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Menteri PPN/Kepala Bappenas Apresiasi
Konsep Pembangunan Agro-Maritim 4.0 dari IPB
(Bappenas), Prof. Dr.Ir. Bambang P.S Brodjonegoro dalam
Keynote Speach-nya menyampaikan tentang Agro-Maritim
4.0 untuk menyongsong visi Indonesia 2045, dimana sektor
pertanian adalah pondasi dasar ekonomi bangsa. “Dengan
pembangunan pertanian yang baik akan berimbas pada
perekonomian yang stabil. Pembangunan pertanian
terhadap perekonomian suatu bangsa adalah berbanding
lurus. Suatu bangsa dapat dikatakan menjadi bangsa yang
maju apabila seluruh kebutuhan primer rakyatnya
terpenuhi yaitu pangan,” jelas Prof. Bambang.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar Seminar Agro-Maritim 4.0 dengan
mengusung tema “Menyongsong Visi Indonesia 2045” di
IPB International Convention Center (IICC) Kampus IPB,
Baranangsiang Bogor, Kamis (4/10). Ketua Panitia, Dr. Eva
Anggraeni menjelaskan tema tersebut diambil sebagai
bentuk tanggung jawab moral IPB dalam memberikan
sumbangsih pemikiran terhadap berbagai kondisi saat ini
dan tantangan ke depan dalam pembangunan nasional,
khususnya di bidang agro-maritim.
“Hal ini dalam menyikapi bahwa tantangan disrupsi di era
digital, Era Industri 4.0 menjadi hal yang strategis untuk
dikembangkan menjadi kekuatan di tengah semakin
meningkatnya permasalahan global berkaitan dengan isu
pangan, air dan energi. Di sisi lain, pembangunan pertanian
dalam arti luas di Indonesia masih terkendala dengan
berbagai permasalahan dan belum banyak berfokus pada
penguatan ciri khas dan karakteristik negara kita sebagai
benua maritim terbesar,” ujar Wakil Kepala LPPM IPB Bidang
Kajian Strategis dan Publikasi Ilmiah tersebut.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Menurut Prof. Bambang, saat ini kita berada di ambang
revolusi teknologi yang secara fundamental akan
mengubah cara hidup, cara bekerja, dan cara
berkonektivitas satu sama lain. Inovasi di bidang pertanian
harus mampu meningkatkan produksi panen dengan cara
yang e sien dalam menggunakan sumberdaya dan
metode produksi yang tepat. “Smart farming dan precision
farming harus kita kembangkan sebagai sebuah
pendekatan pertanian maju yang e sien dan bersifat cost
eﬀective. Pendayagunaan teknologi informasi modern dan
penguasaan data yang tepat dan akurat merupakan unsur
penting dalam menjalankan proses produksi yang e sien
dan berkelanjutan.”
Lebih lanjut Prof. Bambang mengatakan, maka untuk
mendukung tata kelola yang baik dalam proses ekonomi
Agro-Maritim 4.0, maka keberadaan data menjadi sangat
strategis. Pengendalian pembangunan industri agromaritim akan lebih mudah dilakukan. Kekurangan dan
kecukupan pangan akan dengan mudah terpantau.
Demikian juga sektor industri berbasis bahan pangan juga
lebih mudah terukur kemampuan daya dukungnya. Jika
kawasan suatu pulau tidak memiliki kesediaan pangan
yang memadai, maka kebutuhan pangan dapat dilakukan
dari daerah sentra produksi yang memiliki kelebihan
pangan.
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Ia menekankan, digital farming merupakan peluang
sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia.
Pemerintah perlu merespon adanya perubahan ini dengan
cepat. Persoalan yang mendasar adalah bagaimana adanya
sistem digital farming ini dapat digunakan dan
dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dan masif. Tugas
utama pemerintah dan pemangku kepentingan termasuk
IPB adalah mengedukasi petani untuk beralih dari sistem
tradisional ke sistem yang berbasis digital.
Menurutnya, dalam kaitan ini, peran IPB sebagai universitas
pertanian tertua dan terkemuka di Indonesia cukup
menonjol. Di awal era Orde Baru, IPB mengeluarkan inovasi
dengan BIMAS/INMAS dan Panca Usaha Tani yang mampu
mengantarkan Indonesia mencapai swasembada pangan
khususnya beras. Merupakan tantangan bagi IPB di
eradigital farming ini untuk keluar dengan konsep
pembangunan agro-maritim yang mampu meningkatkan
produksi sekaligus meningkatkan pendapatan petani
dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian
lingkungan. Sudah saatnya untuk mengembangkan
konsep “corporate agriculture” atau pertanian berbasis
industri dalam era digital farming ini.
Sebagai lembaga pendidikan di bidang agro-maritim, kami
harapkan IPB dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tidak hanya mampu dari segi keilmuan tetapi
juga memiliki kemampuan kreasi dan inovasi. “Kita
memerlukan SDM yang mau bekerja bersama masyarakat
dalam menyiapkan komoditas dan bahan baku, SDM yang
terbuka akan teknologi, dan SDM yang mampu
mengadaptasi perkembangan teknologi informasi yang
cepat dan SDM yang memiliki keahlian dalam mengadopsi
pemanfaatan teknologi digital untuk kebutuhan pertanian
dan kemaritiman. Kemampuan dan kualitas SDM akan
menentukan cepat atau lambatnya pembangunan
agromaritim. Kita perlu memasukan trend perubahan
teknologi masa depan ke dalam kurikulum pendidikan
bidang pertanian, perikanan, kelautan untuk membuka
cakrawala baru dalam produksi agro-maritim,” jelas Prof.
Bambang.

memberikan jawaban atas solusi yang tidak menentu di era
disrupsi,” kata Rektor IPB.
Rektor IPB menambahkan, konsep pembangunan AgroMaritim 4.0 menawarkan platfrom pembangunan yang
memandang mengelolaan wilayah darat, laut dan udara
sebagai satu kesatuan yang melibatkan sistem sosial,
ekonomi dan ekologi kompleks sehingga membutuhkan
pendekatan transdisiplin, terpadu dan partisipatif.
Menurut Rektor IPB arah transformasi agro-maritim
ditekankan pada pengembangan dan peningkatan kualitas
serta kuantitas empat jenis infrastruktur yaitu infrastruktur
produksi, infrastruktur suplai, infrastruktur pemasaran dan
infrastruktur wilayah Rektor IPB menegaskan, konsep ini
merupakan kontribusi pemikiran IPB untuk mendorong
transformasi pembangunan Indonseia yang berbasiskan
pada kekuatan sumberdaya agro-maritim melalui
pemanfaatan teknologi digital secara cerdas dan bijaksana.
Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut antara lain:
Owner dan CEO Kelola Mina Laut Food serta Kelola Mina
Laut Group, Ir. Mohammad Nadjikh, Guru Besar Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri,
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Univeritas Lampung,
Prof. Dr. Bustanul Ari n, Peneliti Utama Riset bidang
Ekonomi Pertanian, Prof. Dr. Pantjar Simatupang, Deputi
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bidang Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam, Dr. Ari n Rudiyanto, Dosen
Departemen Agribisnis FEM IPB, Dr. Bayu Krisnamurthi,
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB, Prof.
Yandra Arkeman dan Guru Besar Ilmu Ekonomi FEM IPB,
Prof. Dr. Hermanto Siregar. (Awl/ris)

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan,
istilah agromaritim sengaja diangkat untuk bisa
mengintegrasikan sumberdaya alam yang kita miliki.
Transformasi Agro-Maritim 4.0 menjadi penting
dikarenakan diskonektivitas pembangunan sektor agro dan
maritim. “Tantangan dan peluang dari era 4.0 terebut harus
direspon dengan cepat dan tepat dengan konsep peta
jalan yang jelas. Atas dasar tersebut, IPB menawarkan
konsep Agro-Maritim 4.0 yang diharapkan dapat menjadi
rujukan pengembangan IPB ke depan serta berkontribusi
dalam kemajuan Inddonesia sebagai negara maritim
terbesar di dunia. Konsep tersebut juga diharapkan dapat
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IPB Jalin Kerjasama dengan PT. TSI Kembangkan
Budidaya Kepiting
Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyambut baik kerjasama ini.
“IPB senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
Kerjasama ini dilakukan dalam rangka memperkuat riset
dari FPIK di Ancol, sehingga FPIK ini bisa menjadi
representasi dari IPB di Ancol. Saya harap kerjasama ini bisa
segera dimulai setelah penandatanganan MoU,” ujarnya.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu
perguruan tinggi negeri unggul yang berperan dalam
pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) unggul
dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dalam
pembangunan pertanian Indonesia. IPB senantiasa
memperluas langkahnya untuk menyiapkan insan
produktif yang unggul serta mempelopori pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian,
kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa.
IPB senantiasa melakukan kerjasama-kerjasama dengan
mitra untuk memperkuat jaringan. Salah satunya adalah
penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian
kerjasama antara IPB dengan PT. Tritunggal Segara
Indonesia (TSI) yang berlangsung di Ruang Sidang Rektor,
Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga,
Jum’at (28/9).
Penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat
Martianto, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan,
dan Keuangan, Prof.Dr Agus Purwito, Wakil Rektor Bidang
Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Dodik Ridho
Nurohmat, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan
Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, dan Dekan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Dr. Luky
Adrianto.

Direktur PT Tritunggal Segara Indonesia, Hendra Sugandhi
juga menyambut baik adanya kerjasama baru ini. “Kami
mewakili PT Tritunggal Segara Indonesia berterimakasih
atas kesempatannya bisa menjalin kerjasama dengan IPB.
Ini merupakan suatu kehormatan bagi PT TSI untuk
mengembangkan budidaya kepiting vertikal
menggunakan teknologi modern, dan ini merupakan yang
pertama di Indonesia," katanya.
Menurutnya, prioritas PT. TSI adalah pengembangan
budidaya kepiting soka, pembesaran kepiting bakau, dan
pembesaran lobster. Hendra berharap kerjasama ini bisa
menjadi satu role model sinergi antara dunia bisnis dan
akademis dalam mengembangkan model resort dan bisnis
perikanan budidaya, khususnya budidaya kepiting.
“Saya berharap kerjasama ini bisa melahirkan wirausahawirausaha baru dan bisa memberdayakan masyarakat di
wilayah pesisir. Kami juga akan melatih mahasiswa yang
sudah lulus untuk menjadi wirausaha mandiri dan
membawahi koloni-koloni di sekitar pesisir dalam
mengembangkan budidaya kepiting bakau. Semoga
kerjasama ini bisa menjadi langkah awal bagi PT TSI dan
IPB dan bisa dikembangkan ke bidang lainnya”, tutupnya.
(NIRS/Zul)

Penandatanganan nota kesepahaman ini berisi kerjasama
dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dengan tema “Integrated Aquaculture
Research – Business Model” antara IPB dengan PT Tritunggal
Segara Indonesia.
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Future Agribusiness Leader Conference:
Dari Pemuda Agribisnis Untuk Terlaksananya SDGs
“Kami selaku generasi yang sudah lebih dulu dari pada
teman-teman mahasiswa tentunya mengharapkan agar
generasi muda dapat melanjutkan perjuangan kami
melaksanakan tugas-tugas terkait pelaksanaan SDGs ini.
Saya berharap, walau konferensi ini adalah rangkaian
terakhir, namun ini bisa menjadi awal pembangunan yang
berkelanjutan di masa yang akan datang,” jelasnya.

D

epartemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan
Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
melaksanakan Future Agriculture Leader Conference
di Botani Square Mall, Bogor (4/10). Kegiatan yang bertema
“Agribisnis yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”
mensosialisasikan rumusan guna menjadikan agribisnis
yang mengarah kepada SDGs oleh para pemuda aktivis
pertanian. Acara yang merupakan rangkaian terakhir dari
Agribusiness for SDGs ini juga turut dihadiri oleh Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof.
Bambang P.S Brodjonegoro S.E, M.UP, Ph.D bersama Rektor
IPB Dr. Arif Satria dan penggagas Agribusiness for SDGs, Dr.
Bayu Krisnamurthi.
Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas
menyampaikan nilai-nilai penting dari perjuangan
pelaksanaan SDGs. “Saya mengapresiasi semangat yang
dimiliki mahasiswa-mahasiswi yang terus
memperjuangkan terlaksananya SDGs. Silahkan
mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk memilih bidang
mana dari SDGs ini yang ingin kalian kembangkan dan
tentunya harus memberikan inovasi dan terobosan agar
cita-cita SDGs bisa terlaksana di tengah-tengah masyarakat.
Ide untuk melaksanakan acara ini sangatlah brilian, oleh
karena itu saya berterimakasih kepada IPB, Pak Bayu selaku
inisiator serta seluruh mahasiswa-mahasiswi yang terlibat
hingga terlaksananya acara ini,” ujar Prof. Bambang dalam
sambutannya.

Dalam kegiatan ini hadir, Ardy Giﬀery selaku Wakil Ketua
Himpunan Profesi Mahasiswa Peminat Agribisnis (HIPMA)
IPB memberikan paparan yang berjudul Pandangan
Mahasiswa Agribisnis Terhadap Urgensi Penerapan Ide
SDGs dalam Pembangunan Berkelanjutan. Siti Hediningsih
selaku National Director dari IAAS Indonesia juga
menyampaikan gagasannya dengan topik Perempuan
dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Pertanian dan
Agribisnis untuk Mewujudkan SDGs 2030.
Sementara itu, Lazuardi selaku Ketua Perhimpunan
Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian
Indonesia juga menyampaikan hasil rumusannya dengan
topik Pertanian 4.0 dan SDGs: Sinergi Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan.
Hadir juga mahasiswa baru yang berhasil masuk
Departemen Agribisnis IPB melalui Jalur Ketua OSIS, M Rizal
Amri yang menyampaikan gagasan bertemakan Pemuda
Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan melalui
Pertanian dan Agribisnis.
Acara tersebut ditutup dengan penyerahan dan
penandatanganan piagam komitmen untuk melaksanakan
Agribisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan oleh Menteri
PPN/Kepala Bappenas, Rektor IPB, perwakilan mahasiswa,
serta seluruh elemen yang membantu terlaksananya acara
Agribusiness for SDGs ini. (KD/Zul)

Kepala Departemen Agribisnis FEM IPB, Dr. Ir Dwi Rachmina
M.Si mengatakan bahwa Departemen Agribisnis bersama
mahasiswanya dan Yayasan Suligar telah melaksanakan
rangkaian besar Agribusiness for SDGs ini. Menurutnya, ini
merupakan kewajiban kita semua untuk mewujudkan
komitmen SDGs baik skala nasional maupun global.
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Bantu Mahasiswa Lanjut Studi ke Korea Selatan,
IPB Gelar Sharing Session

D

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan
University of Science and Technology (UST) Korea
Selatan sukses menggelar “UST Scholarship Sharing Session”
di Ruang Sidang Rektor, Gedung Andi Hakim Nasoetion,
Kampus IPB Dramaga, Bogor (3/10).
Acara ini diadakan dalam rangka menyaring mahasiswa
atau alumni IPB agar bisa mengenal UST dan tertarik untuk
mengambil beasiswa ke sana.
UST Korea Selatan memiliki alumni-alumni yang tergabung
menjadi satu kesatuan volunteer untuk menyebarkan
informasi-informasi seputar beasiswa UST, terutama di
sepuluh perguruan tinggi terbaik di Indonesia.
Pemerintah Korea Selatan memiliki banyak dana riset yang
dikeluarkan dalam bentuk beasiswa di perguruan tinggi
riset.Banyak alokasi dana yang bisa menampung banyak
mahasiswa untuk mendapat beasiswa.
Menghadirkan Muhammad Ridwan, Ph.D, alumni penerima
beasiswa UST, acara ini diisi dengan sharing dan diskusi
seputar beasiswa UST dan kehidupan kuliah di Korea
Selatan. Acara yang dihadiri oleh mahasiswa S1, S2, dan
alumni IPB ini diikuti dengan antusias oleh para peserta.
Ridwan menjelaskan bahwa UST adalah universitas milik
Pemerintah Korea Selatan dengan fokus pendidikan

pascasarjana berbasiskan penelitian. UST ini membawahi
32 institusi penelitian di Korea Selatan. Adapun program
studi yang tersedia diantaranya natural science, nano
technology, biotechnology, environmental technology,
information technology, dan space technology.
Ridwan sendiri sudah tinggal di Korea Selatan selama tujuh
tahun. Menurutnya, setiap tahun UST membutuhkan
mahasiswa untuk menjalankan penelitian-penelitian. Para
alumni UST juga terkadang diminta memberikan
rekomendasi mahasiswa yang akan menjadi kandidat
penerima beasiswa tersebut.
Selain itu, Ridwan juga memberikan tips dan trik agar
aplikasi mahasiswa bisa diterima di UST. “Yang terpenting
kalian harus menentukan dahulu program studi dan
penelitian kalian. Setelah itu bisa coba kontak calon
profesor, kenali pro lnya dengan membaca tulisantulisannya di jurnal-jurnal beliau. Selain itu, personal
statement, serti kat bahasa inggris, dan surat rekomendasi
juga dipertimbangkan,” katanya.
Salah seorang peserta menyampaikan acara ini sangat
bagus karena bisa menambah informasi mengenai
beasiswa keluar negeri, khususnya ke Korea Selatan.
“Rencananya saya akan mendaftar beasiswa ini dan
semoga bisa diterima,” katanya. (NIRS/Zul)
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Genus IPB Hadirkan Miss Indonesia
Taman Ekspresi Kota Bogor berikut pula Flash Mob yang
dilakukan oleh panitia dengan jingle “genus”.

I

ndonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan
budaya. Salah satu langkah mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) melestarikan keberagaman
budaya ialah dengan menggelar Gebyar Nusantara
(Genus). Mengangkat tema “Anindyawati Budaya
Indonesia” atau yang berarti Kecantikan Luar Biasa
Indonesia, rangkaian kegiatan yang telah berlangsung
sejak 2 September 2018 ini berhasil menyajikan sajian
hiburan dan pergelaran budaya nusantara yang menarik
dan tak terlupakan bagi banyak kalangan, termasuk
mahasiswa.
Bertempat di Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/9), dari pagi
hingga malam hari, pengunjung bebas menikmati festival
penampilan budaya, pameran budaya, festival jajanan,
pameran stand komunitas, stand kebudayaan, kuliner
nusantara serta pertunjukan kostum nasional yang tersaji
sebagai gambaran pesona Indonesia. Dan pada malam
puncak, acara diramaikan pula dengan kehadiran Miss
Indonesia serta penampilan “Bandrek Susu”, bandnya
Rektor IPB.

Rendy, Ketua Panitia Genus 2018 menyatakan rasa
syukurnya atas terlaksananya Genus 2018 ini. “Kita berhasil
mengadakan karnaval di luar kampus dengan tujuan untuk
menarik perhatian masyarakat. Kita juga berhasil
mengadakan kerjasama dengan lebih banyak komunitas
budaya seperti Aksara Sunda, Aksara Budaya, Paguyuban
Batik Bekasi, teman-teman dari Papua dan Banten.
Komunitas ini menjadi wahana bagi pengunjung untuk
mencoba membatik, nulis aksara jawa sunda dan lain-lain,”
ujarnya.
Harapannya ke depan Genus menjadi agenda tahuan IPB.
Genus bisa menjadi ciri khas IPB layaknya ITB yang miliki
pasar seni atau kampus-kampus lainnya dengan
agendanya masing-masing. “Semoga Genus semakin bisa
merangkul Omda dan semakin kompak,” harap Rendy.
Tak hanya tampil memukau banyak mata dengan sajian
budaya nusantara, Genus tahun ini juga memberikan
apresiasi kepada para Omda dengan berbagai kategori
penghargaan. Diantaranya Omda Bali yang menjadi juara
umum dengan beberapa kategori diantaranya kostum
terbaik, karnaval terbaik serta stand Omda terbaik. Ikatan
Mahasiswa Jawa Timur (Imajatim) dengan makanan
lezatnya berhasil menjuarai lomba kuliner. Perwakilanperwakilan Omda lainnyapun mendapatkan penghargaan
dalam unjuk aksi putera-puteri omda. (**/Zul)

“Gebyar Nusantara adalah kegiatan tahunan yang luar
biasa, mengingatkan kita akan kekayaan bangsa Indonesia.
Jika kita sedang berada di negara lain kita sadar bahwa
Indonesia negeri yang amat kaya khususnya terkait
budaya. Indonesia harus bangkit menunjukkan bahwa
dirinya layak untuk berjaya di mata dunia. Selamat
menikmati,” ujar Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam
sambutannya.
Tahun ini, ada 21 Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda)
yang berpartisipasi dalam acara ini. Genus tahun 2018 lebih
banyak melibatkan masyarakat luas dibandingkan
pelaksanaannya di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
ditunjukkan dengan digelarnya Lomba Fashion Show Anak
dan Pagelaran Kostum Budaya Nasional di Botani Square
Mall. Tujuannya untuk menanamkan kecintaan terhadap
budaya kepada generasi muda di tempat yang modern
seperti mall. Selain itu, pergelaran budaya juga diadakan di
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Ubah Cincau Hijau Jadi Jajanan Instan, Mahasiswa IPB Ini
Raih Juara I Bidikmisi Essay Competition

L

agi-lagi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
berhasil meraih prestasi. Niswana Wa Alfarda dan
Vika Tresnadiana Herlina dari Fakultas Teknologi
Pertanian (Fateta) mengikuti perlombaan Bidikmisi Essay
Competition yang diselenggarakan oleh Komunitas
Mahasiswa Bidikmisi, Universitas Sebelas Maret (Komadiksi
UNS), (28-30/9). Gagasan inovasi produk yang mereka
namai J-Cups (Jelly Cincau Pasteurisasi) ini berhasil menjadi
Juara I pada kompetisi ini.
Mereka menuturkan bahwa produk pangan lokal selama ini
hanya diolah dan dikemas seadanya sehingga tidak
mampu menjadi magnet yang memikat mata konsumen.
Di lain sisi, pada era yang semakin maju, pola konsumsi
masyarakat terus berubah. Saat ini, pola konsumsi
masyarakat menuju ke arah instant product dan healthy
lifestyle. Hal ini membuat pangan fungsional sebagai
bagian dari healthy lifestyle akan sangat diminati oleh
konsumen.
“Salah satu pangan fungsional berbasis sumber daya lokal
yang sangat berpotensi untuk dikembangkan adalah
cincau hijau dan daun kelor,” jelas Wa .

dalam negeri. Esensi dari kebanggaan terhadap produk
lokal dalam negeri inilah yang diangkat dalam
pengembangan gagasan produk ini. Ketika citra produk
dalam negeri telah membaik dan mengakar dalam mindset
masyarakat, Indonesia tidak perlu khawatir akan
datangnya serbuan arus global.
“Kami berharap inovasi kami dapat terealisasikan dan bisa
memotivasi teman-teman mahasiswa yang lain agar terus
percaya diri dengan berprestasi,” tutur Wa .
J-Cups adalah sebuah jajanan lokal fungsional ready to eat
berbentuk jelly dalam cup yang kaya antioksidan dengan
bahan baku cincau hijau, ekstrak daun kelor dan daun
pandan. Jelly dipilih karena tekstur kenyalnya disukai oleh
konsumen dari berbagai kalangan, terutama generasi
muda.
“Alhamdullillah bersyukur dan senang sekali. Semoga karya
ini dapat diimplementasikan pada industri pangan kreatif
sehingga dapat meningkatkan citra produk dalam negeri
yang dapat bersaing dengan maraknya arus global,”
ungkap Vika. (Ama/Zul)

Mereka meramu cincau hijau bersama daun pandan dan
kelor untuk menciptakan rasa bangga terhadap produk
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pembuatan produk minuman O’Shake yang memenuhi
prosedur Good Manufacturing Practices (GMP), pelatihan
pengemasan dan pengawasan mutu produk, dan
pendampingan penjualan serta distribusi produk yang
lebih luas.
Saat perlombaan Business Plan ini berlangsung, Fahri dan
kawan-kawan sempat menemui beberapa kendala. “Kami
dihubungi saat nal. Ada lima tim yang lolos yaitu tiga tim
dari UI, satu tim dari Undip, dan kami dari IPB. Kami
mengamati peserta lain terlihat sangat siap, baik dari
kostum maupun bahan presentasinya. Sedangkan kami
bertiga datang ke sana di sela-sela perkuliahan sehingga
persiapan kami sangat biasa,” kata Fahri.

T

iga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali
menunjukkan prestasinya di kancah nasional. Kali ini
tiga mahasiswanya berhasil menjadi Juara I Business
Plan Competition - S3 (Socioentrepreneurship Seminar,
Social-Community Festival). Perlombaan ini diselenggarakan
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas
Indonesia bekerjasama dengan NAMA Foundation.
Ketiga mahasiswa IPB tersebut adalah Fahri Sinulingga
(Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan (FPIK), Alfurqan Nur Azis (Departemen
Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian), dan Syaiful Aziz
(Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan). Ketiga
mahasiswa ini membawakan tema bisnis “O’Shake
Business: Bisnis Inovasi Minuman dari Bioproduk
Fermentasi Oncom dan Buah Tropis Indonesia Guna
Meningkatkan Produktivitas Produk Lokal Berbasis
Sociopreneur”.
“Kami membuat rencana bisnis O’Shake. O’Shake adalah
produk minuman kesehatan berbahan ekstrak oncom dan
sari buah tropis Indonesia. Yang menarik dari konsep bisnis
kami adalah karena kami berusaha untuk mengembangkan
Desa Citeureup, yaitu desa sentra produksi tempe dan
oncom, serta penghasil nanas terbesar di Kabupaten
Bogor,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, kemampuan masyarakat di Desa Citeureup
untuk memanfaatkan potensi oncom dan nanas di
daerahnya masih rendah, sehingga hal tersebut membuat
mereka tergerak untuk menjalankan konsep bisnis O’Shake.
Di dalam rencana bisnisnya, Fahri dan kawan-kawan
melakukan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan

Namun, Fahri menyampaikan, ia dan tim berusaha untuk
percaya diri dan memberikan yang terbaik saat itu. “Kami
bicara terkait daerahnya dahulu. Desa Citeureup adalah
salah satu sentra pembuatan oncom. Bagaimana caranya
produk yang mereka buat, bagaimana agar bahan bakunya
bisa terstandar. Maka secara otomatis produk ini akan lebih
terpercaya oleh masyarakat dan bisa go international,”
katanya.
Prinsip yang mereka tularkan adalah tidak mencari sesuatu
yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang
besar, tetapi mengembangkan hal kecil di sekitar kita dan
membantu membesarkan produk-produk mereka. “Jadi
kami rasa poin plus kami adalah sudah ada program, sudah
ada tempat yang ingin kami kembangkan, dan sudah ada
contoh produknya juga,” tambahnya.
Selama persiapan proposal bisnis, tim ini juga aktif dalam
mencari informasi. Mereka memperbanyak mentor supaya
semakin banyak ilmu yang bisa diserap. “Saya dari jurusan
perikanan, Saya datang ke Fakultas Teknologi Pertanian
untuk bertanya ke Dr. Endang Warsiki, ahli pengemasan di
Departemen Teknologi Industri Pertanian bagaimana
teknologi pengemasan yang baik. Dosen Fakultas Ekonomi
dan Manajemen juga saya datangi. Jadi sebisa mungkin
kami memperbanyak wawasan dari dosen-dosen di IPB ini,”
katanya.
Rencana ke depan, Fahri dan kawan-kawan berharap bisa
mendirikan PT. Kerajinan Oncom (OnCraft Crop). “Kami
berencana mendirikan sebuah perusahaan berbasis oncom
yang tidak hanya menjual minuman, tetapi bahan lainnya
seperti sambal oncom,” tandasnya. (NIRS/Zul)
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