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Sebanyak 124 Perguruan Tinggi Utus
Mahasiswa Wirausaha ke IPB

P

erbedaan mendasar antara selebriti dan pahlawan
adalah jika selebriti besar karena media, sementara
pahlawan besar karena karya. Hal ini disampaikan
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria saat
memberikan sambutan dalam pembukaan acara Ekspo
Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) ke-9, Sabtu
(10/11) di Kampus IPB Dramaga, Bogor.
“Oleh karena itu, saya berharap mahasiswa-mahasiswa
yang hadir di sini kelak akan menjadi pahlawan bangsa
Indonesia. Khususnya pahlawan ekonomi," tutur Rektor IPB.
Acara yang dibuka pada tanggal 10 November 2018 yang
sekaligus bertepatan dengan Hari Pahlawan itu dihadiri
oleh 124 perguruan tinggi yang terdiri dari 88 universitas,
19 institut, 16 politeknik dan 1 akademi.

KMI IX resmi dibuka oleh Dr. Didin Wahidin, M.Pd, Direktur
Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Dalam sambutannya
Dr. Didin menuturkan bahwa menjadi wirausahawan itu
sangat mulia karena dapat menciptakan warna untuk
perekenomian dan kemakmuran bangsa Indonesia.
KMI sendiri merupakan salah satu program kewirausahaan
untuk mahasiswa dari Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan Kemristekdikti. Acara tahunan ini
berlangsung mulai tanggal 9 hingga 12 November 2018.
Beragam acara dihelat sebagai rangkaian dari KMI IX ini
yaitu KMI Award, Sarasehan Pimpinan Perguruan Tinggi,
Sarasehan Mahasiswa, Indonesia Student Entrepreneurship
Network, Talkshow Kewirausahaan, Bazar UMKM dan City
Tour. (AMA/ris)
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IPB Pertemukan Tenant dengan Calon Mitra Bisnis

P

usat Inkubator Bisnis dan Pengembangan
Kewirausahaan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian
Bogor (Incubie LPPM IPB) menyelenggarakan acara
Business Matching, Sabtu (10/11), di Botani Square Bogor.
Acara yang dibuka Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan, Prof. Erika B. Laconi ini diikuti 15 tenant
yang merupakan perusahaan pemula binaan incuBie LPPM
IPB.
Dalam sambutannya, Prof. Erika mengatakan bahwa IPB
telah dan sedang menjalankan program hilirisasi hasil
penelitian baik melalui koordinasi LPPM maupun Wakil
Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan. “IPB
memiliki Pusat Unggulan, Inkubator Bisnis dan juga Science
and Technology Park sebagai wadah untuk akselerasi
hilirisasi hasil riset di IPB."
Lebih lanjut, Prof. Erika mengatakan dalam mengantarkan
produk hasil inovasi IPB ke pasar, IPB mendorong agar
produk telah mendapatkan serti kasi sesuai standar yang
berlaku, baik itu ijin edar, halal ataupun Standar Nasional

Indonesia (SNI). “Dengan telah adanya serti kasi sesuai
standar maka produk terjamin kualitas maupun
keamanannya termasuk kehalalannya," papar Prof. Erika.
Sejak berdirinya pada tahun 1994, hingga saat ini incuBie
LPPM IPB telah menginkubasi sebanyak 217 tenant terdiri
dari tenant inwall sebanyak 52 tenant dan tenant outwall
sebanyak 165 tenant. Bidang usaha tenant bervariasi
meliputi bidang pangan, obat dan kosmetika, industri
kreatif, manufaktur dan material maju. Masa inkubasi
selama 3 tahun dengan tingkat keberhasilan tenant
mencapai 83 persen. Permasalahan utama yang dihadapi
pengusaha pemula adalah pemasaran. Untuk membantu
meningkatkan pemasaran produk tenant, incuBie LPPM IPB
telah membentuk sebuah wadah dalam bentuk koperasi.
Pada tahun 2015 telah mendapatkan legalitas Badan
Hukum No 518/395/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/I/2015
dengan nama Koperasi Inkubator Bisnis Indonesia (KIB).
Selain itu, incuBie juga aktif memfasilitasi pertemuan
tenant dengan calon mitra bisnis dalam bentuk Business
Matching.
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Kepala incuBie LPPM IPB, Dr.Ir. Rokhani Hasbullah, M.Si
dalam sambutannya mengatakan bahwa Business
Matching adalah proses peminangan antara dua pihak
yaitu tenant dan calon mitranya melalui suatu lembaga
(inkubator bisnis) berdasarkan pesanan (customized) dari
tenant untuk memperlancar pemasaran dan memfasilitasi
permodalan." Business Matching bertujuan untuk
mempertemukan dan menjembatani para tenant (binaan)
yang membutuhkan modal atau pasar atau teknologi
untuk pengembangan usahanya dengan pihak
investor/akselerator/calon buyer atau mitra lainnya," ujar
Dr. Rokhani.

melakukan pertemuan lanjutan dengan mitra untuk proses
komersialisasi (53 persen).
Semoga melalui acara Business Matching ini akan terjalin
kemitraan usaha yang akan mengantarkan start-up inovatif
ini dapat tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan
kelas menengah dan menjadi perusahaan/industri Unicorn.
(IncuBie/ris)

Calon mitra yang hadir pada acara Business Matching
adalah PT BRI Agroniaga, BB Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Axvrist
Assurance, PT Bukalapak, PT Gojek, dan General Manager
Botani Square.
Pada acara Business Matching tersebut, para tenant
memaparkan Business Pitching selama lima menit,
kemudian beraudiensi dengan para calon mitra. Dari 15
tenant yg paparan ada delapan tenant yang akan

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Prestasi Paduan Suara Mahasiswa D’Voice Harumkan IPB
category serta berhasil masuk dalam jajaran pemenang
untuk penampilan di Absolute Winner dalam Festival
Paduan Suara Gita Buana Sudirman III Universitas
Soedirman (Unsoed) yang baru saja dilaksanakan pada
bulan Oktober 2018,” papar Adisa.
Pada bulan September yang lalu, di bawah binaan Staf
Pengajar SV IPB, Santianing Anggraini, SP, MM PSM D'voice
juga sukses menyelenggarakan Konser Tahunan Ketujuh
bertajuk “Gracia De La Voz” di Balai Resital Kartanegara,
Jakarta. Dalam konser tersebut mereka menyanyikan lagu
“Mahasiswa” yang diciptakan oleh Rektor IPB.
Pada kesempatan yang sama Dekan SV IPB, Dr. Ir. Arief
Daryanto, DipAgEc, M.Ec menambahkan PSM D'Voice
merupakan organisasi kemahasiswaan yang tepat bagi
mahasiswa yang mempunyai talenta dalam bernyanyi.
“Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
bernyanyi yang dimiliki oleh para mahasiswa. Dengan PSM
ini kami berharap dapat meningkatkan promosi, prestasi
dan reputasi bagi diri anggota paduan suara, SV-IPB dan
IPB. Sejauh ini D'Voice telah menoreh prestasi yang
membanggakan.”

B

erbagai prestasi Paduan Suara Mahasiswa (PSM)
D'Voice mengharumkan nama Institut Pertanian
Bogor (IPB), khususnya Sekolah Vokasi (SV). Rektor
IPB, Dr. Arif Satria memberikan apresiasi yang tinggi atas
pencapaian prestasi PSM D'Voice SV IPB dan menyambut
dengan sangat baik undangan D'Voice untuk merekam
lagu-lagu yang diciptakan Rektor IPB. “Saya berharap agar
prestasi PSM D'Voice ke depan semakin baik,” kata Rektor
IPB saat jamuan bersama jajaran SV IPB dan anggota PSM
D'Voice, Minggu (10/11) di Rumah Makan Roof Park, Bogor.

Lebih lanjut Dr. Daryanto mengatakan, “Kegiatan D'Voice
dan kegiatan klub kemahasiwaan yang lain dalam bidang
olah raga dan seni lainnya di SV-IPB sangat kami dorong
perkembangannya. Melalui kegiatan seni dan olah raga,
para mahasiswa dapat melatih soft skills mereka dalam
menciptakan tim kerja yang gigih, berani, sportif, berani
mengambil keputusan dan risikonya. Disamping itu melalui
kegiatan semacam ini para mahasiswa dapat melatih jiwa
kepemimpinan dan kewirausahaan. Hadir pula dalam
pertemuan tersebut Wakil Dekan SV-IPB Bidang
Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Sekolah
Vokasi IPB, Dr. Ir. Wawan Oktariza, MS. (ADr/ris)

Ketua PSM D'Voice, Adisa Ramdhanty mengatakan PSM
D'Voice dibentuk 12 tahun yang lalu. Dalam perjalanannya
PSM yang menjadi kebanggaan SV-IPB tersebut telah
menorehkan prestasi baik di level nasional maupun
internasional. “Prestasi tersebut diantaranya : 1) Winner of
folklore category, Gold prize for mixed choir category and
Special award for the authentic interpretation of folk song,
29th International Choral Festival and Competition 2015, 2)
Prague Czechoslovakia, Gold prize for folklore category and
Silver prize for mixed choir category, 10th Anniversary of a
Voyage of Songs, International Choral Festival 2013, 3) (3)
Juara II pada Festival Paduan Suara XXXIII di Institut
Teknologi Bandung (ITB) 2017 dan 2nd place gold medal for
mixed choir category dan 4th place gold medal for folklore
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Perkuat Sinergi, IPB Kembali Gelar Forum Silaturahmi Alumni
di Auditorium Manggala Wanabakti, Kompleks
Kementerian LHK, Jakarta, (12/7) lalu.
Dalam FSA III ini, HA IPB juga meluncurkan Program
Mentoring Leader Batch I sebagai ajang kaderisasi dan
pendampingan calon-calon pemimpin masa depan.
Potensi alumni yang cukup besar diharapkan bisa
memberikan motivasi bagi lulusan IPB. “Ini salah satu
bentuk kontribusi kami sebagai alumni kepada adik-adik
dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing lulusan IPB,”
ujar Fathan.

H

impunan Alumni (HA) IPB kembali menggelar
agenda rutin Forum Silaturahmi Alumni (FSA) di
Jakarta, Jumat (9/11). Ini adalah FSA ke-3 yang
digelar tahun ini dengan menghadirkan puluhan alumni
dari berbagai profesi dan latar belakang yang dirangkaikan
dengan peluncuran Program Mentoring Leader Batch I.
“Kami terus berupaya agar potensi alumni dari berbagai
profesi bisa disinergikan untuk membangun kebersamaan,
almamater, bangsa dan negara,” kata Ketua Dewan
Pengurus Pusat (DPP) HA IPB, Fathan Kamil ketika
membuka FSA III.
Sejumlah alumni dari kalangan pelaku usaha, profesional,
jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN),
perusahaan swasta nasional dan multinasional hingga yang
berkarir di birokrasi turut hadir.
Dikatakan, sinergi para alumni sangat diperlukan karena
pengalaman dan profesionalisme yang sudah diperoleh
sangat bermanfaat bagi sesama alumni. Selain itu, dalam
rangka meningkatkan kualitas lulusan IPB maka sinergi
bersama bisa dioptimalkan dengan calon alumni IPB.
Ketua Bidang Jejaring Alumni HA IPB, Dudi S. Hendrawan
menjelaskan FSA I sudah digelar pada Mei 2018 lalu
dengan mengajak sejumlah alumni yang berkarir di
kementerian dan lembaga pemerintahan. Saat FSA I,
sejumlah alumni IPB yang berkarir di Kementerian
Koordinator bidang Perekonomian menjadi tuan rumah.

Dijelaskan, Program Mentoring Leader ini melibatkan
alumni yang memiliki rekam jejak dan prestasi terbaik
dalam bidangnya masing-masing. Para alumni itu bersedia
mendidik dan melatih (coaching) selama satu tahun
periode mentorship.
Untuk Mentoring Leader Batch I, sebanyak 30 mentor
alumni IPB dari berbagai profesi akan memberikan
pelatihan kepada 70 orang mentee (peserta program)
terpilih yang saat ini sedang menyelesaikan kuliah di IPB.
Koordinator Program Mentoring Leader Jamil Azzaini
mengatakan para mentee telah diseleksi melalui
mekanisme dan standar rekrutmen yang ketat antara lain
pengalaman berorganisasi, prestasi akademik dan
nonakademik, karya tulis bertema rencana sukses masa
depan serta uji kompetensi lain.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya,
Perencanaan dan Keuangan IPB, Prof. Dr. Agus Purwito
yang hadir dalam kesempatan itu bersama Direktur
Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti Mulyati,
S.TP., M.T, Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan
Karir, Dr. Alim Setiawan dan jajaran pimpinan IPB lainnya
memberi apresiasi atas kegiatan HA IPB. Diharapkan semua
potensi alumni bisa digerakkan melalui berbagai program
untuk memperkuat kualitas lulusan IPB. Apalagi, IPB sendiri
tengah melakukan sejumlah terobosan untuk menaikkan
peringkatnya di Asia dan dunia internasional. (*/ris)

Untuk FSA II, lebih difokuskan pada alumni-alumni IPB yang
berkarir sebagai direksi di jajaran badan usaha milik negara
(BUMN), perusahaan swasta dan para pelaku usaha
(entrepreneur). FSA II ini juga dibuat bersamaan dengan
ajang halal bi halal (HBH) antar alumni IPB. Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehuatanan (LHK) Siti Nurbaya
menjadi tuan rumah penyelenggaraan acara yang digelar
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IPB Dampingi Tenant untuk Dapatkan Izin Legalitas Usaha
legalitas izin edar produk penting dilakukan,” jelas Dr.
Rokhani.

P

uluhan tenant Binaan Pusat Inkubator Bisnis,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (Incubie LPPM
IPB) termasuk yang tahun ini mendapat Program Insentif
dari Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) yaitu 5 tenant Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi (PPBT), dan 4 tenant Ko-Inkubasi
Technology Business Incubation Center (TBIC) - Puspiptek
mendapatkan penguatan berupa Capacity Building and
Business Matching, Strengtening Innovative Agro- Tech
Startups Through Technology Business Incubator, Senin
(12/11) di Asana Grand Pangrango 2.
Dr.Ir.Rokhani Hasbullah, M.Si, Kepala Pusat IncuBie LPPM
IPB dalam sambutannya menyampaikan penguatan
Capacity Building dan Business Matching ini merupakan
bagian dari pembekalan pembinaan yang didapat untuk
para tenant IncuBie IPB. “Penting bagi tenant memiliki
aspek legalitas produk. Dengan momen ini akan dilakukan
sharing pengalaman dari masing-masing peserta,” kata Dr.
Rokhani.
Hasil survei yang dilakukan IncuBie LPPM IPB yang di
bawah koordinasi oleh Kepala Divisi Program Inkubasi
IncuBie IPB, Deva Primadia Almada, SPi, M.Si dan tim
menunjukkan permasalahan utama para tenant adalah
dalam hal pemasaran dan aspek legalitas, karena bagi
tenant pemula legalitas produk sangat sulit. Terutama
tenant yang menjual makanan dan minuman, hal tersebut
memiliki potensi high risk. “Selain itu pengurusan izin
cukup menyulitkan. Sementara para pelaku usaha
merupakan perusahan pemula sehingga produk belum
cukup dikenal masyarakat. Sedangkan kompetitor di
lapangan cukup mapan. Dengan dibantu proses perizinan
dari kami, kami ingin tenant- tenant hasil binaan incuBie
IPB memperluas wilayah pemasaran ke tingkat provinsi,
nasional bahkan international sehingga pengurusan

Lebih lanjut, Dr. Rokhani menjelaskan IncuBie IPB
memberikan layanan yang beragam. Layanan Inkubator
Bisnis IPB kepada para tenant mencakup penyediaan ruang
produksi atau usaha untuk tenant inwall. "Kami memiliki
fasilitas inkubator untuk tenant inwall sebanyak 12
ruangan berada di Kampus Dramaga dan lima ruangan di
Kampus Baranangsiang,” ucapnya. Selain itu, kata Dr.
Rokhani, Incubie IPB juga menyediakan sarana mesin
pengolahan pangan, fasilitasi akses laboratorium yang ada
IPB, fasilitasi penyusunan Business Model Canvas (BMC),
business plan dan action plan tenant, konsultasi teknologi,
teknis produksi dan manajemen usaha, fasilitasi serti kasi
produk, izin edar, perizinan usaha, sumber permodalan,
dan pemasaran produk. Disamping, pendampingan
penyusunan usulan program pembiayaan tenant dan
penyusunan business plan, penyediaan tenaga mentor dan
coach, serta fasilitasi penelitian mahasiswa terkait dengan
inkubator bisnis dan kewirausahaan.
“Dalam upaya membantu pemasaran, kami membentuk
koperasi pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 koperasi
telah mendapat legalitas hukum. Dengan wadah koperasi
diharapkan dapat membantu pemasaran produk para
tenant. Selain itu kebutuhan bahan baku tenant akan
disediakan koperasi. Disarankan seluruh tenant dapat
tergabung dalam Koperasi Incubator Bisnis Indonesia (KIBI).
Hadir pula narasumber lain diantaranya Harry Nugraha,
S.Si, M.M, Board Member of Perwiratama Group atau
Founder & CMO Etanee Food Marketplace, Halim Nababan,
Auditor dari BPPOM, Farida Ratna Dewi, SE, MM, Dosen
Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPB dan Moeljo Kurniawan, Praktisi Teknologi Produksi.
(dh/ris)
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Biro Komunikasi IPB Asah Kemampuan Para Jurnalis Kampus
Tujuan menulis adalah agar dibaca atau informasinya
sampai. Tulisan bisa berupa listikel, explanatory, kon rmasi
dan reportase,"imbuhnya. Lebih lanjut dikatakannya, “Rilis
dari perguruan tinggi yang diterima redaksi media online
sering kali terjebak berita seremoni. Mensiasatinya bisa
dengan angle-angle penting atau menampilkan data
statistik. Data yang kuat untuk menyajikan fakta,
memperkaya tulisan, memperkuat tulisan dan
mempermudah pemahaman. Yang penting adalah
kesesuaian foto dengan berita atau rilis yang dikirimkan,”
imbuhnya.

B

iro Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengasah kemampuan jurnalistik mahasiswanya
dengan menggelar Pelatihan Jurnalistik dan Digital
Marketing di Sekolah Pascasarjana, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (10/11). Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam
komunitas Jurnalis Muda IPB dari berbagai program studi
ini mendapatkan ilmu jurnalistik dari Managing Editor
Kumparan.com, Ikhwanul Khabibi dan ilmu digital
marketing dan Search Engine Optimation (SEO) dari Staf
Pegajar Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, Firman
Ardiansyah, S.Kom, M.Si
Menurut Khabibi, menulis berita itu harus berdasarkan end
user oriented. Lihat segmentasi pembacanya, menyukai
tulisan terkait apa. Menulislah dengan bercerita karena
cerita mempunyai news value sendiri.
“Saat ini orang banyak mencari berita bukan dari media
tetapi dari media sosial (medsos). Medsos lebih banyak
disukai pembaca karena memberikan banyak pilihan dan
berjalan dua arah. Semua orang ingin cerita dan bercerita.
Medsos bisa akomodir. Oleh karena itu masyarakat
sekarang suka konsumsi di medsos,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah
Kusumastuti, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa
kegiatan ini akan memberikan input, wawasan baru,
pengalaman baru mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan kehumasan.
“IPB akan terus menginfokan kegiatan tridarma ke
masyarakat. Mahasiswa juga dapat menjadi humas dan
akan menjadi ujung tombak IPB dalam menyampaikan
informasi kepada masyarakat. Kami sangat berharap
mahasiswa mampu menulis dengan menarik sehingga
berita sampai ke pembaca. Ini akan menjadi nilai tambah
bagi mahasiswa IPB. Ini juga akan meningkatkan kecintaan
terhadap almamater bagi mahasiswa,” ujarnya.
Narasumber kedua, Firmansyah Ardiansyah dalam
kesempatan ini mengurai strategi agar berita-berita
tentang IPB banyak terjaring saat pencarian di internet,
Firman juga menyampaikan poin-poin analisis terhadap
kinerja web IPB.
Turut hadir dalam pelatihan ini, Kepala Bagian Humas IPB,
Siti Nuryati, STP. M.Si, Kepala Seksi Hubungan Media
Internal, Aris Solikhah,STP. M.Si, Koordinator Hubungan
Media Eksternal, Rio Fattahillah, S.Kom, M.Si dan staf
humas Biro Komunikasi IPB. (dh/Zul)

Menurut Khabibi, Tulisan juga harus bisa menyentuh dan
melibatkan emosi pembacanya. Kebiasaan netter saat ini
adalah mencari berita yang melibatkan unsur emosi. Netter
juga menyukai tulisan-tulisan solutif.
“Sebetulnya IPB memiliki banyak penelitian yang bisa
dibuat tulisan solutif. Packagingnya harus betul-betul
dimainkan dalam membuat isi cerita harus tahu apa yang
disukai pembaca saat ini. Redaksi media online itu saat
menerima rilis dari instansi, justi kasi pertama yang dilihat
adalah subject email, selain itu judul dan nilai informasinya.
Oleh karena itu, ambil poin penting sebagai angle,”
sarannya.
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Dua Alumni IPB ini Sukses di Bidang Sociopreneur
lingkungannya. Wirausaha tidak bisa instan dan hanya soal
mencari untung besar saja, tetapi diperlukan keinginan
untuk terus belajar dan berkembang agar menjadi
sociopreneur yang baik.
Sementara itu CEO Crispy Ikan Si Petek, Aang Permana
bercerita tentang bagaimana dia memilih untuk
berwirausaha. Aang sempat bekerja di instansi minyak dan
gas selama dua tahun sebelum akhirnya memilih resign
dan fokus untuk berwirausaha.

D

alam Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia
(KMI) 2018, hadir dua sosok alumni Institut
Pertanian Bogor (IPB) yang sukses bergerak di
bidang technopreneur. Mereka adalah Annisa Hasanah,
founder EcoFunopolly dan Aang Permana CEO Crispy Ikan
Si Petek. Keduanya hadir dalam Talkshow Kewirausahaan,
salah satu rangkaian acara Ekspo KMI 2018 yang
diselenggarakan di Auditorium Sylva-Pertamina, Kampus
IPB Dramaga, Bogor (10/11).
Direktur Inovasi dan Kewirausahaan IPB, Dr. Ir. Syarifah Iis
Aisyah, M.Sc.Agr dalam sambutannya mengatakan bahwa
entrepreneur merupakan orang-orang yang berani tampil
beda. Mereka membuat kreasi, inovasi dan menambah nilai
tambah suatu produk. Hal inilah yang membedakan
entrepreneur dengan pedagang.
“Annisa dan Aang akan membagikan pengalaman mereka
dan kalian (mahasiswa) akan mendapatkan ilmu dari
seorang sociopreneur yang memiliki andil ke masyarakat,”
jelasnya.
Pada kesempatan ini Annisa Hasanah, founder
EcoFunopolly, mengawali sesi talkshow dengan
memaparkan alasannya terjun ke dunia entrepreneur.
“Berawal dari ketertarikan terhadap isu lingkungan
terutama sampah dan perubahan iklim, saya
mengembangkan permainan papan dengan dasar seperti
monopoli yang dapat menanamkan nilai-nilai cinta
lingkungan kepada generasi muda. Konsepnya adalah
belajar sambil bermain dimana itu bisa didapatkan dari
game interaktif dalam Ecofunopolly. Usaha ini membawa
saya ke lebih dari 31 negara, mengajak generasi muda
untuk lebih peduli terhadap lingkungannya,” papar Annisa.

“Berawal dari melimpahnya ikan petek di kampung
halaman dan ikan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal
oleh masyarakat sekitar, saya berinisiatif untuk membuat
produk olahan dengan bahan dasar ikan petek. Selain itu,
saya juga ikut andil dalam memberdayakan masyarakat
sekitar sehingga saya tidak sukses untuk diri sendiri saja,”
jelasnya.
Ikan petek memiliki kandungan kalsium 16 kali lebih
banyak dibandingkan segelas susu pada takaran yang
sama. Jumlah penduduk Indonesia usia 5-15 tahun cukup
besar sehingga pasar untuk produk olahan ini sangat
menjanjikan.
Annisa dan Aang menjadi sociopreneur yang mampu
memberikan dampak baik tidak hanya untuk diri sendiri,
tetapi juga untuk masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Mereka berpesan bahwa usaha yang dijalankan harus unik,
beda dan konsisten agar mampu bertahan. Selain itu,
setiap entrepreneur harus memiliki tiga hal kunci: niat yang
harus lebih dari sekadar uang, sikap tidak “gengsian” dan
menghasilkan inovasi.
“Pengusaha itu gigih dan tahu risiko apa yang dihadapinya.
Namun demikian, mereka bisa menghadapinya. Sebuah
masalah tidak hanya dapat diselesaikan dengan satu solusi,
tetapi banyak cara untuk menyelesaikannya,” tegas Aang.
KMI 2018 merupakan kegiatan tahunan yang menghimpun
seluruh wirausaha muda di berbagai perguruan tinggi
untuk berkumpul dan memamerkan produk-produk
menarik dari wirausaha muda Indonesia. Tahun ini KMI
mengusung tema “Penguatan Wirausaha Mahasiswa
Indonesia melalui Techno-Sociopreneurship Menghadapi
Revolusi Industri 4.0” dan diikuti oleh 124 perguruan tinggi
dari seluruh Indonesia.

Annisa menekankan bahwa melalui wirausaha dia mampu
mengembangkan diri dan lebih peduli terhadap
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Mahasiswa Sekolah Bisnis IPB Juarai
Sociopreneur Plan Competition di National Economic View 2018

T

iga mahasiswa Sekolah Bisnis, Institut Petanian
Bogor (SB IPB) yaitu Dystiana Putri Abistha, Adharilya
Hidayati, dan Desviana Amalia Ramadhani berhasil
meraih Juara 1 Sociopreneurship Lean Canvas Competition
dalam National Economic View 2018 yang diselenggarakan
oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, Fakultas Ekonomi,
Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Sabtu (10/11).
Kegiatan yang bertemakan “Revolusi Industri 4.0 dalam
Menunjang Sociopreneurship di Indonesia” ini diikuti oleh
berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Simanungkalit yang merupakan mahasiswa aktif semester
tiga program sarjana Sekolah Bisnis (SB) IPB juga berhasil
dinobatkan sebagai pemenang Best Advertisement Video
dalam kompetisi nasional bergengsi ini. Adapun ide bisnis
yang ditawarkan yaitu produk Luce yang merupakan lilin
aromaterapi berbahan dasar ampas kopi dan teh dengan
mitra teman tuli di Kota Bogor. Capaian prestasi kedua Tim
IPB dalam ajang National Economic View 2018 ini semakin
membuktikan bahwa IPB terus berupaya mewujudkan
visinya menjadi techno-socio-entrepreneur university.
(Ach/ris)

Dysti dan tim melihat adanya permasalahan pada petani
orikultur di daerah Cianjur yang terus mengalami
kerugian akibat sifat produk pertanian yang mudah rusak
serta penurunan pendapatan karena adanya pengaruh
kemacetan di daerah tersebut. “Kami berinisiatif
mengembangkan sebuah produk bernama Delonix
berbentuk sabun berbahan dasar bunga yang telah
dikeringkan. Produk Delonix ini diharapkan dapat menjadi
solusi bagi para petani orikultur Cianjur dan alternatif
produk kecantikan bagi konsumen. Selain dipasarkan
melalui oﬄine channel seperti salon kecantikan, hotel, dan
pusat oleh-oleh, produk Delonix ini juga memanfaatkan
sarana e-marketing seperti melalui berbagai e-commerce
dan website sebagai respon perkembangan dunia digital
dan industri 4.0 di Indonesia,” papar Dysti.
Selain melalui Tim Delonix, Tim IPB lainnya yang terdiri dari
Aulia Anggriani, Agna Amalia Rachmat, dan Diana Natalia
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Ini Dia Cara Mahasiswa Baru IPB Peringati Hari Pahlawan

D

engan gejolak hati antara hidup dan mati, daging
mereka terkoyak, darahnya menetes bahkan
mengalir di atas bumi, sampai pengorbanan
nyawa yang terkadang merenggut semangat perjuangan
mereka.
Semua itu demi Tanah air !
Semuanya demi Nusantara !
Perjuangan itu untuk Indonesia !”
Ini adalah petikan orasi mahasiswa baru Institut Pertanian
Bogor (IPB) saat menggelar peringatan Hari Pahlawan, 10
November lalu. Mahasiswa baru IPB yang saat ini tinggal di
Asrama Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)
punya cara unik peringati Hari Pahlawan. Mereka
melakukan orasi bertema Citra Pahlawan Bagi Generasi
Milenial. Tak hanya itu mahasiswa ini juga melakukan freeze
mob di area sekitar Asrama PPKU, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (10/11).

menjadi role model bagi kehidupan mereka. Selain itu, hari
pahlawan juga dapat berfungsi untuk membangkitkan
semangat kebangsaan dan rasa bangga terhadap
Indonesia. Kami mengajak generasi muda untuk dapat
menghargai dan belajar dari pahlawan-pahlawan terdahulu
melalui orasi yang didukung dengan tulisan-tulisan dan
poster” ujarnya.
Fathudin berharap, kegiatan ini dapat membangkitkan
kembali semangat kebangsaan insan asrama sebagai
generasi muda yang kelak akan jadi pahlawan-pahlawan
bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Selain ratusan mahasiswa, acara ini juga diikuti Dewan
Gedung Asrama, Gugus Disiplin Asrama, Dewan Mushola
dan Pengurus Klub Asrama. (SM/Zul)

Fathudin, Ketua Lini Program Asrama menyampaikan
bahwa peringatan hari pahlawan ini dilaksanakan karena
bagi mereka hari pahlawan adalah momen yang tepat
untuk mengajak insan asrama agar kembali mengenal dan
mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan.
“Mereka dapat mengidolakan pahlawan menurut versi
mereka sehingga sosok-sosok pahlawan bangsa dapat
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