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Pusat Inkubator Bisnis (incuBie) IPB Terima
Penghargaan dari Kemenristekdikti
oleh Prof. M. Nasir kepada Kepala incuBie, Dr.Ir. Rokhani
Hasbullah, M.Si.
Dalam paparannya, Dr. Rokhani mengatakan bahwa sejak
tahun 2013 jumlah proposal IBT/PPBT yang masuk melalui
incuBie mencapai 90 proposal dan berhasil didanai
sebanyak 40 proposal dengan pendanaan sebesar Rp 250
juta hingga Rp 400 juta per proposal.

D

isebut negara maju apabila jumlah startup
berbasis teknologinya minimal mencapai 5 persen
dari jumlah penduduknya. Indonesia baru
mencapai 1,67 persen. Oleh karena itu perguruan tinggi
didorong perlunya memiliki lembaga Inkubator Bisnis
Teknologi, teaching industri dan teaching factory. Hal ini
disampaikan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Menristekdikti), Prof. Muhamad Nasir dalam Forum
Nasional Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) dengan tema
Menuju Inovasi Industri 4.0 di Jakarta (3-4/12). Prof.
Mohamad Nasir menekankan pentingnya inovasi yang
berlanjut pada tumbuh dan berkembangnya startup
berbasis teknologi.
Dalam acara yang digelar oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
bekerjasama dengan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia
(AIBI) ini, ada lebih dari 100 lembaga Inkubator Bisnis
Teknologi (anggota AIBI) yang hadir. Forum ini
menghadirkan narasumber baik dari dalam negeri maupun
luar negeri (Vietnam, Singapore, Swiss dan Malaysia) dan
Keynote Speech oleh Dr.Ing. Ilham A. Habibie, MBA.

Sementara itu Kepala Divisi Program Inkubasi, Deva
Primadia Almada, Spi., M.Si menambahkan bahwa
penghargaan ini diraih dengan kriteria penilaian adalah
jumlah proposal insentif IBT dan PPBT yang didanai
Kemristekdikti sejak 2013 hingga saat ini.
“Bisnis tenant incuBie peserta program insentif IBT dan
PPBT terus berkembang pasca mengikuti program insentif
dari Kemenristekdikti dan menjadi rujukan bagi inkubator
lain. Semoga penghargaan ini menjadi pemacu semangat
bagi IPB untuk terus menumbuhkembangkan perusahaanperusahaan baru sebagai kontribusi IPB dalam
membangun perekonomian bangsa,” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
menyampaikan harapannya terkait prestasi yang berhasil
diraih oleh incuBie IPB. “Semoga prestasi ini makin
memperkuat IPB sebagai kampus inovasi yang
menumbuhkan sejumlah start up yang bermanfaat bagi
kemajuan bangsa,” ujarnya. (**/Zul)

Pada kesempatan ini, Pusat Inkubator Bisnis (incuBie)
Institut Pertanian Bogor (IPB) mendapatkan penghargaan
dari Kemenristekdikti atas prestasinya dalam menginkubasi
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) kepada para
tenant binaannya. Pemberian penghargaan diserahkan
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Selamatkan Dugong dan Lamun, FPIK IPB Latih
Warga Toli-Toli Mengolah Ikan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), FPIK IPB dan
World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia.

D

ugong adalah mamalia yang sering dikenal
dengan sebutan duyung. Yakni mamalia herbivora
yang hidup di perairan dangkal. Persebaran
duyung dimulai dari pesisir timur Afrika sampai Vanuatu di
sebelah tenggara Papua New Guinea. Persebaran duyung
hampir menyeluruh di perairan dangkal lautan Indonesia.
Populasi duyung di Indonesia terus mengalami penurunan.
Riset menunjukkan bahwa pada tahun 1970-an, terdapat
10.000 ekor duyung di Indonesia. Populasi duyung turun
drastis menjadi 1000 ekor pada tahun 1994. Sehingga,
keberadaan duyung di Indonesia mulai dilindungi secara
penuh oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1999.
Namun, aksi nyata penyelamatan duyung dan lamun yang
belum optimal dan terintegrasi menyebabkan duyung sulit
ditemukan di perairan Indonesia.
Untuk itu, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut
Pertanian Bogor (FPIK IPB) yang tergabung dalam Dugong
and Seagrass Conservation Project (DSCP) menggelar
pelatihan pengolahan hasil produk perikanan di Kabupaten
Toli-Toli, Sulawesi Tengah (6-12/11). Kegiatan ini dilakukan
sebagai bentuk implementasi kegiatan DSCP-ID3 yang
mendukung kegiatan konservasi dan perikanan
berkelanjutan. Pelatihan ini dicetuskan untuk menangani
permasalahan masyarakat Toli-Toli yang masih
memanfaatkan daging dan memperjualbelikan taring
duyung untuk menambah pemasukan masyarakat
setempat.
DSCP merupakan gagasan dari United Nations of
Environment Programme sebagai kolaborasi sinergis
delapan negara dalam upaya menangani permasalahan
konservasi duyung dan lamun. Program ini dimulai sejak
tahun 2016 untuk periode waktu tiga tahun. DSCP
Indonesia merupakan kolaborasi nasional yang diinisiasi
oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),

“Proyek ini fokus pada tiga aspek yaitu ID1, ID2 dan ID3. ID1
fokus pada penguatan dan pelaksanaan rencana aksi
konservasi tingkat nasional untuk dugong dan habitatnya.
ID2 fokus pada peningkatan kesadartahuan dan penelitian
di tingkat nasional tentang dugong dan lamun. ID3 fokus
pada pengelolaan dan konservasi duyung dan lamun yang
berbasis masyarakat,” ujar Ketua DSCP dari FPIK IPB, Dr. Ir.
Muhammad Mukhlis Kamal, M.Sc.
Pengolahan produk perikanan merupakan salah satu
langkah yang ditempuh oleh FPIK IPB untuk
mengembangkan dan meningkatkan nilai ekonomi
masyarakat setempat. Pelatihan ini diadakan untuk
mengalihkan kegiatan masyarakat setempat yang masih
memburu duyung.
Kegiatan pelatihan ini berangkat dari potensi sumberdaya
ikan yang melimpah di Kabupaten Toli-Toli. Namun,
pemanfaatan ikan masih sangat tradisional. Melimpahnya
sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan masyarakat menjadi
berbagai macam variasi makanan.
“Masyarakat setempat dilatih untuk mengolah ikan
menjadi brownies, baso, otak-otak, krupuk, sambal, dan
masih banyak yang lain. Produk yang dihasilkan nantinya
akan diolah sesuai cita rasa lokal dan dikemas dengan baik
dan menarik. Masyarakat Toli-Toli juga dilatih untuk
menjaga mutu terkait kondisi sanitasi, higienitas,
penanganan yang sesuai dengan good manufacturing
practices serta memiliki ijin operasi industri Pangan Industri
Rumah Tangga (PIRT). Selain itu, masyarakat nantinya akan
dibantu oleh mitra usaha DSCP IPB dalam memasarkan
produk hasil olahan ikan ini melalui sosial media dan secara
daring,” imbuhnya.
Pelatihan ini diikuti oleh sekelompok masyarakat,
khususnya ibu rumah tangga atau istri nelayan. Antusiasme
masyarakat setempat sangat tinggi.
“Kami yakin produk yang berkualitas dapat tercipta dan
dapat dijadikan sebagai produk khas yang dapat menjadi
oleh-oleh khas Toli-Toli,” ujar salah satu pakar bidang
pengolahan ikan tradisional hasil perairan yang merupakan
salah satu pensiunan Dosen Teknologi Hasil Perairan (THP)
FPIK IPB, Ir. Joko Poernomo. (DI/Zul)
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Sempat Ditutup, Ekowisata Mangrove
di Muaragembong Bekasi Kini Kembali Dibuka
ABG-C merupakan Konsep Kemitraan yang melibatkan
Academician, Busnessman, Goverment, Community.
Akademisinya adalah Care IPB yang berperan untuk
meningkatkan kapasitas kelompok serta mendampingi
Pokdarwis sebagai pengelola ekowisata. Secara khusus
Care IPB menugaskan dua orang sarjana IPB untuk
mendampingi program ini. Pihak pebisnisnya melibatkan
Pertamina EP Tambun Field yang berperan dalam
mendukung pembangunan fasilitas atau sarana-prasarana
ekowisata serta monitoring dan pendampingan program
melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Selain
itu ada juga pihak Perhutani sebagai pemegang kuasa
lahan kawasan hutan di wilayah ini. Pihak pemerintah
(Government) melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten
Bekasi, Pemerintah Kecamatan Muaragembong dan
Pemerintah Desa Pantai Mekar yang berperan dalam
pembinaan dan monitoring kelompok. Selanjutnya,
sebagai inti atau pelaksana dan pengelola program
ekowisata adalah masyarakat (Community) Desa Pantai
Mekar, dalam hal ini tergabung dalam kelompok sadar
wisata lingkungan (Pokdarwis) Citra Alam Bahari.

U

ntuk menghindari kon ik tenurial di kawasan
hutan Muaragembong, Bekasi, Pusat Kajian
Resolusi Kon ik (Care), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian
Bogor (IPB) kembangkan ekowisata mangrove. Care IPB
menggandeng Pertamina EP Asset 3 Tambun Field, Dinas
Pariwisata Kabupaten Bekasi, Perhutani, Pemerintah Desa
Pantai Mekar, Pemerintah Kecamatan Muaragembong dan
Pokdarwis Citra Alam Bahari untuk mewujudkan kawasan
ekowisata di Desa Pantai Mekar Kecamatan
Muaragembong Kabupaten Bekasi.
Launching Ekowisata Mangrove Muaragembong
dilaksanakan di Desa Pantai Mekar, Kecamatan
Muaragembong, Kabupaten Bekasi (28/11). Kegiatan
launching ini ditandai dengan dibukanya kembali lokasi
ekowisata mangrove setelah sebelumnya sempat ditutup
karena mengalami proses perbaikan dan revitalisasi.
Menurut Prof Rizal Syarief, Ketua Dewan Penasihat Care IPB,
wilayah Muaragembong merupakan kawasan hutan yang
sarat dengan kon ik tenurial. Oleh karena itu Care IPB
memilih strategi kolaboratif dalam pengelolaan dan
pemanfaatan potensi sumberdaya di wilayah ini.
“Strategi ini merupakan strategi win-win solution, sehingga
diharapkan menjadi strategi efektif sebagai solusi kon ik.
Model kolaborasi yang diterapkan pada program ini
mengadopsi model ABG-C-nya IPB,” ujarnya.

“Pengembangan ekowisata mangrove yang telah berjalan
lebih dari dua tahun ini ternyata memberikan manfaat
sosial, ekonomi dan lingkungan, terutama bagi masyarakat
Desa Pantai Mekar. Manfaat sosial terlihat dari peningkatan
keguyuban warga dalam mengelola lingkungan. Kehadiran
ekowisata mangrove ini juga telah memberikan tempat
wisata alternatif bagi masyarakat. Manfaat ekonomi berupa
peningkatan pendapatan dari adanya kunjungan
wisatawan, seperti peningkatan pendapatan warungwarung di sekitar lokasi ekowisata, peningkatan
pendapatan jasa transportasi ojek serta perahu. Kehadiran
ekowisata mangrove juga memunculkan kreativitas warga
sekitar untuk membuat olahan-olahan dari buah
mangrove, seperti sirup dan dodol mangrove. Manfaat
lingkungan berupa terjaganya ekosistem mangrove yang
sangat berguna untuk menahan terjadinya abrasi pantai,”
imbuhnya.
Sementara itu, Dirut Eksplorasi Pertamina EP, Ahmad Al an
Husein dalam sambutannya mengatakan bahwa wilayah
pesisir pantai di Muara Gembong memiliki potensi hutan
mangrove yang besar.
“Namun karena belum adanya pengelolaan kawasan hutan
mangrove yang baik di wilayah ini, menjadikan mangrove
sebagai salah satu ekosistem pesisir mengalami kerusakan.
Karena itulah Pertamina EP hadir di wilayah ini sebagai
komitmen dan bentuk tanggung jawab sosial dan
lingkungan perusahaan,” ujarnya. (af/Zul)
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Genjot Prestasi Tendik,
Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB Gelar AMT

M

enjelang tahun 2019, Departemen Ilmu
Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian
Bogor (IPB) mengadakan kegiatan Achievement Motivation
Training (AMT) bagi tenaga kependidikan (tendik) yang
digelar di Gra ka Cikole, Bandung (1-2/12). AMT adalah
sebuah program pelatihan untuk pengembangan diri
khususnya dalam hal peningkatan motivasi berprestasi
pesertanya.

Kegiatan AMT ini bertujuan bukan menilai kepribadian
pesertanya, akan tetapi untuk membantu
mengembangkan motif berprestasi. Motif prestasi yang
dikembangkan oleh AMT adalah suatu dorongan dalam diri
seseorang yang membuatnya mencari kepuasan melalui
usaha pencapaian yang bersifat prestatif. (RZF/Zul)

“Jadi yang dikembangkan oleh AMT adalah motivasi untuk
berprestasi bagi tenaga kependidikan Departemen Ilmu
Komputer IPB,” ujar Ketua Departemen Ilmu Komputer
FMIPA IPB, Prof. Dr. Ir. Agus Buono, MSi, MKom.
Menurutnya, dalam menghadapi era industri 4.0, akan
banyak tantangan yang harus dihadapi terutama
bagaimana seluruh tendik harus proaktif dengan
perkembangan teknologi, sehingga training ini diarahkan
agar seluruh tendik dapat termotivasi untuk selalu belajar
dan berprestasi.
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Kepedulian Mahasiswa IPB Terhadap
Remaja Lingkar Kampus

A

nak-anak dan remaja di lingkungan Kampus
Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor ikuti
Birena’s Day di Masjid Al Hurriyyah (1-2/12). Dalam
acara ini peserta diajak untuk membuat dream mapping
yaitu merencanakan mimpi dan teknik untuk
mewujudkannya, dauroh tarqiyah, hafalan Qur’an, shalat
tahajud berjamaah dan outbond berupa permainan
tradisional.
“Birena’s Day merupakan agenda tahunan yang dilakukan
oleh Bimbingan Remaja dan Anak-anak (Birena) IPB berupa
dauroh tarqiyah dan outbound bagi anak-anak dan remaja
lingkar kampus IPB. Acara ini gratis dan bertepatan dengan
liburan setelah ujian akhir semester anak SD, SMP, dan SMA
sehingga menjadi momen untuk menyegarkan kembali
pikiran peserta setelah ujian. Birena sendiri adalah lembaga
struktural di bawah Masjid Al Hurriyah IPB yang fokus
melakukan pembinaan kepada anak-anak dan remaja
sekitar lingkar kampus IPB,” ujar Idho Anugrah, Ketua
Pelaksana Birena’s Day yang juga mahasiswa Fakultas
Kedokteran Hewan IPB.

menjadi generasi yang membawa manfaat bagi banyak
orang nantinya.
“Generasi muda adalah generasi emas penerus bangsa dan
pemegang tongkat estafet untuk masa depan. Akan tetapi,
banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh generasi
muda sekarang ini. Mulai dari pengaruh media sosial,
televisi dan lain-lain. Media tersebut tak sedikit
memberikan contoh-contoh tidak baik yang dapat
melemahkan akidah dan pemahaman agama. Maka dari
itu, di Birena’s Day ini mereka dibina agar mampu
menghadapi tantangan-tantangan tersebut agar memiliki
karakter sebagai muslim yang teguh, produktif, dan kreatif,”
tuturnya. (LR/Zul)

Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk membentuk
generasi muda yang islami, produktif, dan kreatif dengan
pembinaan yang bermanfaat dan menyenangkan. Idho
berharap output dari acara ini adalah peserta dapat
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Zakiyah Buktikan Mahasiswa Gap Year dapat Berprestasi
di IPB. Saat menunda kuliah, di situ saya menyadari bahwa
ternyata banyak sekali lulusan sekolah menengah atas
(SMA) yang menempuh jalan gap year, namun tidak
mempunyai rencana kegiatan yang baik. Padahal, jeda satu
tahun tersebut dapat dioptimalkan untuk
mengembangkan skill yang kita miliki melalui berbagai
kegiatan,” urai Zakiyah.
Zakiyah membuktikan bahwa mahasiswa gap year dapat
menorehkan prestasi. “Teruntuk siswa-siswa yang sedang
melalui gap year harus menanamkan tiga ekstra dalam
dirinya. Ekstra syukur, tidak perlu iri dengan cerita teman
yang sudah memasuki dunia kampus, karena setiap orang
sudah mempunyai jalannya masing-masing. Ekstra kuat,
dimana setiap tantangan yang dihadapi pasti membentuk
diri menjadi pribadi yang lebih baik, dan jika terasa berat
anggap sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas
diri. Terakhir ekstra sabar, dalam perjalanan mungkin akan
terasa pahit, namun harus percaya jika di akhir akan terasa
manis, dan dimana pun kita akan berlabuh yakinlah bahwa
itu memang yang terbaik,” ujarnya.

S

etelah melalui berbagai tahapan yang telah dilalui,
Zakiyah Salsabila Syafhil berhasil meraih predikat
Mahasiswa Berprestasi (Mapres) peringkat I Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (FEM
IPB) 2018. “Dalam seleksi mahasiswa harus membuat
sebuah karya tulis ilmiah, dan saya mengangkat tema
pengembangan potensi oleh mahasiswa gap year di
Indonesia dengan menggunakan konsep dari manajemen
sumberdaya manusia,” ungkap Zakiyah.
Gap year adalah sebuah keputusan menunda kuliah selama
setahun. Gap year bukan fenomena baru, gaya ini sudah
sangat tenar di Australia dan beberapa negara di Eropa,
dimana aktivitas ini sebenarnya bukanlah menganggur.
Mereka bisa mengisi kegiatannya dengan magang, kerja
sosial, relawan dan hal-hal baik gratis maupun dibayar.

Menjadi Mahasiswa Berprestasi tidak hanya dilihat dalam
prestasi akademik, namun juga berbagai kegiatan yang
diikuti oleh mahasiswa. Sebelum menyandang predikatnya
sebagai Mapres FEM IPB 2018, Zakiyah sudah aktif dalam
berbagai perlombaan dan kegiatan. Seperti pada tahun
2016, Zakiyah berhasil menjadi nalis lomba fotogra yang
diselenggarakan oleh Kemenpar RI, pada tahun 2017
menjadi delegasi Asian Youth International MUN di Malaysia
dan menjadi Awardee XL Future Leaders Batch 6. Di tahun ini,
Zakiyah juga berhasil menjadi juara 2 lomba video beropini
tingkat nasional. Dalam organisasi, Zakiyah aktif dalam
Formasi FEM dan tergabung dalam organisasi luar kampus
seperti NGO Indonesian Youth Opportunities in International
Networking (IYOIN).
“Untuk ke depannya, saya ingin lebih sering berbagi
pelajaran yang saya dapatkan selama proses pemilihan
mahasiswa berprestasi baik secara lisan maupun tulisan
supaya manfaat yang didapatkan tidak hanya dirasakan
oleh diri saya sendiri, namun juga orang lain,” tuturnya.
(KR/ris)

Munculnya ide karya tulis ilmiah ini berdasarkan
pengalaman pribadi Zakiyah. “Selepas lulus SMA saya
menunda kuliah satu tahun dan gagal sepuluh kali dalam
seleksi masuk perguruan tinggi sebelum akhirnya diterima
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Tiru Ikagai, Runner Up Mahasiswa Berprestasi FEM IPB
Kembangkan Female in Action

F

akultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) telah melangsungkan
pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) tingkat
fakultas. Berkat berbagai kiprahnya, Zulfa Fauziah dari
Departemen Manajemen berhasil menjadi Runner Up
Mapres FEM 2018.

perempuan berbasis entertainment art and technology
dalam bentuk intensive training dan creative education.
Berbagai kegiatan program kerja yang dijalankan FIA
antara lain seperti diskusi online, seminar, challenge,
pendidikan anak, turun lapang, FIA Peduli dan lain
sebagainya.

Zulfa merupakan founder sebuah gerakan yang peduli
akan kesetaraan dan pemberdayaan wanita. Ia menamakan
gerakannya dengan Female in Action. Zulfa telah lama
tertarik mengenai gender. Menurutnya, gender dan
pemberdayaan perempuan mempunyai skor E, yang berarti
kemajuan gender di Indonesia itu kasusnya sangat buruk.
Zulfa ingin meningkatkan kualitas perempuan dengan
menggunakan manajemen talenta.

“FIA berdiri berawal dari keresahan diri saya. Ketika saya
mengikuti sebuah kegiatan di luar negeri, sering kali hanya
saya perempuan sendiri. Selain itu, banyak teman saya
yang berkata, bahwa ingin melakukan banyak hal namun
belum mengetahui apa minat dan bakatnya. Saya juga
ingin memanfaatkan networking yang saya punya untuk
memberikan dampak kepada sesama. Intinya adalah how
you make your capacity to impact to another people,”ujar
Zulfa.

“Ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang
perempuan. Seperti mempunyai tujuan, passion,
mengetahui dirinya sendiri, mempunyai goals dan
mengetahui life planning diri sendiri,”ujar Zulfa.
Konsep ini menganut dari konsep hidup orang-orang
Jepang yakni Ikigai. Manusia itu harus mempunyai empat
elemen. Yaitu profession, vision, mission, passion. Profession,
manusia terkhusus perempuan harus mempunyai keahlian
saat bekerja di bidangnya. Mission, harus punya tujuan.
Vision, keinginan ke depan ingin menjadi seperti apa.
Passion, apa yang dicintai dari pekerjaan.
Selaras dengan loso tersebut, Zulfa mengembangkan
Female in Action (FIA). Sebuah start up pemberdayaan

Saat ini FIA telah berhasil menembus empat konferensi
internasional. Yakni Young Diplomatic Forum di Malaysia
dan Singapura, Project Innovation for Sustainable World di
London, Future Leader Summit 2018 di Thailand, serta
Young Innovation Summits 2018.
Mahasiswa yang terinsipirasi dari Siti Khadijah, istri
Rasulullah SAW ini mengatakan FIA bukan pendukung
gerakan feminisme, bukan untuk menyaingi laki-laki.
Namun hadirnya FIA untuk menyadarkan laki-laki bahwa
perempuan itu sebagai partner. “Jika laki-laki ingin maju,
maka perempuan akan mendukung dan sebaliknya. Maka,
perempuan dan laki-laki dapat maju bersama,” tuturnya.
(KR/Zul)
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Mahasiswa IPB Adu Ketangkasan Futsal di Domba Cup 2018
Dinamakan Domba Cup karena yang menginisiasi kegiatan
ini adalah mahasiswa asal Garut . “Selain terkenal dengan
makanannya yaitu Dodol Garut, Garut juga terkenal
dengan dombanya. Domba Garut memiliki karakteristik
sebagai petarung yang tangguh,” ujarnya.

H

impunan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
asal Garut yang tergabung dalam Organisasi
Mahasiswa Daerah (Omda) kembali menggelar
Domba Cup 2018. Kumpulan mahasiswa yang menamakan
dirinya Himpunan Mahasiswa Garut (Himaga) ini
mengundang 24 Omda lainnya untuk unjuk kebolehan
dalam kompetisi futsal di Kampus IPB Dramaga, Bogor (118/12). Domba Cup sendiri adalah kejuaraan futsal yang
memperebutkan hadiah berupa uang, serti kat, medali
dan piala.
Ivan Fathur Rahman selaku Ketua Panitia mengatakan
Domba Cup sudah rutin diadakan sejak tahun 2010.

Domba Cup bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
mahasiswa IPB dengan rutin berolahraga dan menjadi
ajang untuk mengharumkan nama baik daerah masingmasing Omda. Domba Cup tahun ini mempunyai tema
yang diambil dari bahasa sansekerta yaitu “Abhinaya Satria
Binaraga” yang artinya semangat sportivitas dalam
olahraga.
“Tema tersebut dibuat agar seluruh peserta yang
mengikuti pertandingan olahraga futsal tetap menjunjung
sportivitas dalam berolahraga. Digelarnya acara ini bukan
untuk menunjukkan siapa yang paling kuat, siapa yang
paling jago dalam olahraga futsal, melainkan untuk
menjalin kebersamaan antar Omda di IPB,” ungkap Irvan.
Reynaldi Satria selaku Ketua Himaga 2018 mengatakan
“Suruduk Aduken Edankeun” menjadi bunyi jargon atau
penyemangat yang diusung oleh supporter tim Himaga IPB
2018. (Idim/Zul)
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Pusat Sains dan Kebudayaan Rusia di Jakarta
bekerjasama dengan Rossotrudnichestvo dan Litera
gelar Ceramah Sains Ilmiah dan Populer tentang
Isu-isu Pertanian dan Hukum paling Topikal di UI
dan IPB.
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