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Rektor IPB Berikan Kuliah Umum
di Depan Ratusan Anggota PISPI

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
paparkan tranformasi industri 4.0 di IPB di hadapan
ratusan anggota Perhimpunan Sarjana Pertanian
Indonesia (PSPI) di Auditorium Common Class Room,
Kampus IPB Dramaga, Bogor (13/12). Dalam kuliah umum
yang digelar dalam rangka Ulang Tahun PISPI ke 8 ini, Dr.
Arif mengatakan bahwa IPB tengah bertransformasi dalam
upaya merespon perubahan-perubahan yang terjadi akibat
disrupsi di era Revolusi Industri 4.0.
“Era disrupsi mengubah berbagai hal di IPB. Dalam segi
pendidikan, IPB tengah menyusun kebijakan dan langkah

teknis pendidikan IPB 4.0 untuk mendidik mahasiswa yang
merupakan generasi milenial agar menjadi pembelajar
yang lincah dan tangguh (powerful agile learner). Dari segi
penelitian dan pengembangan inovasi, IPB mendorong
Riset dan Inovasi IPB 4.0,” ujarnya.
Riset dan inovasi tersebut memiliki ciri seperti satu,
agromaritim presisi tinggi melalui penggunaan teknologi
drone, robotika, kecerdasan buatan di hulu sektor
pertanian dan kelautan. Dua, agroindustri untuk masa
depan. Tiga, sistem agrologistik digital. Dan sistem ecommerce cerdas.
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Adapun dari segi pengabdian kepada masyarakat, IPB
memiliki konsep Pengabdian kepada Masyarakat 4.0 yang
mendorong hilirisasi inovasi-inovasi yang menjadi solusi
untuk komunitas, industri, dan pemerintah.
“IPB berkomitmen mewujudkan Indonesia yang sejahtera,
berdaulat, adil, dan terciptanya keberlanjutan. Belum lama
ini, IPB melaksanakan peluncuran konsep Agro-Maritim 4.0
yang hadir untuk mengatasi masalah-masalah
diskonektivitas pembangunan agro-maritim, degradasi
lingkungan dan sumber daya alam, rendahnya
kesejahteraan masyarakat, kerawanan pangan, rendahnya
kontribusi sektor agro-maritim terhadap pertumbuhan
ekonomi, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah di
Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk mahasiswa, saat ini kurikulum di IPB
diharapkan mampu melakukan perubahan perspektif dari
orientasi proses ke bisnis model, dari orientasi individu ke
orientasi publik melalui kolaborasi. Mahasiswa mampu
menjalankan sistem ber kir yang kritis dan visioner, kreatif,
inovatif, keingintahuan yang tinggi, holistik, berorientasi
keberlanjutan dan kesetaraan.
“Mereka harus memiliki karakter pembelajar, berani, jujur,
inklusif, berintegritas, disiplin dan kerja keras, memiliki
kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi, cerdas
emosional dan interpersonal, berjiwa kepemimpinan, dan

bertanggung jawab, memiliki skill milenial yang
ditunjukkan dengan kemampuan komunikasi yang baik,
mampu berkolaborasi dalam memecahkan permasalahan,
mampu memanfaatkan teknologi untuk perubahan,
memanfaatkan data untuk pemecahan masalah (data
driven decision making), memiliki kemampuan dan
kemauan self-learning melalui berbagai platform informasi
dan edukasi yang tersedia secara terbuka,” tandasnya.
Sedangkan bagi lulusan IPB, Rektor berharap sebagai
pelaku agro-maritim di masa depan, lulusan IPB menjadi
technopreneur dan sociopreneur dengan sejumlah
kompetensi baru yang sesuai dengan era 4.0. Menjadi
pribadi unggul dan adaptif terhadap perubahan serta
mampu mendukung proses transformasi ekonomi yang
lebih merata.
“Lulusan IPB diharapkan mampu menjadi penentu arah
pembangunan nasional dan menjadi agen untuk
mempercepat terwujudnya tujuan Agro-Maritim 4.0
melalui kiprahnya di berbagai bidang kerja dan usaha,”
ujarnya.
Sementara Ketua Umum PISPI, Sunarso dalam kuliahnya
menyampaikan peranan penting pertanian yang telah
menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara
dan penyedia lapangan pekerjaan bagi rakyat. (dh/Zul)
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IPB Sepakat Jalin Kerjasama dengan
Incheon National University Korea

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menjajaki perjanjian
kerjasama dengan Incheon National University (INU),
Republik Korea dan Korean Institute for Education and
Culture (KIEC) Indonesia. Melalui penandatanganan nota
kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU),
kerjasama ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan
pertukaran kegiatan akademik dan penelitian yang saling
menguntungkan.
MoU ditandatangani oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria,
President of INU, Mr. Cho Dong – Sung dan Founder and
Managing Director KIEC Indonesia, Musyarafah Machmud,
M.A, Kamis (13/12) di Wisma Elang Laut, Jakarta.
Kerjasama yang tertera dalam Nota Kesepahaman tersebut
meliputi pertukaran pelajar untuk tujuan studi atau
pengalaman kerja, pertukaran pengetahuan dan
pengalaman, pengembangan bersama program studi di
semua tingkatan, penelitian bersama, serta partisipasi
bersama dalam proyek pengembangan bersama belajar
Bahasa Korea dan mempromosikan Institut Bahasa Korea.

pertumbuhan yang bagus dalam pengembangan
teknologi, sehingga bisa mempercepat kemajuan IPB,” ujar
Rektor IPB.
Dalam sambutannya, President ofINU , Mr. Cho Dong Sung mengatakan rasa bangganya bisa menjalin
kerjasama dengan IPB, salah satu perguruan tinggi terkenal
di Indonesia. "Kami berharap kerjasama ini memberikan
manfaat bagi kedua belah pihak, dan mempererat
persahabatan antara masyarakat Indonesia dan Korea," kata
Mr. Cho Dong – Sung.
Hal senada juga disampaikan Musyarafah Machmud.
“Dengan kerjasama ini akan kian terjalin saling pengertian
diantara masyarakat Indonesia khususnya sivitas
akademika IPB dengan masyarakat Korea,” tuturnya. (Rz/ris)

“Fokus kita adalah kerjasama dalam pengembangan riset
dan pendidikan, untuk pengembangan double degree dan
tujuan riset untuk menuju smart agriculture,” kata Rektor
IPB.
Lebih lanjut Rektor IPB mengatakan, dengan adanya
kerjasama ini diharapkan bisa membantu mempercepat
kemajuan IPB. “Karena saat ini Korea memiliki
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IPB Bangun Lounge Tempat Nongkrong Mahasiswa

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali menyuguhkan
fasilitas baru bagi mahasiswanya. Kamis, (13/12)
bertempat di Gedung Common Class Room (CCR)
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
beserta Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero), Sunarso
meresmikan The Gade Creative Lounge, yakni tempat
bersantai bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program
Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU). Lounge ini memiliki
fasilitas berupa sofa, meja mini desktop, soccer football,
televisi, dispenser, lukisan, serta tatanan meja dan kursi
yang menarik dan beberapa alat permainan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero),
Sunarso yang juga merupakan salah satu alumni IPB,
menyampaikan bahwa saat ini telah terjalin kerjasama
antara IPB dengan Pegadaian, serta Perhimpunan Sarjana
Pertanian Indonesia (PISPI).
“Lounge ini dimaksudkan untuk memberikan tempat bagi
mahasiswa untuk bersantai dan mencari inspirasi selepas
kegiatan kuliah. Diharapkan dapat memunculkan ide-ide
inovasi, baik di bidang akademik maupun bidang lainnya.
Diharapkan kerja sama ini dapat berlanjut di bidang
lainnya,”ujar Sunarso. (KR/Zul)

Pembangunan The Gade Creative Lounge selaras Rencana
Strategis dan Program IPB tahun 2019 – 2023 yakni “race in
excellence to shape IPB future. Di dalamnya terdapat salah
satu program untuk memfasilitasi setiap fakultas dengan
menyediakan student lounge.
“Student lounge ini diharapkan dapat menjadi tempat bagi
mahasiswa untuk bertukar pikiran secara informal serta
berkreasi sehingga dapat menumbuhkan kreativitas
mereka. Kami berterima kasih kepada Direktur Utama
Pegadaian yang telah membantu merealisasikan hal
tersebut,” tutur Dr. Arif Satria saat memberikan sambutan.
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IPB Dukung Pemakaian Media Sosial yang Cerdas

D

i tengah pesatnya perkembangan teknologi,
masyarakat ikut serta memberi komentar dan
berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak
terbatas. Adanya Undang-Undang (UU) Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE) membuat pengguna internet
perlu berhati-hati dalam memberi komentar. Hal ini
disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor
(IPB), Dr. Ir. Wawan Oktariza, M.Si dalam Seminar “Media
Sosial 2018" yang diselanggarakan oleh Program Studi
Komunikasi Sekolah Vokasi IPB, Minggu (09/12) di Kampus
IPB Dramaga.
“Penggunaan media sosial sekarang sangat intens sejak
adanya handphone touchscreen. Cara menyikapi media
sosial sangat penting, karena media sosial dapat digunakan
secara positif maupun negatif. Kami berharap ke depannya
generasi muda dapat memanfaatkan untuk yang baik,
bukan sekedar menggunakan media sosial,” kata Dr.Wawan.
Lebih lanjut Dr. Wawan katakan bahwa saat ini antusias
masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat
besar. “Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa saat ini
masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam 23
menit sehari hanya untuk mengakses media sosial.”
Hadir sebagai moderator, Aditya Nugroho, presenter
TVOne. Narasumber dalam diskusi ini adalah Kompol
Khaerudin, (Kepala Unit Penyidikan Cyber Crime Ditkrimsus
Polda Metro Jaya), Dr. Hedi M. Idris, M.SC (Kepala Pusat
Pengembangan Profesi dan Serti kasi), Reza Indragiri
Amril, Mcrim (pakar psikologi) Tasya Kamila (artis), dan Dea
Gusti Rizkita (Puteri Indonesia Perdamaian 2017).
Dalam kesempatan itu, Kompol Khaerudin mengajak
generasi muda untuk tidak melakukan hate speech. Berita
hoax dapat memberi berbagai dampak dan sudah diatur
dalam UU ITE. Tasya Kamila dan Dea Gusti Rizkita berbagi
pengalaman mengenai momen pahit ketika menggunakan
media sosial sebagai publik gur, seperti body shaming
dan bullying. Memberi komentar dan posting di media
sosial dapat menjadi rekam jejak digital. Masyarakat
diharapkan dapat menjadi publik gur di media sosial dan
menginspirasi orang lain. (ghiina/ris)

5

Alumni Buka Magang Kewirausahaan Pertanian
melalui Kampung IPB
juga menyediakan bantuan networking untuk
mengakselerasi usaha tersebut,” ujar Dr. Biakman. Dr.
Biakman menegaskan kembali bahwa modal bukan
halangan dalam membangun kewirausahaan pertanian.
“Kami tidak memberi standar minimal pada biaya modal
yang dihimpun oleh peserta pada program ini. Sisanya
dapat kami pinjamkan terlebih dahulu dan bisa
dikembalikan saat usaha sudah mendapat pro t.”

K

ampung Insan Prima Berdikari (IPB) telah
melakukan sosialisasi Program Magang dan
Pengembangan Kewirausahaan Muda Pertanian
(PMPKMP) di Kantor Lembaga Alam Tropika Indonesia
(Latin), Sabtu (2/12). Program ini merupakan program
pengarusutamaan kewirausahaan pertanian bagi fresh
graduate. “Ini adalah program pelatihan kewirausahaan
berbasis masyarakat yang output-nya diharapkan dapat
menjadi pemuda mumpuni sebagai pionir kemandirian
dan kedaulatan pertanian,” ujar Dr. Ir. Biakman Irbansyah,
MBA selaku pemateri sekaligus alumni Institut Pertanian
Bogor (IPB) angkatan 20. Nilai Sustainable Agriculture
Integrated Farming (SAIF) turut diamanatkan dalam
program ini yang merupakan gabungan dari dua segmen:
Program Magang Kewirausahaan yang mengedepankan
nilai Sustainable Agriculture dengan pelatihan untuk
mendapat pengalaman langsung dan Program
Pengembangan Kewirausahaan yang mengedepankan
Integrated Farming dengan pengetahuan rancangan
bussiness modelling di segmentasi pertanian. Dr. Biakman
juga mengaku tidak mematok nilai Indeks Prestasi
Kumulatif (IPK) dan modal tinggi sebagai standar kelulusan
program magangnya bagi mahasiswa. “Daya juang dan siap
gagal adalah yang terpenting. Asal punya niat, tekad, dan
nekat,” tegasnya.

Kampung IPB dinisiasi sejak bulan Oktober 2015, saat ini
memasuki fase pembebasan lahan tahap pertama seluas
265 hektar, kristalisasi model bisnis, penyusunan rencana
strategi dan rencana aksi, serta pendirian kelembagaan.
Kampung IPB dikelola oleh PT Insan Prima Berdikari (PTIPB)
dan Yayasan Insan Prima Berdikari (YIPB). Lahan di
Kampung IPB adalah kavling-kavling ber-Serti kat Hak
Milik (SHM) seluas rata-rata 1,45 hektar yang pemiliknya
adalah individu-individu alumni IPB. Di dalamnya nanti
akan ada rumah-rumah peristirahatan yg tertata apik
dalam satu areal, menjadi representasi masing-masing
individu dalam tautan kebersamaan persahabatan.
Lokasi Kampung IPB ini terhampar di atas lahan subur
seluas 265 hektar (dengan target pengembangan hingga
1,000 hektar) di Curugciung dan Cikeusik, Kabupaten
Pandeglang, Banten. Kampung Insan Prima Berdikari (IPB)
sendiri adalah holding company yang didirikan oleh 13
alumni IPB angkatan 20 termasuk Dr. Biakman yang telah
berhasil merintis perusahaan serta yayasan. Organisasi ini
merupakan wujud nyata alumni IPB dalam menerapkan
model ekologi Sustainable Agriculture System dan praktik
integrated farming yang berbasis dari desa. Holding
company ini juga telah menjalin kerja sama resmi dengan
IPB dan Himpunan Alumni (HA) IPB. (adit/ris)

Program Pengembangan Kewirausahaan ini menekankan
peserta magang yang dikelompokkkan menjadi grup kecil
yang terdiri dari tiga orang untuk membuat bussiness
modelling dari segi on-farm hingga ¬oﬀ-farm dalam waktu
15 minggu. Ketiga orang tersebut juga akan didampingi
oleh mentor dan coach terpilih yang tergabung dalam
Mentor-Coach Community. “Peserta tinggal
mengembangkan ide bisnis yang akan turut
dikembangkan oleh mentor dan coach dari kami. Kami
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SoDung: Pupuk Rasa Cinta Almamater Sejak Dini
mengandalkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), maka
saya selalu melakukan dengan maksimal, ketika berada di
luar. Jadi mulai dari sekarang adik-adik menyusun rencana,”
ujarnya.

P

ada dasarnya, tidak semua program studi yang
diinginkan mahasiswa mampu diraih sesuai dengan
apa yang diinginkan. Banyak mahasiswa, tidak saja
di IPB yang merasa dirinya salah masuk program studi.
Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya
semangat dan motivasi mahasiswa untuk mengali potensi
dirinya.
Hal ini mendorong asrama Program Pendidikan
Kompetensi Umum (PPKU) yang bekerjasama dengan
Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni (DKHA)
Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk kembali menghadirkan
sepuluh alumni muda yang sukses berkarya setelah lulus
dalam kegiatan "Social Gathering Gedung (SoDung)" yang
dilaksanakan Rabu (12/12) di Gedung Asrama PPKU,
Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Sementara itu alumni yang juga ahli fotografer, Devi Novi
Astuti menceritakan kisah dan pengalamannya ketika pergi
ke luar negeri dan mengelilingi berbagai daerah di
Indonesia. Baginya di organisasilah ia belajar
kepemimpinan. "Prinsip saya dalam hidup adalah sebaikbaik manusia yakni yang bermanfaat bagi sesamanya.
Itulah mengapa apapun, yang saya ikuti maka saya tidak
akan bertanya apa yang diberikan untuk saya, melainkan
apa yang bisa saya berikan? Itulah yang kemudian
memotivasi saya,” tambahnya.
SoDung merupakan kegiatan rutin untuk insan asrama
PPKU. Kegiatan ini dilakukan di tiap gedung asrama
dengan mengundang pembicara tamu. Kegiatan SoDung
ini bertujuan untuk menyediakan ruang interaktif dan
pengayaan informasi bagi seluruh insan asrama dalam satu
gedung. Harapannya, para alumni-alumni yang diundang
mampu memberikan motivasi, adaptasi, dan sharing
informasi terkini yang mengacu pada pengembangan dan
penguatan karakter insan asrama. (SMH/ris)

"Kami melihat bahwa mahasiswa baru ini membutuhkan
semangat yang mampu membuat mereka bangkit. Banyak
dari mereka yang merasa bahwa dirinya itu salah masuk
program studi. Tentunya motivasi ini bisa mereka dapatkan
dari orang-orang yang telah berpengalaman yaitu alumni,"
terang Dr. Zaenal Abidin, Asisten Direktur Bidang Asrama
Mahasiswa dan Kemahasiswaan PPKU IPB.
Sepuluh alumni tersebut diantaranya: Erick Mulyana,
Zimam, Muhammad Reza Pahlevi, Zul kar Rahman, Azka
Lathifa, Faradila Danasworo Putri, Devi Novi Astuti, Annisa
Hasanah, Muhammad Imron Halimi, dan Aang Hudaya.
Annisa Hasanah, alumni IPB yang berwirausaha di bidang
permainan anak mengajarkan kepada mahasiswa, agar
merencanakan dari sekarang masa depan mereka dengan
rapi yaitu dengan tulisan. "Hanya dengan membuat game
saya bisa ke Jerman. Semua mimpi yang saya miliki saya
tulis semuanya. Karena bagi saya, tidak cukup jika hanya
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Kembangkan Inovasi PCMs, Mahasiswa IPB Sabet
Juara I Lomba Innovation Challenge

M

ahasiswa Departemen Fisika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB) angkatan
2016, Sri Ambar Wulan bersama rekannya dari Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB berhasil meraih
Juara I dan memperoleh hadiah sebesar 30 juta rupiah
pada Lomba Innovation Challenge. Lomba ini
diselenggarakan oleh Innovation Factory dan NTUitive.
“Lomba ini bertujuan untuk mencari inovasi untuk
mengatasi kerugian pascapanen ikan segar di Indonesia.
Sebab permasalahan pasca panen ikan berdampak pada
rantai pasok pangan.
Hal ini merupakan salah satu persoalan besar yang
dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk di
Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pascapanen
ikan segar di Indonesia, GAIN (Global Alliance for Nutrition)
lewat program I-PLAN (Indonesia-Postharvest Loss Alliance
for Nutrition), bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia serta dengan didukung penuh oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
mengadakan program kompetisi tingkat nasional bertajuk
“Innovation Challenge”,” papar Sri.

IPLAN mencari sepuluh nalis yang memiliki ide teknologi
atau inovasi baru yang dapat diadopsi oleh pelaku rantai
pasokan lokal dengan tujuan untuk mengurangi PostHarvest Loss (PHL) ikan laut segar di sepanjang rantai
pasokan. Beberapa titik kritis seperti di sepanjang rantai
pasok diantaranya: tempat pendaratan ikan, transportasi
dan distribusi (termasuk pedagang ikan dan sayur-sayuran
keliling), pengecer di pasar termasuk penjual pinggir jalan,
sistem penyimpanan kecil (small storage system) danbahan
alternatif pengganti es.
Sri Ambar Wulan bersama rekannya mengajukan metode
penyimpanan ikan menggunakan material maju yang
bernama PCMs (Phase Change Materials). Material
membutuhkan energi atau energi panas (kalor) yang besar
untuk berubah fase, sehingga ketika ditempatkan dalam
wadah penyimpanan ikan akan menyerap banyak kalor dan
berfungsi sebagai pendingin ruangan atau wadah
penyimpanan ikan. “Hadiah yang kami peroleh akan
digunakan untuk inisiasi riset PCMs untuk sh storage
system,” kata Sri. (*/ris)
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