingati Hari
Pendidikan Nasional. “Kami berharap kegiatan ini bisa

meningkatkan kapasitas akademik dan bidang bakat
lainnya di lingkungan FEM IPB dan bisa berkontribusi di
kancah nasional maupun internasional,” katanya.
Dalam kegiatan ini akan turut berkontribusi 150 mahasiswa
dari berbagai departemen di FEM IPB. Salah seorang
peserta, Aulia Nur Cahyani menyampaikan konsep kegiatan
ini sangat bagus dan menarik untuk diikuti. Ia berharap
semoga SMARTFEM bisa berlanjut menjadi acara rutin
tahunan dan semakin banyak mahasiswa yang antusias
berkontribusi dalam kegiatan ini. Sepanjang acara, seluruh
peserta antusias meneriakkan jargon FEM IPB yang
bunyinya “FEM! Dahsyat! FEM! Dahsyat! FEM FEM FEM!
Dahsyat dahsyat dahsyat!”. (NIRS/ris)

Mahasiswa IPB Gagas Tastenesia, Aplikasi untuk
Kembangkan Sektor Pariwisata
kami juga ingin memberdayakan keluarga di Indonesia
dengan memberi mereka penghasilan tambahan lewat
aplikasi Tastenesia," terang Aldi.
Aldi menyampaikan, aplikasi ini menyediakan tur yang
dikhususkan untuk turis dan masyarakat. Uniknya, aplikasi
Tastenesia merupakan aplikasi pertama di Indonesia di
bidang social and cultural dining yang bertujuan untuk
memberdayakan rumah tangga Indonesia untuk
mendapatkan penghasilan tambahan, dengan cara
mengubah rumahnya menjadi home restoran dengan
biaya operasional rendah.

I

ndonesia sebagai negara tujuan wisatawan perlu untuk
terus mengembangkan layanan terbaik dalam
meningkatkan jumlah wisatawan setiap tahunnya yang
dapat berdampak positif pada devisa negara. Hal ini
mendorong tiga mahasiswa Insitut Pertanian Bogor (IPB)
untuk menawarkan solusi alternatif dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi.
Mereka adalah Aldi Solihin, Respati Widrantara, dan
Airlangga Visnhu, mahasiswa Departemen Ilmu Komputer,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
Aldi bersama dua rekannya merancang aplikasi yang diberi
nama "Tastenesia".
Tastenesia merupakan sebuah aplikasi mobile yang
membantu para turis untuk mengunjungi, berinteraksi
langsung, hingga berbagi budaya satu sama lain bersama
penduduk lokal dengan cara menyantap makanan di
rumah penduduk lokal tersebut. "Gagasan aplikasi yang
kami buat ini terinspirasi dari budaya masyarakat Indonesia
yang sangat hangat ketika menyambut tamu. Selain itu,

Berkat gagasan uniknya, tiga mahasiswa IPB yang
bergabung dalam satu tim ini meraih Juara 2 pada
kompetisi Creatonomics Business Creativity Competition
(CBCC) yang diselenggarakan pada tanggal 29 April - 1 Mei
2018.
CBCC adalah sebuah acara yang diselenggarakan Jurusan
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Brawijaya yang terdiri dua acara utama, kompetisi dan
seminar. Tujuan kegiatan ini untuk mendorong semangat
kewirausahaan yang berkelanjutan dalam memperkuat
ekonomi kreatif di Indonesia dengan tema “Millenials
Disruptive Creativity”.
Lomba ini diselenggarakan dalam tiga kali seleksi. Pada
tahap pertama, diseleksi 60 nalis, kemudian menjadi 12
nalis, dan diseleksi menjadi juara. Dalam wawancara
tersebut, Aldi mengungkapkan harapannya, "Kami harap
aplikasi kami dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan
baik sekarang maupun dimasa yang akan datang,”
tutupnya. (SMH/ris)
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IPB Sabet Tujuh Penghargaan di Olimpiade Nasional MIPA 2018
Pada tahun ini, selain lomba, peserta juga dibekali materi
pada acara Workshop dengan tema "Paradigma
Pembelajaran ON MIPA di Era Industri 4.0. "
Kasubdit Pengembangan Reputasi dan Prestasi Mahasiswa,
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB,
Dr. Ujang Suwarna menyampaikan proses yang dilalui
mahasiswa IPB tersebut hingga tahap nal.

T

im Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam - Perguruan Tinggi (ON MIPA - PT)
2018 Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali meraih
prestasi yang membanggakan. Pada kejuaraan yang dihelat
di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 4 - 7
Mei 2018 tersebut, IPB mengirimkan 13 mahasiswa yang
berlaga di bidang matematika, sika, biologi dan kimia.
Tim Biologi IPB berhasil memboyong tiga penghargaan.
Siswandi Aji Hutomo, mahasiswa Departemen Biologi
FMIPA IPB berhasil memperoleh medali emas ON MIPA di
bidang biologi. Sementara itu, medali perunggu di bidang
biologi juga dibawa pulang Meilisa Dwi Nurdiyanti. Dari tim
Fisika IPB, medali perak dibawa pulang Muhammad Ahyad.

"Sosialisasi dan seleksi ON MIPA IPB sudah dimulai awal
Desember 2017. Pembinaan terhadap 28 mahasiswa ON
MIPA terpilih telah dilakukan selama bulan Januari hingga
bulan Maret 2018. Pada tanggal 21-22 Maret 2018 diadakan
seleksi ON MIPA di tingkat wilayah Jabodetabek dan
terpilih 13 mahasiswa dari 28 mahasiswa tadi. Sebanyak 13
mahasiswa terpilih tersebut dibina dari bulan April hingga
Mei 2018. Lalu dilakukan seleksi ON MIPA Nasional dan
tujuh mahasiswa berhasil memperoleh medali," tutur Dr.
Ujang.
Dilihat dari prestasi mahasiswa IPB di ON MIPA dalam kurun
lima tahun terakhir, mahasiswa IPB tidak pernah absen
membawa medali dan harapan besar disematkan kepada
tim ON MIPA IPB di ajang tahun depan agar lebih baik lagi.
"Harapannya prestasi mahasiswa IPB di ON MIPA pada
tahun depan bisa lebih baik dari tahun ini, sehingga
reputasi dan peringkat IPB terus meningkat," tambah
Dr.Ujang. (Ff/ris)

Prestasi lainnya adalah Gelar Honorable Mention ON MIPAPT. Di semua bidang gelar ini diraih mahasiswa IPB. Di
bidang sika atas nama Nugrah Abil Akbar, di bidang
matematika atas nama Grace Reni Agustina, di bidang
biologi oleh Muhamad Raﬀel Sidiq dan di bidang kimia atas
nama So atun Hasanah.
ON MIPA merupakan ajang uji kompetensi individu tingkat
perguruan tinggi yang setiap tahunnya diselenggarakan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Republik Indonesia
(Kemenristekdikti RI).
ON MIPA tingkat nasional tahun ini diikuti sebanyak 78
perguruan tinggi yang mengikutsertakan 256 mahasiswa
dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk 13
orang delegasi IPB di dalamnya.
Dalam olimpiade tersebut, setiap peserta melakukan ujian
tertulis dalam bentuk esai yang bersifat analytical problem
solving pada bidang matematika, sika, kimia, dan biologi.
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