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Ahli Taksonomi Tumbuhan Indonesia Berpulang
pensiunan dosen Departemen Biologi, Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB.
Selama hidupnya, almarhum pernah menimba ilmu di
Sekolah Rakyat Murni I, Surakarta, SMPN Kejaksaan Cirebon
dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA), Bogor.
Memperoleh gelar Insinyur Pertanian pada Jurusan
Kehutanan, Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1961.
Gelar Master of Science diperolehnya dari Department of
Botany University of Kentucky, Lexington, USA pada tahun
1963, sementara gelar Ph.D diperoleh dari University of
Illinois, USA pada tahun 1975.
Selama bertugas di IPB, almarhum Prof. Edi Guhardja
menduduki beberapa jabatan penting di antaranya
almarhum pernah meduduki jabatan sebagai Pembantu
Rektor I semasa Prof Andi Hakim Nasoetion menjabat
sebagai Rektor IPB, Dekan Fakultas Pascasarjana pada
periode 1980-1991, Direktur Program Pascasarjana pada
periode 1991-1998 dan Direktur Studi Magister Manajemen
Agribisnis (PS. MMA-IPB) periode 1995-1999. Jabatan
fungsional terakhir almarhum adalah Guru Besar Biologi,
bidang Taksonomi Tumbuhan, suatu bidang ilmu yang
ditekuninya selama berkarir menjadi dosen di IPB.

K

abar duka datang dari sivitas akademika Institut
Pertanian Bogor (IPB). Ahli taksonomi tumbuhan
Indonesia, Prof. (Em) Ir. Edi Guhardja, M.Sc, Ph.D
telah berpulang ke rahmatullah pada Senin (26/11).
Pelaksana harian (Plh) Rektor IPB, Dr.Ir. Drajat Martianto
akan melepas jenazah di rumah duka menuju pemakaman
Taman Firdaus di Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor
(27/11).
Almarhum dilahirkan di Yogyakarta, 31 Desember 1933 dan
wafat dalam usia 85 tahun. Almarhum meninggalkan
seorang istri dan dua orang putra. Almarhum adalah

Selama menjadi dosen di Departemen Biologi, FMIPA IPB,
almarhum telah banyak membimbing dan meluluskan
mahasiswa baik mahasiswa sarjana, magister, maupun
doktor. Karya Ilmiah terbaik yang pernah dihasilkan antara
lain menjadi Tim Penyusun buku Biologi Umum Penerbit
Gramedia Jakarta 1987, Tim Editor pada buku Rain Forest
Ecosystem of East Kalimantan, Springer Berlin, 2000, Land
Use, Nature Conservation and the Stability of Rain Forest
Margin in South East Asia, Springer Berlin, 2004 dan Stability
of Rain Forest Margin, Springer Berlin, 2007.
Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang
santun, berdedikasi dan disiplin kerja yang tinggi, sehingga
dapat dijadikan teladan bagi kita semua. Semoga
almarhum diterima amal ibadahnya dan diampuni
dosanya. Aamiin ya rabbal aalamiin. (**/Zul)
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SDM IPB Percepat Digitalisasi Dokumen untuk
Pengembangan Karir
individu pegawai harus turut mencermati arsip masingmasing di Simpeg. “Jika ada perubahan data segera
laporkan. Kendala yang sering terjadi dalam proses
kenaikan pangkat adalah tidak sedikit dokumen tidak
lengkap atau salah. Untuk itu perlu peran serta dan
kepedulian masing masing individu terhadap arsipnya.”

P

ercepat proses pengelolaan dokumen digital,
Direktorat Sumberdaya Manusia Institut Pertanian
Bogor (Dit. SDM IPB) melatih pengelola
kepegawaian direktorat, kantor, biro, fakultas dan
departemen dengan Pelatihan Pengelolaan Dokumen
Digital, pada 26- 27 November 2018 di Kampus IPB
Dramaga.
Direktur SDM IPB, Dr.Titik Sumarti menyampaikan ke depan
data kepegawaian semua harus by system. “Rektor IPB
menargetkan Desember ini sistem Daftar Urut
Kepangkatan (DUPAK) harus selesai. Data base harus ada,
sehingga akan mempermudah bagi dosen dan tenaga
kependidikan yang akan naik pangkat. Berdasarkan
database, proses akan lebih mudah. Database ini bukan
hanya untuk PNS, tapi juga untuk non PNS, pegawai
kontrak dan pegawai harian lepas.

Saat ini Direktorat Sumberdaya Manusia IPB sudah punya
e le yaitu SDM2.IPB.AC.ID/EFILE untuk data seperti SK
CPNS, SK PNS, SK Jabatan, SK Pangkat, SK Kenaikan Gaji
Berkala, PUPNS, SK Penugasan dan sebagainya, sehingga
proses Pengembangan SDM dan Sistem Karir Direktorat
SDM IPB bisa berjalan dengan baik. “Dengan sistem ini
pengajuan kenaikan pangkat tidak usah lagi dilakukan
secara konvensional. Per 1 Januari 2019 akan dibangun
sistem ini, sehingga semua harus ter-up date. Perlu
pengawasan, karena jika data di sistem tidak akurat, maka
permasalahan akan melebar kemana-mana,” papar Dr. Titik.
Lebih lanjut Dr. Titik mengatakan, “Kita menghadapi era
industri 4.0, sehingga berbagai aktivitas lebih
mengandalkan komputerisasi.”
Hadir narasumber dari Arsiparis Ahli IPB yaitu Ir. Setyo Edy
Susanto, M.Pd dan dari Pusat Data dan Informasi
Penempatan Direktorat Kearsipan, Pusat Arsip Nasional RI,
Tasdik Eko Pramono, S.Kom., MT. (dh/ris)

“Sistem DUPAK, semua data sudah harus di-scan dalam
bentuk arsip online. Data ini penting bagi kita semua.
Selain itu bagi para pengelola ke depan akan ada
komunitas pengelola data untuk kepegawaian dan
akademik. Bagi para pengelola ini perannya akan betulbetul diperhatikan, akan ada apresiasi tertentu,” tutur Dr.
Titik. Data untuk DUPAK ini data yang diminta harus bisa
di-scan dan disimpan dalam bentuk arsip online.
Kepentingan naik pangkat, semua harus digital yang akan
di kirim ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi.
Suherman, S.E, Kasubdit Pengembangan Sumberdaya
Manusia (SDM) dan Sistem Karir, Direktorat SDM IPB
menyampaikan terkait sistem administrasi kepegawaian
online. “Zaman industri 4.0 seperti sekarang ini mau tidak
mau, suka tidak suka semua harus beralih ke sistem digital
dan semua harus mengikuti,” kata Suherman. Lebih lanjut
Suherman menyampaikan terkait sistem digitalisasi, setiap
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IPB Gandeng Menbiska Gelar Pelatihan Serti kasi
Pendamping Kewirausahaan
pendamping kewirausahaan di perguruan tinggi dapat
terus meningkatkan kegiatan kewirausahaan yang
didampinginya. Kegiatan ini dapat mendorong usaha kecil
menengah bergerak, dengan demikian ekonomi
meningkat. Selain itu dengan pelatihan dan serti kasi ini
dapat meningkatkan gairah berwirausaha,” ucapnya.

S

ebanyak 47 peserta dari berbagai perguruan tinggi
di Indonesia mengikuti Pelatihan dan Serti kasi
Pendamping Kewirausahaan, Selasa (27/11) di Grand
Asana Hotel Pangrango 2. Kepala Pusat Pengembangan
Sumberdaya Manusia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (P2SDM, LPPM) IPB, Dr.Ir. Amiruddin
Saleh, MS menyampaikan, Pelatihan dan Serti kasi
Pendamping Kewirausahaan di perguruan tinggi ini
dilakukan dalam rangka memfasilitasi para pendamping
dalam menghadapi tantangan zaman yang cukup tinggi.
“Saat ini tidak hanya di dunia pendidikan dan pengajaran
semua perlu lulusan terserti kasi. Untuk itu P2SDM IPB
menggandeng Lembaga Serti kasi Profesi Manajemen
Bisnis Kewirausahan Nusantara (Menbiska) untuk
menyelenggarakan Pelatihan dan Serti kasi Pendamping
Kewirausahaan,” ungkap Dr. Amiruddin.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB,
Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, mengatakan, kegiatan ini
sudah sesuai dengan visi misi IPB dalam mewujudkan
technosocio entrepreneur. Prof. Dodik berharap bagi para
peserta selain dapat menjadi pendamping profesional juga
dapat menjadi pengusaha. “Para pendamping pun ikut
nyemplung juga,” kata Prof. Dodik. Menjadi pendamping
kewirausahan tidak mudah. Untuk itu para pendamping
kewirausahaan dapat turut berwirausaha, tidak sebatas
sukses mendapatkan serti kasi sebagai pendamping,”
tegasnya. (dh/ris)

Lebih lanjut Dr. Amiruddin mengatakan, “Saya berharap
dengan pelatihan dan serti kasi ini mampu memberikan
pelayanan bagi peserta didik kita. Entrepreneur coach yang
handal jadi dosen pendamping. Kita ingin kegiatan ini
mampu membangun kapasitas masyarakat untuk
membangun mahasiswa menjadi entrepreneurship. Semoga
pelatihan dan serti kasi ini dapat dipahami dan
diimplementasikan.”
Dr. Wier Ritonga, Direktur Menbiska menyampaikan
serti kasi bisa dikeluarkan dari ribuan lembaga serti kasi
profesi di Indonesia, namun Menbiska satu-satunya
lembaga serti kasi yang mengeluarkan serti kasi
pendamping kewirausahaan. “Menbiska satu-satunya yang
mengeluarkan serti kasi terkait pendamping
kewirausahaan. Melalui pelatihan dan serti kasi ini para
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FEM IPB Jalin Kerjasama dengan Lima Universitas di Australia
Academic Visit dilanjutkan ke Deakin University yang
bertemu dengan para kolega di School of Business and Law
dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk
melakukan persiapan program Double Degree baik strata 1
dan 2 untuk bidang-bidang Manajeman dan Agribisnis.
Selain itu juga ada pembimbingan program doktor untuk
bidang Islamic Finance.

D

alam kunjungan Academic Visit yang dilakukan oleh
pimpinan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
Institut Pertanian Bogor (IPB) ke lima perguruan
tinggi di Australia, tercapai beberapa kesepakatan
kerjasama. Tim IPB berkunjung ke University of Adelaide,
Monash University, Deakin University, Royal Melbourne
Institute of Technology (RMIT) University dan Sydney
University.
“Academic visit ini dilaksanakan pada awal November lalu.
Dari kunjungan ini, kami berhasil menjalin kerjasama
berupa Joint Ph.D Degree, perluasan Double Degree, Staﬀ
dan Student Mobility, Summer Programs, Credit Earning dan
Joint Research,” ujar Dekan FEM, Dr. Nunung Nuryartono.
Di University of Adelaide, terutama di Faculty of Profession,
IPB akan jalin kerjasama dalam bentuk program Joint Ph.D
Degree di bidang Ekonomi dan perluasan Double Degree
untuk bidang agribisnis, ekonomi sumberdaya dan
lingkungan. Selain itu juga ada Staﬀ dan Student Mobility
melalui program Summer Programs di FEM-IPB.

“FEM-IPB juga merancang summer program untuk bisa
menarik mahasiswa dari Deakin mengikuti kegiatan
summer program di departemen-departemen di
lingkungan FEM. Penjajakan credit earning program juga
menjadi salah satu topik bahasan utama. Selain itu juga ada
joint research antara staf di School of Economics dengan
Departemen Ilmu Ekonomi dan juga Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan,” ujarnya.
Dan di School Business IT and Logisctic dari RMIT, tim
diterima oleh Prof Caroline Chan dan akan diinisiasi untuk
bisa memulai staﬀ dan student mobility melalui berbagai
program yang akan dikembangkan bersama dalam waktu
dekat.
Dalam kunjungannya ke Australia, Dr. Nunung didampingi
Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta
seluruh Ketua Departemen (Kadep) di FEM (Kadep Ilmu
Ekonomi, Kadep Manajemen, Kadep Agribisnis, Kadep
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Kadep Ilmu
Ekonomi Syariah). (**/Zul)

“Mahasiswa dari Adelaide dapat secara langsung belajar
mengenai Indonesia. Summer Programs dirancang juga
sebagai bagian dari credit earning. Direncanakan pada
bulan Februari 2019 akan ada kegiatan workshop bersama
dengan topik Future Job, Future Skill di IPB,” ujarnya.
“Beberapa kerjasama lain juga akan dikembangkan seperti
pengembangan Islamic Economics, Adelaide Corner di FEM
IPB, Tailor Made Programs untuk executive,” tambahnya.
Sementara itu, di School of Business Monash University, Tim
FEM IPB diterima langsung Deputy Vice Chancellor, Prof.
Abid Khan yang membawahi Global Engangement.
Pertemuan ini menyepakati untuk memulai program
Double Degree tingkat Strata 1 yang mencakup bidangbidang konsentrasi yang saat ini sangat diperlukan oleh
dunia kerja. Demikian pula halnya dengan Double Degree
untuk Strata 2 pada Departemen Manajemen dan
Departemen Agribisnis. Selain itu, sudah ada penjajagan
mengenai kerjasama untuk meningkatkan staﬀ mobility
serta mahasiswa melalui program Summer Course.
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Empat Langkah dalam Berkomunikasi dengan
Generasi Post Millennial
depan, namun hyper sensitif dan cenderung merasa selalu
ingin menang dan tidak ingin disalahkan.
Oleh karena itu, dalam berkomunikasi dengan post
millennial, hal pertama yang harus dilakukan orang tua
menurut Wina adalah bersikap tenang. Karena post
millennial sangat pintar untuk menaikan emosi dalam
percakapan saat mereka merasa akan mungkin kalah. Sikap
tenang orang tua sangat diperlukan agar komunikasi tetap
kondusif.

T

idak sedikit diantara orang tua saat ini menghadapi
masalah dalam berkomunikasi dengan anak usia
remaja. Anak yang suka melawan, tidak mendengar
omongan orang tua, lebih senang berinteraksi dengan
teman ketimbang dengan orang tuanya sendiri,
merupakan beberapa masalah yang biasa dihadapi orang
tua dalam pengasuhan.

Kedua, mendengarkan. Jadilah pendengar untuk
memahami. Orang tua seringkali tidak memiliki waktu
untuk mendengarkan, sehingga langsung menyimpulkan
dan menjawab sebelum mencoba memahami maksud
ucapan anak.
Ketiga, diskusi. Sediakan waktu khusus untuk bicara
dengan anak. Ajak mereka untuk berpikir, sehingga mereka
mampu untuk menyelesaikan masalahnya di masa yang
akan datang.

Main Contributor of The Risman’s Parenting Institute, Wina
Risman, M.Ed mengatakan, masalah tersebut dikarenakan
orang tua tidak mempersiapkan diri akan ilmu. Mereka
baru belajar pengasuhan anak pada saat sudah menjadi
orang tua. Menurutnya, dua modal utama bagi orang tua
dalam mengasuh anak adalah ilmu dan waktu. “Padahal
kita belajar ekonomi sebelum menjadi ekonom. Tidak bisa
jadi ekonom dulu baru belajar. Sehingga kita sering pusing
sendiri dan gelagapan, mengandalkan trial dan error
disebabkan ketidaksiapan kita dalam mengasuh anak,” kata
Wina saat menjadi pengisi acara Parenting Series yang
diselengarakan Agrianita Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB di Kampus IPB Dramaga, Jum’at (23/11).

Acara Parenting Series ini merupakan agenda yang digagas
oleh Agrianita Departemen Ekonomi Syariah FEM IPB. Ninu
Asep, Ketua Pelaksana kegiatan itu berharap kegiatan yang
dilakukan rutin setiap tahun ini dapat mempererat
silaturahim serta bisa menambah ilmu para anggotanya.

Wina menyatakan, penting bagi setiap orang tua untuk
bisa memahami dan mendidik anak sesuai karakter
generasi mereka. Bukan tanpa alasan, karena Rasulullah
SAW sendiri pun pernah bersabda, “Didiklah anakmu sesuai
dengan zamannya.”

Sementara Neno Arif Satria, Ketua Agrianita IPB
menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka persiapan
menuju peringatan Hari Ibu, 22 Desember mendatang,
dimana Agrianita IPB akan mengadakan kegiatan Tabligh
Akbar dengan tema seputar ibu dan keluarga (Rz/ris)

Terakhir, libatkan anak dalam memutuskan sesuatu yang
berkaitan dengan mereka, sehingga anak merasa dihargai.
Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan, cobalah
bertanya pada mereka tentang hukuman apa yang pantas
untuknya. “Hal ini akan memudahkan anak untuk
menjalankan keputusan tersebut, karena ia merasa
dilibatkan dalam prosesnya,” ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Agrianita FEM, Iis Triana
Nuryartono, “Dunia orang tua dulu dengan anak kini sudah
jauh berbeda. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus
bisa memahami dunia anak dan mau untuk mendengarkan
mereka,” ujarnya.
Sebagai generasi Z atau Post Millennial, anak remaja saat
ini tentu memiliki karakter berbeda dengan generasi
sebelumnya. Beberapa karakter mereka diantaranya adalah
generasi ini super kreatif, mencintai tantangan, tertarik
untuk mencoba hal baru, tidak punya rasa takut akan masa
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Unit Arsip IPB Bantu Benahi Arsip Unit Kerja Lain

A

rsip mempunyai peran penting dalam
kelangsungan hidup suatu organisasi, oleh
karenanya Unit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB)
melaksanakan berbagai program untuk terwujudnya tertib
arsip di lingkungan IPB. Salah satu diantaranya dengan
melayani permohonan pembenahan arsip pada unit-unit
kerja di lingkungan IPB.

Kepala Unit Arsip IPB menuturkan bahwa arsip
Departemen THP yang telah tertata sesuai kaidah kearsipan
harus tetap terjaga. Untuk itu Unit Arsip akan melakukan
monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara kontinyu.
Hal ini akan dilaksanakan oleh Tim Sub Bagian Layanan dan
Pembinaan Kearsipan yang dikoordinatori oleh Setyo Edi
Soesanto, S.Th.I, M.Pd.

Pada periode September-Oktober 2018 lalu, Tim Sub
Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip telah melaksanakan
pembenahan arsip dinamis dan statis pada Departemen
Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (THP FPIK).

“Harapan ke depan, dapat tercipta budaya tertib arsip yang
berkesinambungan pada seluruh unit kerja di lingkungan
IPB, mendorong pencipta arsip untuk berkoordinasi
dengan Unit Arsip agar terselenggara kearsipan sesuai
dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan
perundangan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan
Arsip Unit Arsip IPB, Ir. Hirra Nurlaeni, MM, selaku
koordinator kegiatan menjelaskan bahwa untuk
terwujudnya tertib arsip sangat penting diperhatikan
empat pedoman pengelolaan arsip. Yakni tata naskah
dinas, klasi kasi arsip, jadwal retensi arsip dan sistem
klasi kasi keamanan dan akses arsip.

Oleh karenanya program berikutnya yang telah
direncanakan Unit Arsip yaitu melaksanakan sosialisasi
Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA), membuka
konsultasi kearsipan untuk menyelesaikan masalahmasalah kearsipan pada unit-unit kerja di lingkungan IPB.
(dh/Zul)
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Herdina, Mahasiswa Statistika IPB Dinobatkan
sebagai Master in Data Analytics

H

erdina Kuswari, mahasiswa dari Departemen
Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor
(FMIPA IPB) dinobatkan sebagai Master in Data Analytics.
Herdina mendapatkan gelar tersebut dalam lomba
Kompetisi Statistika Nasional (KSN) pada ajang The
Statistika Ria 13th di Kampus IPB Dramaga, Bogor (10/11/11). Herdina berhasil mengalahkan ratusan peserta dari
perguruan tinggi lain di Indonesia.
“KSN itu seperti lomba olimpiade sains pada umumnya.
Kami diberi suatu masalah dan kami diminta untuk
mengalisis data tersebut. Kita bebas mau menggunakan
metode apapun, yang pasti data tersebut dapat
terinterpretasikan dengan baik,” jelas Herdina.
Menurutnya, soal yang diberikan tidaklah mudah karena
problemnya benar-benar nyata dan kompleks. Contohnya
adalah bagaimana pengaruh iklan-iklan dalam penjualan di
suatu perusahaan. Selain soal terapan yang demikian, ada
juga teori-teori statistika.

dinyatakan sebagai juara. Pastinya senang banget bisa
mengukur kemampuan diri dan menambah skill khususnya
di bidang statistik,” tuturnya.
Menurutnya, dalam era revolusi industri 4.0, data dan
digital menjadi hal yang krusial dikarenakan setiap orang
membutuhkannya. Statistika merupakan cabang ilmu
matematika yang berkenaan dengan data. Sehingga
statistika menjadi salah satu kunci utama dalam era
sekarang ini.
Departemen Statistika IPB diakui sebagai penyelenggara
pendidikan statistika pertama dan terbaik di Indonesia
yang didirikan oleh Bapak Statistika Indonesia: Prof. Andi
Hakim Nasoetion. Departemen ini pun menjadi salah satu
program studi favorit para calon mahasiswa baru. Hal ini
dilihat dari ketatnya persaingan antar pendaftar.
Selain KSN, tim penyelenggara juga mengadakan
Kompetisi Esai Statistik (SEC), Kompetisi Infogra s Statistik
(SIC), talkshow dan seminar internasional. (Ama/Zul)

“Tahun-tahun sebelumnya saya menjadi panitia kegiatan,
tahun ini saya jadi peserta dan alhamdulillah saya
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Domiqado, Aplikasi Pemesanan Kado Karya Mahasiswa IPB
Jadi Juara Favorit di Bali

D

omiqado, aplikasi pertama di Indonesia yang
mempertemukan penjual dan pembeli paket
kado. Domiqado yang digagas oleh Guntur Putra
Pratama, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama
rekan-rekannya sejak tahun 2016 ini berhasil menjadi Juara
Favorit pada ajang Information Technology Creative
Competition (ITCC) di Bali, (13-16/11).
Bersama Prasetyo Pambudi, Pramesywara Jembar Panalar
(Departemen llmu Komputer) dan Tsonya Yumna A fa
(Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat), Guntur mengikutsertakan Domiqado pada
kompetisi ini dan memilih cabang-cabang pengembangan
bisnis di bidang Informasi dan Teknologi (IT).
Lomba ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiwa
Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Udayana,
Bali.
“Dalam lomba ini kami memaparkan dari latar belakang,
daya tarik, master plan hingga risiko bisnis dari kami.

Timbal baliknya, kami mendapat banyak insight baru
mengenai dunia bisnis, baik itu dari juri yang sudah
profesional dalam bidang bisnis dan IT maupun dari nalis
yang lain,” tambahnya.
Kompetisi ini menambah wawasan dan ide
pengembangan Domiqado ke depan. Banyak saran-saran
membangun yang mereka dapatkan baik dari juri maupun
dari sesama peserta.
“Domiqado sudah bukan gagasan lagi. Saat ini kami
sedang tumbuh sehingga pengembangan bisnis sangat
kami perlukan. Salah satunya dengan mengikutkannya
dalam lomba. Selain itu, lomba ini juga untuk
mengaktualisasi kemampuan-kemampuan kami sebagai
mahasiswa. Kami berterimakasih buat teman-teman yang
sudah mendukung tim kami. Karena berkat mereka
Domiqado mendapat predikat juara favorit. Harapannya
Domiqado menjadi kontribusi kami dalam berkontribusi
untuk negeri,” tutur Prasetyo Pambudi selaku salah satu tim
founder dari aplikasi Domiqado ini. (AMA/Zul)
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Guntur, Atlit Kempo IPB dan Jago Buat Aplikasi
dengan tari dan untuk memudahkan penggunanya
memperoleh informasi lomba serta event tari. Naree sendiri
sudah bisa diakses di playstore ataupun web. Saat ini sudah
diunduh lebih dari 500 kali. Naree digagas oleh Guntur
bersama dua temannya sejak Januari 2018.
Aplikasi lain yang ia miliki adalah Domiqado dan
SocioEmpathy. Domiqado ini seperti marketplace pada
umumnya, namun platform ini fokus pada jual beli barangbarang kado yang dapat dikustomisasi. Keunikan lain dari
aplikasi ini adalah para pengguna atau pembeli dapat
memesan kado sekaligus bungkus atau box nya sesuai
selera.
Ia juga menambahkan jika produk Domiqado merupakan
hasil karya para pengrajin kreatif di Indonesia. Domiqado
juga akan menghimpun para pelaku industri kreatif serta
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
mau bergabung dan berjualan di Domiqado.

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) ini sudah
menciptakan beragam aplikasi. Bukan hanya
sekedar gagasan, melainkan memang sudah
nyata ada karyanya. Ia adalah Guntur Putra Pratama,
mahasiswa dari Departemen Ilmu Komputer. Mahasiswa
tingkat akhir ini memiliki daftar panjang prestasi. Baik
prestasi nasional maupun internasional.
“Sebelum sampai di titik ini, saya sudah mengalami banyak
kegagalan. Sedari masih menjadi mahasiswa tingkat satu,
saya sudah ikut lomba sana sini. Kurang lebih saya sudah
merasakan gagal 20 kali. Hingga akhirnya saya mendapat
juara yang pertama kalinya itu saat lomba Design Web di
Universitas Bangka Belitung pada tahun 2016,” ungkapnya.
Sejak saat itu, prestasi-prestasinya kian melejit. Selama
2017-2018 tercatat ada 12 prestasi yang ia kantongi. Semua
prestasinya berhubungan dengan bidang yang ia geluti
yaitu ilmu komputer. “Pada tanggal 15 November kemarin,
saya dan teman-teman ikut lomba di Bali. Kami
membawakan aplikasi yang sudah saya dan tim
kembangkan yaitu Naree dan bersyukur sekali kami dapat
juara pertama,” imbuhnya.

Sedangkan SocioEmpathy dibuat untuk membantu
masyarakat yang sedang mengalami stres atau depresi.
Dalam aplikasi tersebut, para penderita akan dipertemukan
dengan psikolog secara online. Aplikasi ini pun sudah
dikembangkan. “SocioEmpathy ini juga mendapat
dukungan dari Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI),”
tambah Guntur.
Selain rentetan prestasi dan aplikasi yang ia miliki, Guntur
juga seorang atlit nasional olahraga kempo. Kecintaannya
dalam dunia kempo sudah ia mulai sejak dirinya kelas 4 SD.
Kempo merupakan seni bela diri yang berasal dari Jepang
dan banyak menggunakan permainan tangan. Kerja
kerasnya berbuah manis. Ia resmi menjadi perwakilan dari
DKI Jakarta dalam Pekan Olahraga Nasional Jawa Barat
(PON JABAR) yang ke-19 dan bisa pulang membawa
medali.
“Saat menjelang PON, saya berkesempatan ikut karantina
yang ala militer. Dari situ saya belajar banyak hal.
Diantaranya kedisplinan, kerja keras dan manajemen diri,”
pungkasnya. (AMA/Zul)

Naree merupakan aplikasi yang mewadahi para penari
dalam mendapatkan info terbaru yang berhubungan
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