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IPB Cetak Barista Handal Melalui Sekolah Kopi
Para mahasiswa yang terseleksi mendapatkan materi
pengetahuan dan praktik tentang citarasa dan aroma kopi
(cupping) serta penyeduhan manual dan aneka kreasi
penyeduhan. Dari penyeduhan kopi dengan alat French
press hingga G60.
“Minggu pertama kita ajari citarasa dan cupping, karena
sensori sifatnya memerlukan keterampilan dan kepekaan
sehingga harus diasah. Citarasa dan asal usul kopi
menggambarkan karakter kopi yang dihadirkan di meja
pelanggan," papar Tejo.

U

ntuk menjawab antusiasme dan minat belajar
mengenai kopi, Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir Institut Pertanian Bogor (IPB)
bekerja sama dengan Rumah Kopi Ranin mengadakan
“Sekolah Kopi” untuk mahasiswa IPB baik program sarjana,
vokasi maupun pascasarjana. Untuk angkatan pertama, ada
sepuluh peserta yang sudah melalui seleksi administrasi,
tes pengetahuan kopi dan uji citarasa. Mereka
mendapatkan pelatihan dasar mengenai meracik kopi dari
Tejo Pramono di Teaching Lab Gizi Masyarakat, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (10-11 dan 17-18/11). Semua peserta yang
berasal dari mahasiswa IPB baik program sarjana, vokasi
maupun pascasarjana mendapatkan beasiswa dari Rektor
IPB, Dr. Arif Satria untuk mengikuti kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Dr. Arif menyampaikan bahwa era
kini adalah eranya orang penyuka kopi dan barista adalah
salah satu profesi yang bergengsi saat ini. IPB sebagai
perguruan tinggi di ilmu pertanian dan pangan telah
menginisiasi kursus untuk menjadi cupper dan peracik
kopi.
“Sekolah Kopi dapat menjadi ajang membangun
komunitas belajar kopi, karena kopi memiliki value yang
semakin bagus,” ujarnya.

Sampel kopi yang digunakan berasal dari berbagai daerah
di Indonesia, yaitu kopi Robusta Lampung, Arabika
Manggarai, dan Arabika Semende. Kopi ini diambil
langsung dari petani.
Menurut Tejo, ukuran bubuk kopi, suhu air dan jenis air
dapat mempengaruhi cita rasa kopi. Biji kopi yang cacat
juga dapat mempengaruhi citarasa kopi.
“Saya harap IPB tidak hanya menggelar Sekolah Kopi,
namun sarana lain seperti belajar mengenai komoditas dan
pengolahannya di industri zaman sekarang secara detail.
Kurikulum mata kuliah perlu diadaptasi sehingga dapat
mengikuti era sekarang. “Sekolah Kopi” dapat menjadi
jawaban nyata mengenai pengembangan kopi,” ujarnya.
Rumah Kopi Ranin merupakan kedai kopi yang fokus
kepada kedaulatan pangan terutama kedaulatan
konsumen dan produsen kopi. Rumah Kopi Ranin berdiri
sejak tahun 2012 dan didirikan oleh Tejo Pramono dan Uji
Sapitu. Mereka telah mengenyam pendidikan sedisiplin di
IPB. Bukan sekedar kedai kopi semata, Rumah Kopi Ranin
mengutamakan citarasa dengan manual brewing.
Pengunjung juga dapat menikmati kopi dengan memilih
alat seduh favorit mereka. (Ghinaa/Zul)
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Pembelajaran Daring, IPB Jadi Referensi 19 Wakil Rektor
aset, kekuatan modal, kapital atau jumlah mahasiswa,
namun ini tergantung kreativitas dan imajinasi. Jadi yang
memiliki imajinasi yang kuat itu yang akan survive, juga
agility yaitu kelincahan dan kecepatan, dua itu jadi
kekuatan besar kita,” jelas.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menjadi salah satu
referensi pembelajaran dalam jaringan (daring) atau
biasa disebut pembelajaran online dari 19 Wakil Rektor
Bidang Akademik Badan Kerjasama Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) Wilayah Barat. Rombongan dari 19 wakil
rektor ini disambut hangat Rektor IPB, Dr. Arif Satria di
Ruang Sidang Senat Akademik Kampus IPB Dramaga, Senin
(19/11). Para wakil rektor ini berkunjung ke IPB dalam
rangka melakukan Diskusi Pemantapan Implementasikan
Blended Learning Perguruan Tinggi. Ketua Forum Wakil
Rektor Bidang Akademik BKS-PTN Barat, Dr. H. Fatah
Sulaiman, ST, MT, menyampaikan, “Ke depan di bawah
koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik dan
Kemahasiswaan ingin fokus implementasikan
pembelajaran daring, ingin memperkokoh, ingin maju
bersama, salah satu yang menjadi referensi adalah IPB yang
lebih dulu. Selain itu kami pun berdiskusi menyambut
revolusi industri 4.0.”

Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan, selain itu kultur PTN
tidak semudah di swasta, ketidakmampuan terhadap
lingkungan strategis baru itu yang berbahaya. “Untuk itu
kita akan terus berkreasi, cepat dan tepat. Jangan tepat tapi
lambat. Problem yang dihadapi PTN saat ini sama. Kita
satu kultur. Tranformasi itu butuh waktu. Ibarat naik kapal,
kita harus percepat sebelum badai datang duluan. Ini
menjadi bagian persoalan menyakinkan publik. Cepat
membaca tanda-tanda. Kita harus saling bekerjasama,
harus saling membesarkan, karena kita tidak bisa sendiri,
kita tidak bisa bersaing, namun harus bersanding. Terkait
pembelajaran IPB merencanakan 10 persen mata kuliah
untuk blended learning. Kita ingin mempercepat proses
blended learning, organisasi, riset menunjang penelitian
4.0. IPB melakukan pembenahan IT. (dh/ris)

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto mengatakan, pertemuan ini dalam
rangka diskusi dan sharing pengembangan kuliah daring
setelah sebelumnya sama-sama belajar di Universitas
Terbuka.
Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr.Arif Satria
menyampaikan dulu PTN dianggap lebih unggul dari
Perguruan Tinggi Swasta (PTS), namun saat ini kita
dihadapkan pada ketidakpastian, dan siapapun bisa
menyalip. Meski perguruan tinggi kecil namun bisa
bermanuver dan lincah, dia bisa menjadi besar. “Ibaratnya,
perguruan tinggi besar merupakan mobil tronton, jika
diminta bermanuver ini butuh strategi yang lebih. Karena
kekuatan masa depan itu bukan tertumpu pada kekuatan
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C-Gathering : Tahun Depan FPIK IPB Akan Gelar
Festival Ikan Nusantara
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
mendukung dan membantu acara ini. Tentu saja kita akan
terus mengadakan kegiatan-kegiatan. Saya mohon support
dari teman-teman sekalian. Acara ini adalah kerja kita
bersama,” katanya.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria hadir dan ikut memeriahkan acara.
Dr.Arif bersama Bandrek Susu (Band Rektorat Suka-Suka)
tampil dan membawakan beberapa lagu. Penampilannya
ini pun disambut meriah oleh para peserta acara.

P

ara alumni Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) berkumpul dan
saling bersilaturahmi dalam acara “C-Gathering” di
Kampus IPB Dramaga, Sabtu (17/11). Para alumni ini berasal
dari berbagai angkatan mulai dari C-minus sampai alumni
angkatan terakhir yaitu C-51. C adalah kode fakultas untuk
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).
Dr. Ir. Luky Adrianto, Dekan FPIK IPB menyampaikan bahwa
acara ini diselenggarakan sebagai sebuah agenda tahunan
untuk memperingati Dies Natalis FPIK ke-55. “Dalam rangka
Dies ke-55, kami menyelenggarakan Fisheries and Marine
Sciences Week (FMSW) 2018 selama satu minggu. Acara CGathering ini merupakan pemanasan karena insya Allah
pada awal tahun depan kita akan adakan Ruaya 2019 atau
temu alumni FPIK dan di akhir tahun kita akan
selenggarakan FINA atau Festival Ikan Nusantara 2019,”
katanya.
Ia juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran para
alumni di kampus biru. “Kami berharap Bapak dan Ibu tetap
mencintai fakultas kita dan terus Beruaya. Ruaya adalah
terminologi yang sangat pas agar kita bisa kembali ke
kampus. Dari kampus kembali ke kampus,” pungkasnya.
Sementara itu, Ir. Nelly Oswini, Ketua Panitia Fisheries and
Marine Sciences Week 2018 menyampaikan acara ini bisa
berjalan sukses karena kerjasama seluruh tim yang luar
biasa. Dalam sambutannya ia memanggil para ketua
koordinator rangkaian acara FMSW dan mengucapkan
terima kasih. Para koordinator tersebut adalah Prof. Dr. Ir.
Sulistiono sebagai Koordinator Ekspo, Ir. Sulis Widyawati
sebagai Koordinator Talkshow Ayo Makan Ikan, dan Dr.
Roza Yus andayani sebagai Koordinator acara C-Gathering.

Acara C-Gathering yang dihadiri oleh 450 peserta ini
dimeriahkan oleh live music band alumni FPIK yang diberi
nama “Blue-Band” oleh Dekan FPIK IPB. Blue berarti
melambangkan FPIK yang bernuansa biru. Acara juga
dimeriahkan dengan Senam Poseidon dan Maumere,
sarapan bersama, makan ikan bersama, dan stand bazaar
inovasi produk perikanan dan kelautan dan sponsor acara.
Dr. Ki Abdul Azis selaku perwakilan angkatan C0-5
menyampaikan sekapur sirih dan memberikan buku “Ruaya
C 012345 Mewariskan Pengetahuan dan Kenangan” kepada
Rektor IPB, Dekan FPIK, dan Ketua HA-FPIK. Buku ini berisi
tentang fondasi pengelolaan ilmu perikanan dan kelautan
secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat.
Salah seorang alumni FPIK IPB, Wignyo Handoko,
menyampaikan dirinya sangat mengapresiasi adanya acara
ini. “Acara ini cukup baik karena kami bisa bertemu dengan
kawan lama, saya terharu,” katanya. Wignyo berharap
semoga acara seperti ini bisa lebih rutin diadakan dan
ditingkatkan agendanya. “Misalnya dengan diskusi panel
para alumni senior untuk menularkan pengalaman dan
semangat kepada angkatan di bawahnya,” tambahnya.
C-Gathering merupakan acara puncak sekaligus penutup
dari rangkaian acara “Fisheries and Marine Sciences Week”
yang diadakan pada 12-17 November 2018 oleh FPIK IPB.
Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Dies Natalis FPIK
IPB yang ke-55 dan memperingati Hari Makan Ikan
Nasional pada 21 November. Turut hadir dalam
kesempatan itu, Dr. Ir. Drajat Martianto (Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan), Prof. Ir. Rokhmin
Dahuri (Guru Besar FPIK IPB), Dr. Syarifah Iis Aisyah (Direktur
Inovasi dan Kewirausahaan), Dr. Nimmi Zulbainarni (Wakil
Dekan Sekolah Bisnis IPB) dan Prof. Dr. Sri Lestari Angka.
Prof. Angka adalah alumni yang lulus empat tahun sebelum
IPB dan FPIK berdiri. (NIRS/ris)

Ketua Himpunan Alumni FPIK, Ir. Abdul Aziz, MBA
menyampaikan, “Saya sebagai Ketua Alumni FPIK
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Dosen IPB ke Polandia Jajaki Kerjasama
Bidang VEP dan GPS Tracking

D

r. Akhmad Ari n Hadi, Sekretaris Departemen
Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut
Pertanian Bogor (Faperta IPB) mengikuti program
Mobility Staﬀ ke Warsaw University of Life Science dengan
sponsor Erasmus plus dari Uni Eropa, 11-17 November
2018. Warsaw University of Life Science termasuk ke dalam
peringkat 112 QS World University Ranking (EECA) 2018.
“Saya mengunjungi Department of Landscape Art di bawah
Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape
Architecture. Di sana saya mengajar mahasiswa S2 dan S3
dan berdiskusi dengan para peneliti mengenai Visitors’
Employed Photography (VEP) dan GPS tracking untuk
mengidenti kasi preferensi dan pergerakan manusia dalam
suatu lanskap. Melalui metode tersebut, obyek atau
pemandangan yang disukai oleh responden atau
pengunjung dari suatu taman atau lanskap dapat
diidenti kasi melalui foto-foto yang diambil oleh
pengunjung menggunakan smartphone masing-masing,”
jelas Dr. Akhmad.
Tidak hanya itu, lokasi dimana pengunjung berada juga
dapat dideteksi melalui aplikasi Geo tracker seperti “Locus
Map” atau aplikasi sejenisnya, baik di android atau iphone.
Data yang diambil oleh responden di taman atau lanskap
berupa foto-foto beserta deskripsinya, serta arah langkah
kaki dari setiap responden kemudian ditransfer ke laptop
atau smartphone peneliti melalui email atau sosial media.
Dapat dikatakan bahwa metode penelitian preferensi
lanskap dan pergerakan manusia ini dapat dilaksanakan
tanpa menggunakan kertas (paperless) namun
menggunakan transfer data melalui internet. Data yang
diperoleh dari pengunjung kemudian dianalisis secara
spatial menggunakan Software Geographic Information
System (GIS) sehingga diketahui lokasi mana yang
responden banyak mengambil foto dan berhenti lebih
lama, serta obyek apa yang difoto oleh responden melalui
penelusuran isi dari setiap foto.

Menurut Dr. Akhmad, sebenarnya metode VEP sendiri telah
lama digunakan oleh para peneliti dalam mendeteksi
preferensi suatu lanskap. Metode ini diperkenalkan
pertama kali oleh G.J Cherem pada tahun 1970-an. Namun
banyak peneliti yang menerapkan metode ini
menyebutkan kekurangannya yakni biaya pelaksanaanya
yang tergolong tinggi. Untuk melaksanakan penelitian ini,
peneliti harus membeli kamera saku dan roll lm dan
membagikannya kepada setiap responden, serta harus
menyediakan biaya cetak foto, biaya pengiriman foto dan
biaya pengiriman kamera kepada peneliti. Namun
semenjak smartphone menjadi barang sehari-hari bagi
manusia saat ini yang didukung dengan jaringan internet
yang semakin luas, penelitian VEP dapat dilaksanakan
dengan lebih e sien. Sejalan dengan hal tersebut,
teknologi GPS untuk mendeteksi pergerakan objek
smartphone juga tersedia dan semakin akurat. Metode VEP
yang dikombinasikan dengan GPS tracking dapat
diimplementasikan secara optimal untuk mengidenti kasi
preferensi lanskap dari pengunjung suatu lanskap serta
pergerakannya secara lebih akurat dan kuantitatif.
“Saya sebenarnya masih belum paham benar mengenai
apa itu era Revolusi Industri 4.0, namun bagi saya,
implementasi dari penelitian ini adalah wujud dari
berkembang pesatnya teknologi informasi saat ini.
Penelitian yang saya laksanakan ini (VEP dan GPS tracking)
merupakan respon atas perkembangan teknologi informasi
saat ini dimana teknologi tersebut hadir di keseharian kita
dan dapat dipergunakan secara optimal untuk
menge sienkan pelaksanaan metode yang telah ada
sebelumnya serta mendapatkan hasil yang lebih akurat dan
terukur,” kata Dr. Akhmad.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan mobility staﬀ ini, pihak
Warsaw University of Life Science akan berkunjung ke IPB
pada bulan April 2019 untuk mengembangkan kerjasama
dengan Departemen Arsitektur Lanskap IPB di bidang
penelitian VEP dan GPS tracking. (***/ris)
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Belajar DNA Barcoding untuk Analisis Spesies Baru
di Departemen Biologi IPB

I

ndonesia merupakan negara dengan keanekaragaman
hayati atau megabiodiversitas terbesar kedua setelah
Brazil. Keragaman tersebut sangat berguna bagi
kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, dibutuhkan
kemampuan untuk menganalisis keragaman tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Dr. Miftahudin, M.Si, Ketua
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB)
yang juga menjadi salah satu pembicara dalam Workshop
‘Pemanfaatan Teknologi Marka Molekular dan Barcoding
DNA untuk Analisis Biodiversitas Indonesia’ pada 15-16
November di Kampus IPB Dramaga. “Salah satu cara untuk
menganalisis keanekaragaman hayati atau membedakan
spesies satu dengan spesies lain atau mengidenti kasi
spesies baru yaitu bisa menggunakan teknik molekuler dan
DNA barcoding,” ungkap Dr. Miftahudin.

Selama dua hari peserta mempelajari berbagai macam
teknik marka molekuler dan DNA dari berbagai sumber
sampel hayati, seperti mikroba, ora dan fauna dengan
disertai praktik di hari kedua. Praktik dilakukan di
Laboratorium DNA, Departemen Biologi FMIPA IPB. Selain
Dr. Miftahudin, M.Si, workshop ini juga menghadirkan
narasumber Dr. Rika Raﬃudin, M.Si dan Dr. Rika Indri Astuti,
S.Si, M.Si. Selain dari IPB, peserta workshop ini juga diikuti
akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan praktisi dari
Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian Jakarta (Rz/ris)

Koordinator Workshop ini, Dr. Puji Rianti berharap peserta
memiliki bekal yang bisa digunakan untuk menganalisis
keragaman melalui teknologi DNA barcoding. “Kita
menggelar workshop ini dengan tujuan berbagi ilmu, baik
kepada civitas akademika maupun orang-orang yang
bekerja di bidang molekuler, agar mampu mengidenti kasi
dan menganalisis keanekaragaman hayati yang ada. Mulai
dari ekstraksi, sekuensing DNA sampai tahap analisis data,”
ucap Dr. Puji.
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Mahasiswa IPB Hadirkan Penulis Ayat-Ayat Cinta
untuk Tingkatkan Spiritualisme
masyarakat umum di sekitar kampus IPB juga
diperbolehkan mengikuti programnya.
“Ibarat gadget yang perlu di-charger ulang supaya
baterainya penuh, santri LPQ juga perlu diberikan stimulus
supaya tetap semangat mempelajari Al Quran dan
mengamalkannya,” ujar Faroz.
Untuk itu, LPQ menghadirkan Habiburrahman El Shirazi,
penulis novel Ayat-Ayat Cinta untuk memberikan stimulus
tersebut. Kesempatan kali ini, Habiburrahman
menyampaikan materi tentang keutamaan orang yang
disayang Allah dan keutamaan orang yang beramal
kebaikan.

M

otivasi seseorang dalam menjalankan ibadah,
khususnya yang beragama Islam kadang naik
dan kadang turun. Membuat mereka yang
beribadah tidak bisa istiqomah menjalankan ibadah,
bahkan bisa jadi enggan untuk melaksanakannya. Bujuk
rayu setan menjadi hal penting bagi seseorang dalam
menjalankan aktivitas ibadahnya. Untuk itu, perlu
motivator yang bisa membantu mengembalikan semangat
untuk menjalankan ibadah.

Berdasarkan hadits Nabi, Habiburrahman menyampaikan
bahwa orang yang disayang Allah itu adalah mereka yang
dipahamkan oleh Allah dalam mempelajari agama Islam. Ia
menegaskan bahwa paham itu tidak hanya sekedar
memahami, tetapi juga mengimani dan mengamalkan
ajaran Islam sesuai Quran dan Hadits. Dalam mempelajari
agama Islam, Habiburrahman menambahkan, harus
bersumber dari Al Quran dan Hadits. Ia juga mengingatkan
supaya tidak taklid buta dalam mengamalkan ajaran Islam.

Sehingga, Lembaga Pengajaran Al Quran Al-Hurriyyah
Institut Pertanian Bogor (LPQ Al-Hurriyyah IPB)
menyelenggarakan IPB Quranic Fair untuk memotivasi
mahasiswa supaya bisa istiqomah menjalankan ibadahnya.
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari IPB Book
Fair yang akan diselenggarakan pada bulan Desember
mendatang.

“Larangan taklid ini disampaikan oleh Allah dalam Al
Quran, jadi harus diikuti. Di ayat tersebut dijelaskan bahwa
kita dilarang mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui,
nanti di hari akhir, pendengaran, penglihatan, dan hati
nurani kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah,”
tegas Habiburrahman. Ayat yang dimaksud adalah ayat 36
dari surat Al Isra’.

Ketua Panitia, Mochammad Faroz Daq menuturkan bahwa
penyelenggaraan IQF ini supaya bisa membangkitkan
kembali semangat mahasiswa terutama santriwan dan
santriwati LPQ dalam mempelajari Al Quran. Tidak sebatas
mempelajari, namun dapat mengamalkan isi Al Quran
dalam kehidupan sehari-hari.

Supaya tidak taklid atau mengikuti tanpa mempelajari, Ia
mengajak supaya mempelajari agama Islam dengan benar.
Setelah mempelajari ajaran Islam dengan benar, maka
wajib hukumnya untuk mengamalkan ajaran tersebut.
“Justru orang yang berilmu atau orang alim yang tidak
mengamalkan ilmunya makan akan diseret ke neraka
terlebih dahulu. Orang berilmu dan beramal juga tidak
akan selamat kecuali mereka yang ikhlash,” tegas
Habiburrahman. Untuk itu, Ia mengajak supaya ajaran
Islam dipelajari dan dipahami dengan benar, dan kemudian
mengamalkan ajaran tersebut dengan ikhlas. Itulah makna
dari memahami agama Islam dengan benar.

Sebagai lembaga pengajaran Quran satu-satunya di IPB,
LPQ memiliki santriwan dan santriwati sebanyak 500-600
orang tiap tahunnya. Tidak hanya itu, LPQ juga memiliki
pengajar sedikitnya 100 orang pengajar. Program
pembelajaran yang diberikan oleh LPQ meliputi Tahsin Al
Quran, Bahasa Arab, Tah dz, dan Takhosus. Khusus
program Takhosus dipertuntukkan bagi santriwati,
sedangkan program yang lainnya terbuka untuk umum
baik santriwan maupun santriwati. Santriwan dan
santriwati LPQ tidak hanya mahasiswa IPB tetapi

Dalam IQF, juga menghadirkan Anggota Lajnah
Pentahsinan Kementerian Agama, Dr. H. Ahmad Fathoni,
Lc., MA dan Founder Komunitas Paradise Striver, Abu Taker.
(RA/ris)
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Ribuan Siswa SMA Ikuti Tryout Di IPB

S

ekira 1500 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) ikuti
Tryout Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SBMPTN) yang digelar Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Institut
Pertanian Bogor (IPB). Sistem penilaian pada SBMPTN
tahun depan diwacanakaan berbeda dari tahun-tahun
sebelumnya. Sistem terbaru ini memang baru saja dibahas
dalam konferensi pers SBMPTN oleh Kementrian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Oktober
lalu. Hal ini disampaikan oleh Aris Ahmad Wiratama selaku
Ketua Pelaksana di Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus
IPB Dramaga, Bogor (18/11).

“Jika sistem sebelumnya terlebih dahulu siswa harus
mendaftar, pilih jurusan dan perguruan tinggi, lalu tes,
maka tahun depan akan dimulai dari tes. Hasil dari tes
inilah yang akan menjadi tiket untuk mendaftarkan diri ke
Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kemudian tipe soalnya pun
berubah, yang awalnya disebut dengan Tes Kemampuan
dan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar
Sains dan Teknologi (TKD), maka mulai tahun 2019 nanti
menjadi Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kompetensi
Akademik (TKA). Soal standar nilai penerimaan di PTN, hal
itu dikembalikan ke kebijakan kampus masing-masing,”
ujarnya.

Dengan mengikuti kegiatan hasil kerjasama dengan
Universitas Esa Unggul dan Lembaga Bimbingan Belajar
Quin ini, peserta tryout mendapatkan wawasan baru
tentang sistem penilaian di SBMPTN 2019. Mereka juga
antusias saat sesi motivasi dan bincang-bincang dengan
mahasiswa berprestasi IPB yang hadir dalam acara tersebut.
“Ribuan siswa tersebut umumnya berasal dari Jabodetabek
dan Banten. Akan tetapi ada pula yang dari Jawa Timur dan
Medan. Harapan dari kami, para adik-adik yang hadir jadi
lebih siap dengan sistem SBMPTN yang terbaru jika
nantinya sistem itu benar-benar diterapkan dan juga makin
optimis untuk memilih kampus,” pungkasnya.

Selain menggunakan jalur SBMPTN, program sarjana IPB
juga menerima mahasiswa melalui jalur lain yaitu jalur
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN),
A rmasi Dikti dan jalur mandiri. Untuk jalur mandiri sendiri
ada empat jenis yakni Ujian Talenta Masuk (UTM), Beasiswa
Utusan Daerah (BUD), Jalur Prestasi Internasional dan
Nasional atau biasa disebut PIN (termasuk jalur Ha z
Quran) dan Jalur Ketua OSIS. Porsi dari masing-masing jalur
tersebut sebesar 40 persen untuk SNMPTN, 40 persen
SBMPTN dan sisanya untuk jalur mandiri. (AMA/Zul)
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industri makanan sehat dalam menganalisis bisnisnya. Big
data sendiri berarti volume data yang yang sangat besar
yang biasanya digunakan dalam menganalisis suatu bisnis.
“Intinya dengan big data itu perusahaan bisa membuat
strategi terbaik untuk memasarkan produknya secara
e sien. Data itu bisa diperoleh melalui media sosial, kartu
kredit dan lain-lain,” tambah Darren.

i era revolusi industri 4.0 ini, data dan digital
menjadi konsumsi pengusaha dalam menganalisis
bisnis. Data inilah yang ditawarkan Darren Tanaka
dan Estella Leonora Kristianto, mahasiswa dari Departemen
Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Fakultas Teknologi
Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor (IPB) kepada
pengusaha-pengusaha di bidang kuliner makanan sehat.
Berkat idenya ini, keduanya berhasil menjadi Juara I pada
Statistic Essay Competition (ISEC) se Asia Tenggara pekan
lalu. Lomba ini digelar oleh Departemen Statistika Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB untuk
meningkatkan wawasan serta kreativitas mahasiswa
khususnya di bidang data.

Awalnya kami tidak menyangka bakal juara pertama karena
background kami bukan statistika. Makanya kami senang
dan sangat bersyukur. Dengan adanya analisis terhadap big
data, kami berharap makanan sehat benar-benar bisa
dinikmati semua kalangan,” pungkas Stella.

“Tren makanan sehat mulai menjamur di Indonesia,
khususnya di Jakarta. Jumlah rumah makan yang
menyajikan menu-menu sehat semakin marak. Kesehatan
perlahan menjadi prioritas utama. Tapi sayangnya tren itu
belum masuk ke kalangan mahasiswa, karena harga
makanan yang dibandrol cukup merogoh kocek,” ujar
Darren.

Ilmu danTeknologi dan Pangan merupakan salah satu
program studi favorit di IPB. Karena selain mempelajari halhal terkait pangan yang merupakan kebutuhan utama
setiap manusia, ITP IPB juga menelurkan mahasiswamahasiswa yang unggul dalam prestasi. Baik prestasi di
tingkat nasional maupun di kancah internasional.
(AMA/Zul)

Berangkat dari hal itu, Darren Estella menawarkan big data
untuk membantu pengusaha yang bergerak di bidang
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