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IIEE 2018, Langkah IPB Menuju Entrepreneur University 2045

D

alam rangka memperingati Dies Natalis IPB ke-55,
Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar Innovation and
Entrepreneurship Expo (IIEE) 2018, di IPB International
Convention Center (IICC), Bogor (5/10). Ini adalah kegiatan
rutin tahunan dan tahun ini memasuki tahun ke-5.

suatu bangsa. Dimana peran inovasi bidang teknologi dan
sosial menjadi sangat penting untuk terus ditingkatkan.
IPB sebagai institusi pencetak generasi muda
berpendidikan berperan aktif mewujudkan hal ini dan
sudah tertuang dalam visi IPB untuk menjadi Entrepreneur
University pada tahun 2045 nanti.

Kegiatan yang mengusung tema “Pertanian 4.0 untuk
Kedaulatan Pangan” ini bertujuan untuk menampilkan,
memperkenalkan dan mengkomunikasikan inovasi IPB
kepada masyarakat secara luas.

“IPB berusaha mempercepat proses hilirisasi hasil riset
(inovasi) yang sudah dirasakan manfaatnya dalam
mendukung pembangunan pertanian dalam arti luas.
Pengembangan model kewirausahaan berbasis inovasi
teknologi dan sosial (techno-socio-entrepreneurship) di IPB
memerlukan dukungan infrastruktur dan kelembangaan
yang mapan termasuk di dalamnya regulasi yang
mendukung,” ujar Dr. Iis.

Direktur Inovasi dan Kewirausahaan IPB, Dr. Ir. Syarifah Iis
Aisyah menjelaskan bahwa inovasi dan kewirausahaan
adalah kata kunci penting untuk meningkatkan daya saing
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Ia menambahkan, IIEE 2018 terbagi ke dalam beberapa
kegiatan yaitu innovation expo, business meeting dan
entrepreneur talkshow. Terdapat 29 stand yang terdiri atas
16 stand produk inovasi dan 13 stand produk
kewirausahaan. Ada 57 inovasi yang dihasilkan dari 35
inovator/dosen IPB. Adapun wirausaha mahasiswa/alumni
IPB yang mengikuti pameran ini berjumlah 26 orang
dengan 33 jenis produk. Satuan Usaha Akademik (SUA) IPB
dan Agribusiness Development Station (ADS) IPB juga turut
serta dalam kegiatan IIEE tahun ini.
Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan business meeting
yang mempertemukan 18 inovator (21 produk) dengan 35
calon investor. Business meeting ini terbagi atas lima klaster,
yaitu klaster pangan, klaster energi dan mesin, klaster
biomedis, klaster pakan dan bio-fertilizer dan klaster
material.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat membuka IIEE 2018
mengatakan, IPB ingin meningkatkan knowledge ow dan
menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis inovasi
teknologi dan sosial (techno-socio-entrepreneurship) serta
mendiskusikan isu terkini terkait peluang wirausaha dan
model bisnis baru di era disrupsi berbasis teknologi dan
inovasi sosial (talk show).
“Kegiatan ini merupakan bagian dan upaya kita untuk
mewujudkan visi IPB menjadi Techno-socio-entrepreneur
University yang akan menghasilkan para technopreneur dan
socio-preneur. Technopreneur dan socio-preneur kita
perlukan dalam rangka untuk hilirisasi dan meningkatkan
share IPB kepada masyarakat, dunia industri dan
pemerintah. Oleh karena itu kita berharap sekali bahwa
inovasi-inovasi IPB semakin membumi, dapat
dimanfaatkan dan mendongkrak ekonomi terutama
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Rektor IPB.

depannya, hilirisasi produk pertanian dapat menjadi tuan
rumah di negeri sendiri. Untuk itu, melalui IIEE 2018 ini,
saya mengharapkan terjadi peluang-peluang bisnis yang
menjadi jembatan sinergi antara industri pengolahan
dengan sektor pertanian sehingga
menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis inovasi
teknologi dan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, dalam Entrepreneur Talkshow hadir Direktur
Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi, Badan Pengawas
Obat-obatan dan Makanan (BPOM), Ir. Tetty Helfery
Sihombing, Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi
Pertanian, Dr Retno Sri Mulyandari dan lima orang
narasumber wirausahawan muda sukses yang merupakan
Alumni IPB.
Mereka adalah Rizal Fahreza (Pendiri Eptilu), Sandi Octa
Susila (Pendiri Mitra Tani Parahyangan), Annisa Hasanah
(Pendiri Ecofunopoly), Eky Sulistio (Pendiri J'rami Farm) dan
Reni Armaidah (Pendiri Saesha Mask). Masing-masing
narasumber berbagi pengalaman mereka dalam
berwirausaha dan mendirikan perusahaan sehingga bisa
menjadi sukses seperti saat ini.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi,
Bisnis dan Kewirausahaan, Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi,
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB, Dr. Ahmad
Mukhlis Yusuf, Ketua Himpunan Alumni IPB, Ir. Fathan
Kamil, para dekan, para direktur/kepala kantor/kepala biro
dan pejabat lainnya di lingkungan IPB. Acara ini akan
berlangsung hingga hari Minggu 7 Oktober mendatang.
(Awl/Zul)

Menurutnya, selama dua tahun terakhir (2017 dan 2018),
IPB juga mendapat Anugerah Widyapadhi Peringkat 1
Nasional sebagai penghargaan atas upaya IPB untuk
mengembangkan inovasi dan komersialisasi inovasi dan
kampus yang paling inovatif. Tentu ini bagian dari
kehadiran IPB yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Maka dari itu IPB harus terus berkerja keras untuk terus
melahirkan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
Sementara itu, dalam keynote speech Staf Khusus
Kepresidenan dan Wakil Ketua Umum Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia, Avanti Fontana memberikan
selamat kepada IPB yang berhasil menjadi kampus paling
inovatif.
“Kita harus terus mendorong industri nasional
mengembangkan hilirisasi produk pertanian dalam
mewujudkan kedaulatan pangan. Di samping itu, melalui
hilirisasi, para pelaku agribisnis akan mendapatkan nilai
tambah dan jaminan pasar yang pada akhirnya mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ke
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Rektor IPB dan Tim Biro Komunikasi Lakukan
Media Visit ke Republika

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
didampingi Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir.Yatri
Indah Kusumastuti, M.Si dan jajaran Bagian
Hubungan Masyarakat IPB melakukan Media Visit ke Kantor
Republika, Jum'at (5/10) di Jakarta. Kunjungan ini dalam
rangka menjaga hubungan baik antara IPB dengan media
massa. Rombongan IPB disambut hangat oleh Direktur
Utama Republika, Agoosh Yosran, Pimpinan Redaksi, Irfan
Junaedi, Wakil Pimpinan Redaksi, Nur Hasan Murtiaji,
Kepala Newsroom, Maman Sudiaman dan jajarannya. Turut
hadir pula jurnalis senior Republika yang juga alumnus IPB,
Irwan Kelana.

luar biasa. Beberapa perubahan yang dilakukan di IPB
diantaranya penerimaan mahasiswa baru melalui Jalur
Ketua OSIS. Untuk tahun ini IPB membuka jalur Ketua OSIS
untuk mendapatkan gen leadership," kata Rektor IPB.
Jumlah pendaftar dari jalur Ketua OSIS ada 1882, IPB
menerima 150 orang. "Kami ingin melakukan mapping
dulu. Jadi kami ingin lulusan IPB jadi pengusaha bukan
karena by accident tapi by design. Sekarang jamannya
menciptakan start up baru by design," lanjut Rektor IPB.

Rektor IPB, Dr.Arif Satria menjelaskan tentang situasi terkini
yang terjadi akibat perubahan di era desrupsi di dunia. IPB
pun ucap Rektor IPB akan mengikuti perubahanperubahan tersebut.

Lebih lanjut diurai Rektor, ke depan pemerintahan
berpeluang dipimpin oleh orang-orang dari kalangan
perusahaan. Untuk itu IPB harus mencetak leader-leader
dengan basis ekonomi yang kuat. Itu market dan menjadi
sumber kepentingan nasional. Jika IPB tidak mengisi
momentum ini maka akan ketinggalan.

Menurut Rektor IPB, metode pembelajaran tahun 19801990 sudah tidak cocok dipakai di era millenial sekarang.
"Di era kini, siapapun bisa jadi apapun. Bisnis berkembang

"Pada tahun 80-an dan 90-an setting pendidikan bukan
untuk itu. Sekarang kita dorong betul. Saya nantinya ingin
mentorkan mahasiswa di perusahaan-perusahan besar.
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Tidak lagi hanya bicara farming, tapi juga environment,
water and health, " ujar Rektor.
Lebih lanjut Rektor IPB menyampaikan perubahan ilmu
pada dunia Kedokteran Hewan. Saat ini kedokteran hewan
dan kedokteran manusia menyatu, maka yang basic
ilmunya kedokteran hewan akan kuat. IPB berencana
membuat School of Veteriner Biomedical yang
menghasilkan para ahli biomedis.
Kata Rektor IPB, penemuan mahasisawa IPB sangat banyak.
Banyak ide-ide kreatif mahasiswa terwujud dalam bentuk
produk, aplikasi cerdas dan sebagainya.
Rektor menegaskan, larya inovasi Indonesia paling
prospektif dalam 10 tahun dari 1045 yang dikeluarkan
Kemenristekdikti, hampir 40 persennya di-support dari IPB.
Tahun 2019, jelas Rektor, IPB akan menjadi perguruan
tinggi pertama yang akan mengekspor produk-produk
inovasinya. "Kita mentargetkan produk inovasi IPB bisa
diekspor ke Rusia dan negara-negara di Eropa Timur. Saat
ini kita sedang memperkuat standarnya, " tandas Rektor.

kepada Republika yang telah banyak mempublikasikan
IPB. Yatri menjelaskan bahwa setiap hari IPB selalu
memproduksi artikel-artikel tentang prestasi mahasiswa
dan dosen, riset, dan juga event institusi. Yatri berharap
inovasi karya mahasiswa dan dosen IPB bisa disuarakan
melalui media. "Kami butuh dukungan media, sebab apa
yang kami lakukan demi mencerdaskan bangsa."
Pimpinan Redaksi Republika, Irfan Junaedi menyambut
hangat kedatangan rombongan dari IPB. Irfan
mengapresiasi kunjungan rombongan IPB tersebut. "Kami
berharap hubungan baik ini terus berlanjut untuk
mencerdaskan bangsa dengan pemberitaan yang positif
pada masyarakat."
Kegiatan Media Visit ke Republika ini juga diikuti oleh
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Biro Komunikasi IPB,
Siti Nuryati, S.TP, M.Si, Kepala Sub Bagian Hubungan
Internal dan Layanan Informasi, Aris Solikhah, S.TP, MM,
Koordinator Program Publikasi dan Hubungan Eksternal,
Rio Fatahillah C.P, S.I.Kom, M.Si dan staf Bagian Humas IPB.
(dh/ris)

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir.Yatri Indah
Kusumastuti, M.Si menyampaikan ucapan terima kasih

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Ratusan Dosen IPB Dilatih Menyiapkan Mata Kuliah
dengan Sistem Daring
menyelenggarakan distance learning atau pendidikan jarak
jauh dimana salah satu metodenya adalah dengan
menggunakan kuliah dalam jaringan atau online,” ujarnya.
Lebih lanjut Dr. Drajat menambahkan bahwa sepuluh
persen dari mata kuliah yang ada di IPB adalah sekira 130an
mata kuliah dari target. Peserta yang mengikuti pelatihan
ini ada 148 dosen yang tahun ini mulai bisa menyiapkan
mata kuliah daring dan tahun depan sudah mulai bisa
digunakan dalam kuliah.
“Kita berharap dengan penyelenggaraan kuliah daring,
interaksi kuliah di dalam kelas akan berkurang, sehingga
mahasiswa bisa lebih leluasa untuk kita libatkan dalam
kegiatan-kegiatan peningkatan softskill,” terangnya.
Menurutnya, perkuliahan dengan sistem daring harus
didampingi dengan kegiatan softskill yang baik sehingga
mahasiswa punya lebih banyak waktu untuk melakukan
kegiatan-kegiatan penguatan softskillnya itu. Target akhir
dari pelatihan ini adalah pendekatan pembelajaran sesuai
dengan karakter generasi millenial.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan
Universitas Terbuka gelar Workshop Pembelajaran
dalam Jaringan bagi Dosen IPB. Acara digelar di
Common Class Rooms (CCR), Kampus IPB Dramaga, Bogor,
(5/10). Workshop ini dilakukan dalam upaya menuju
blended learning dengan jaringan atau daring sesuai yang
tertuang dalam program kerja IPB.
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan,
Dr.Ir.Drajat Martianto menyampaikan bahwa IPB telah
mencanangkan dalam program kerjanya bahwa tahun ini
sepuluh persen dari mata kuliah yang ada di IPB akan
dilakukan dengan sistem blended learning dengan jaringan
atau daring.

“Oleh karena itu mereka nanti bisa lebih efektif belajar,
e sien menggunakan waktu (pada saat yang bersamaan
bukan hanya belajar substansi pendidikan tetapi juga
substansi terkait peningkatan kualitas diri berupa softskill).
Mereka akan menjadi agile learner atau pembelajar yang
lincah.
Nantinya mereka tidak hanya pelajari diktat mata kuliah
tetapi juga belajar dari literatur-literatur yang ada di
sumber-sumber yang bisa di download secara online untuk
kemudian bisa mengembangkan kreativitasnya.
"Kreativitas merupakan salah satu tuntutan gererasi
millenial untuk bisa survive di masa mendatang, "
tambahnya. (dh/Zul)

“Untuk mencapai hal tersebut tentu harus ada upayaupaya, salah satunya dengan menyiapkan Sumberdaya
Manusia (SDM) IPB untuk bisa melaksanakan kuliah online
yang sesuai dengan standar mutu yang tinggi. Oleh karena
itu IPB bekerjasama dengan Universitas Terbuka dalam
penyelenggaraan pelatihan ini. Kenapa dengan Universitas
Terbuka, karena Universitas Terbuka adalah satu-satunya
perguruan tinggi yang mandatnya selama ini adalah
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Baralek Gadang, Alumni IPB Asal Minang
PAPMM juga berkoordinasi dengan Yayasan Peduli Minang
dan Dosen Minang. Beberapa kegiatan bersama yang
dilakulan adalah Buka Puasa Bersama PAPMM. Selain itu
salah satu program andalan Program GEZA (Gerakan Zakat
Alumni). Gerakan zakat ini dihimpun langsung dari alumni.
Zakat terkumpul akan digunakan kembali kepada
mahasiswa IPB asal Minang dalam membantu kelancaran
kuliahnya.

S

aciok bak ayam, sadantiang bak basi. Demikian moto
para Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) asal
Minang mulai dari angkatan 1 sampai angkatan 51
yang berarti 'Satu Suara'. Alumni IPB asal Minang tersebut
hadir dalam acara Baralek Gadang dan Musyawarah Besar
(Mubes) Alumni pada tanggal 5-6 Oktober di Hotel Salak
The Heritage, Bogor.
Alumni IPB yang terhimpun dalam Perhimpunan Alumni
Pelajar Mahasiswa Minang (PAPMM) meyakini bahwa
bekerja bersama dalam suatu wadah menjadi sebuah
kekuatan organisasi. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum
PAPMM, Syahmiharnis menyampaikan beberapa kegiatan
unggulan. Menurut Alumni IPB angkatan 18 Jurusan Tanah
ini, kemudahan PAPMM sebagai sebuah organisasi bisa
mendirikan perusahaan yang dimiliki oleh anggota PAPMM
dan ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja serta
membantu pemberdayaan alumni. Tercatat lebih dari
seratus sumber daya manusia Minang yang menjadi alumni
IPB. "Paling tidak ini menjadi potensi besar dalam
memperkuat sumber daya manusia. Perintisan usaha sudah
dilakukan oleh Tim Ketua Bidang Pengembangan Usaha
dan Pemberdayaan Alumni dalam bisnis wood pellet. Hasil
usaha disisihkan untuk memperkuat anggaran PAPMM,"
ujarnya.

Salam satu program yang dicatat sebagai keberhasilan
PAPMM yaitu terbangunnya asrama minang senilai Rp 17
Milyar yang diperuntukkan mahasiswa IPB asal Minang.
Dalam pengelolaan berikutnya asrama mahasiswa Minang
ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
(Sumbar). Tujuannya adalah agar terciptanya koordinasi
dalam pengelolaan asrama ke depan.
Setelah tiga tahun memimpin PAPMM, Syahmiharnis
diganti oleh Prof. Dr. Erliza Hambali. Ketua Umum dan
Pengurus PAPMM terpilih dilantik langsung oleh Gubernur
Sumatera Barat, Sabtu (6/10) dan dihadiri lebih dari 640
alumni IPMM. Dalam kesempatan itu sebagai Ketua
Umum terpilih, Prof. Dr Erliza Hambali juga menetapkan
target diantaranya menyiapkan kader pemimpin dan
penguatan keuangan anggota. (*/ris)

Program lain yang sudah dilakukan PAPMM adalah
melakukan training motivasi dan kewirausahaan. Pada 22
Oktober 2016 lalu telah dimulai pelatihan “Peningkatan
Motivasi dan Wawasan Dunia Kerja Menghadapi Era MEA”
bagi alumni IPB asal Minang. Melalui training ini
diharapkan dapat memberikan motivasi kepada peserta
untuk mampu mempersiapkan diri dalam rangka
memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif.
Lebih lanjut Syahmiharnis mengatakan, selain itu, PAPMM
juga turut mendukung Ikatan Pelajar Mahasiswa Minang
(IPMM) dalam acara Gebyar Nusantara (GENUS) IPB 2015,
tahun 2016 dan 2018. "Selaras dengan jiwa dan semangat
urang Minang, mahasiswa adalah aset yang perlu dibina
dan siapkan menghadapi era yang akan datang," jelasnya.
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