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Yuk Ngopi di Kopicentrum Botani IPB

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali meresmikan kafe

kopi untuk mahasiswanya di Kampus IPB Dramaga

Bogor, Minggu (7/4). Kafe kopi tersebut diberi nama

Kopicentrum Botani. Sebelumnya, IPB telah meresmikan
Botani Nusantara Coffee yang bertempat di gedung
Student Service Centre (SSC), Kampus IPB Dramaga,

Bogor.

mengonsumsi kopi melainkan juga akan mendapat

edukasi tentang kopi. Ia berharap Kopicentrum dapat
menjadi pusatnya edukasi kopi mulai dari pengenalan kopi,
sejarah kopi, dan tata cara pengolahan kopi yang benar.
“Orang mengonsumsi kopi itu tidak hanya sekedar

menikmati rasa kopi atau larutan kopinya. Tetapi kita juga
merasakan bahwa kopi itu produk petani, itu keragaman

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan dengan dibukanya
Kopicentrum Botani ini, mahasiswa IPB tidak hanya dapat

etnis, jadi ada bayangan-bayangan seperti itu saat
mengonsumsi,” tambah Dr. Arif Satria.
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Menurutnya, masyarakat saat ini mengonsumsi kopi tidak

Sementara itu, Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, M.A, Direktur

hanya alasan fungsional tetapi juga di dalamnya

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB

menyangkut psikososial. Yang dimaksud mengonsumsi

mengatakan bahwa Kopicentrum ini terwujud karena

kopi karena alasan fungsional adalah orang meminum kopi

upaya dari berbagai pihak terutama alumni IPB yang

karena haus dan setelah minum menjadi kenyang.

sudah memberikan investasi kepada IPB. Kopicentrum ini

Sedangkan secara psikososial adalah konsumen kopi akan

tidak hanya menyediakan layanan minum kopi, tetapi

mengidentikkan dengan petani maupun identitas khas

disediakan juga ruang untuk bekerja dan diskusi bagi

dari kopi itu sendiri.

mahasiswa.

Terkait meningkatnya tren kopi saat ini, IPB berkomitmen

Selain itu menurut Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan

akan membuka program peminatan kopi yang

Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS

diperuntukkan bagi mahasiswa vokasi IPB. Dengan

mengatakan bahwa pembangunan Kopicentrum ini

dibukanya program peminatan kopi tersebut, diharapkan

bertujuan supaya membuat betah mahasiswa untuk

mampu meningkatkan kualitas di bidang kopi terutama

belajar di kampus.

barista dan produk kopi itu sendiri.

“Adanya Kopicentrum ini tidak hanya untuk ajang diskusi,

“Karena kopi ini menjadi tren, maka perlu disikapi secara

tetapi juga untuk edukasi kepada mahasiswa. Nanti akan

khusus. Karena kopi itu tidak hanya sekedar dikonsumsi,

dibangun fasilitas supaya mahasiswa bisa mengantarkan

tetapi perlu dipelajari dari hulu sampai hilir,” tutur Dr. Arif

peralatan makan seperti piring dan sendok ke tempat

Satria.

yang disediakan sehingga meja kembali bersih dan tidak
berantakan,” tambah Prof. Erika. (Rosyid/Zul)
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Botani Mart Gelar Ekspo Tani Setiap Akhir Pekan
Lita Herlinawati selaku Manajer Botani Mart
menyampaikan bahwa terdapat berbagai produk yang
disediakan Botani Mart, mulai dari tanaman hias, bibit
buah dan sebagainya. Di Botani Mart juga terdapat unit
lainnya seperti restoran dan retail dimana dapat dijumpai
produk inovasi dosen, mahasiswa dan warga IPB.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB), melalui Botani Mart,
selenggarakan Grand Opening Expo Tani, di Dramaga
(6/4). Botani Mart merupakan salah satu unit usaha di
bawah koordinasi Direktorat Pengembangan Bisnis dan
Kewirausahaan IPB yang berlokasi di Jalan Raya Dramaga,
Bogor. Botani Mart menjadi salah satu tempat bagi IPB
untuk mengenalkan dan memasarkan produk-produk
inovasi IPB kepada masyarakat.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Rektor bidang
Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, Prof. Erika Budiarti
Laconi menyampaikan bahwa IPB akan terus melakukan
sosialisasi produk-produk inovasinya.
"Setiap Sabtu dan Minggu akan ada Expo Tani yang
bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) dan berbagai fakultas di IPB.
Kita membuka partisipasi seluruh alumni, masyarakat dan
mahasiswa untuk bisa ikut berkontribusi. Sekali dibuka
maka kita kibarkan bendera IPB, artinya kita ingin terus
berkarya dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat
Bogor. Kita juga melakukan edukasi agar anak-anak kita
cinta terhadap pertanian. Kami membuka pintu untuk
bapak ibu yang punya lembaga pendidikan baik TK, SD,
SMP bahkan SMA untuk datang ke Botani Mart untuk
diberikan edukasi," tutur Prof. Erika.

"Dari hasil evaluasi penjualan kami, bibit buah unggul yang
laku keras adalah jeruk limau, kemudian durian. Kami
punya berbagai koleksi durian mulai dari montong, otong,
musang king, matahari, bawor, duri hitam, pelangi, bahkan
B26 dari Malaysia juga ada. Kami menyiapkan bibit yang
kecil, bibit kaki tiga dan juga bibit umur dua tahun
sehingga menyingkat waktu agar konsumen bisa segera
menikmati buah. Kami juga ada bibit tanaman obat seperti
bidara, zaitun, rempah-rempah dan sebagainya. Botani
Mart buka dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.
Fasilitas yang ada di Botani Mart juga cukup lengkap,
selain retail juga ada taman satwa, gazebo istirahat serta
mushola terapung," ujarnya.
Menurutnya, pengunjung bisa membawa keluarganya ke
Botani Mart karena selain mencari bibit, keluarga juga bisa
rekreasi. Pada akhir pekan kita mengadakan bazar dan ada
menu khusus weekend yang ditawarkan restoran di
Botani Mart.
“Menu unggulan kita adalah Paket Mancing Mania, dimana
sebelum menyantap ikan, konsumen bisa memancing
sendiri di kolam kami sehingga ada pengalaman rekreasi
juga. Ke depan, masyarakat tidak bingung lagi mencari
produk-produk inovasi IPB. Semisal ada tamu, kenalan
atau keluarga dari luar Bogor, bisa berkunjung dan
mendapatkan produk-produk inovasi IPB di Botani Mart.
Pengunjung juga bisa datang untuk memesan bibit
tanaman dan bisa dikirimkan ke tempat konsumen di
sekitar Bogor,” ujarnya. (IR/Zul)

Expo Tani ini dirancang sebagai program rutin mingguan di
Botani Mart. Setiap hari Sabtu dan Minggu, Expo Tani
diadakan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat
Bogor akan kehadiran Botani Mart. Di sini masyarakat bisa
mengetahui bermacam produk inovasi IPB. Selain itu,
masyarakat juga bisa berbelanja aneka bibit buah-buahan
unggul yang beberapa diantaranya adalah bibit
bersertifikat.
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Dekan Sekolah Vokasi IPB Ajak Mahasiswa
untuk Tangkas Menangkis Hoax
siapapun dapat menyebar berita yang tidak benar melalui

media sosial. Dalam paparannya, Dr. Arief menunjukkan
beberapa bentuk hoax yang paling banyak ditemukan

berupa tulisan, gambar, kemudian video.

“Hoax paling banyak tersebar di media sosial dengan isu

politik menjadi jenis hoax paling tinggi. Anak muda

emosinya belum stabil, mudah terpancing. Apa-apa

langsung bergerak, dan ini menjadi sasaran empuk bagi
pihak yang memiliki kepentingan. Jadi, saran saya kita

P

harus mulai menerapkan prinsip thinking before posting
ertamina dan VIVA serta Program Studi
Komunikasi Sekolah Vokasi (SV) Insitut Pertanian

Bogor (IPB) bekerjasama menggelar acara

bertemakan ‘Millenials Tangkis Hoax Bersama Pertamina
di Kampus IPB, Baranangsiang, Bogor (4/4).

Acara ini meliputi Talkshow, Workshop Digital-Forensic

Hoax, VIVA Top 3 Host Challenge, dan Job Fair. Hadir

beberapa narasumber antara lain Media Communication

Manager Pertamina, Arya Dwi Paramita; Kepala Bagian

Diseminasi Biro Multimedia Divisi Hubungan Masyarakat

Polri, Kombes Heru Yulianto; serta Dekan Sekolah Vokasi

serta saring sebelum sharing agar hoax bisa kita tangkis
secara tangkas,” ujarnya.
Dalam acara ini hadir pula Pimpinan Redaksi VIVA,

Maryadi yang mengapresiasi banyaknya mahasiswa yang

antusias berpartisipasi dalam acara ini. Ia menilai ini
adalah bukti bahwa mahasiswa masih memiliki kepedulian
untuk melawan hoax.
Acara diakhiri dengan Deklarasi Anti Hoax VIVA Bersama
para mahasiswa Program Studi Komunikasi Sekolah

Vokasi IPB. (wb/Zul)

IPB, Dr. Arief Darjanto.
Menurut Dr. Arief Darjanto, berita bohong atau hoax
adalah energi negatif bagi bangsa ini yang harus ditangkis

bersama-sama.

“Anak muda khususnya mahasiswa harus tangkas untuk
menangkis (hoax). Apalagi jelang Pemilu 2019 ini banyak

hoax yang beredar di tengah masyarakat,” papar Dr. Arief

di hadapan 234 mahasiswa Program Studi Komunikasi
Sekolah Vokasi IPB.

Dr. Arief mengajak para mahasiswa untuk membangun

gerakan yang disebut Mahasiswa Anti Hoax untuk

Indonesia Raya atau disingkat ‘MAHIR’ sebagai upaya

konkrit dari Sekolah Vokasi IPB untuk menangkis Hoax.
Menurutnya peribahasa “mulutmu harimaumu” saat ini

sudah tidak relevan, karena saat ini telah berubah menjadi
“jemarimu harimaumu”. Karena saat ini mudah kita jumpai
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Mahasiswa IPB Juara Analisis Data
di Jambore Statistika 2019
Secara umum, data pada kasus yang dipilih oleh Ayu
terdapat beberapa variabel, diantaranya ROA Bank Umum
Konvensional, Non Performing Loan (NPL), Current
Account Saving Account (CASA) terhadap Dana Pihak
Ketiga (DPK) Bank Umum, Modal Inti terhadap Aset
Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Umum
Konvensional, Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya
Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Capital
Adequacy Ratio (CAR), dan Net Interest Margin (NIM).
Data-data tersebut diperoleh melalui Bank Indonesia dari
bulan Januari 2015 hingga Agustus 2018.
“Dari data-data tersebut, kami diminta untuk
menganalisis statistika apa yang tepat untuk memberikan
informasi bagi pihak Bank Indonesia, gambaran umum
terkait Return on Assets (ROA) Bank Umum Konvensional,
analisis lengkap menggunakan analisis statistika, serta
interprestasi dan saran dari hasil analisisnya,” tambah Ayu.

D

ua mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
kembali menjadi Juara II dalam acara Jambore

Statistika VIII 2019 di Universitas Mulawarman,

Samarinda, Kalimantan Timur (21-24/3). Dua mahasiswa

Ayu dan Silmi menyarankan agar dilakukan peningkatan
sistem penyaluran kredit dan pelayanannya, promosi
layanan yang berkaitan dengan tabungan, serta fitur-fitur
kemudahan seperti layanan mobile banking atau online
banking. (NIN/Zul)

tersebut merupakan mahasiswa Departemen Statistika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA), yakni Ayu Nawang dan Silmi Hanifah. Keduanya
berhasil meraih juara dalam salah satu rangkaian acara
tersebut yakni Pekan Analisis Statistik.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:

Tahapan yang dilalui hingga ke titik juara pun tidak mudah,
Ayu dan Silmi berhasil ke babak final dan harus
menyelesaikan soal teori sebanyak lima butir dan

www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

melakukan presentasi dari hasil analisis yang telah
mereka lakukan saat babak penyisihan online.
“Selama babak penyisihan, kami selalu melakukan
konsultasi dengan dosen pembimbing. Hasil analisis yang
kami presentasikan di final babak kedua terkait Return of
Assets (ROA) Bank Konvensional,” tutur Ayu.
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Mahasiswa IPB Adu Piawai Soal Gizi
di Kompetisi Olimpiade Gizi Nasional
mampu untuk menginterpretasikan beberapa jurnal yang
diberikan saat lomba berlangsung.

Lomba N2O, Sci-Fi Neutron 2019 merupakan olimpiade
individual seputar informasi gizi dengan seleksi dibagi
menjadi tiga tahap (regional, final, grandfinal). Tahap

regional telah dilewati Abel dengan mengikuti olimpiade

P

yang dilaksanakan di IPB. Saat tahap grandfinal, Abel

memaparkan bahwa buah yang sudah diolah (seperti jus)
ermasalahan pemenuhan gizi masyarakat yang

akhir-akhir ini populer di kalangan Indonesia

adalah stunting. Stunting merupakan suatu

keadaan yang dialami oleh anak yang gagal tumbuh pada
tubuh dan otak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya

asupan gizi dalam kurun waktu yang lama. Dampak yang
dapat dilihat dengan adanya stunting adalah anak lebih

pendek dari anak normal seusianya. Selain itu, anak juga
memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dilakukan
oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

(Litbangkes) menyatakan bahwa angka stunting di

Indonesia pada tahun 2018 turun menjadi 30,8 persen.
Sebelumnya, angka stunting mencapai 37,2 persen pada

tahun 2013. Meskipun angkanya menurun, upaya

penanganan stunting di Indonesia perlu perhatian khusus.
Takkas Abelio Napitupulu, mahasiswa dari Departemen
Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut

Pertanian Bogor (Fema IPB) meraih Juara III lomba

ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi.
“Mengonsumsi tiga buah utuh bisa saja menjadikan

konsumen bosan atau ‘enek’. Namun, dengan mengolah
buah menjadi jus dapat menjadi pilihan agar konsumen
tidak ‘enek’ dan lebih mudah dicerna oleh organ
pencernaan,” tambahnya.

Selain Abel, Ni Ketut Susila Dharma Asih dari Departemen
Gizi Masyarakat, Fema IPB meraih Juara 1 dalam ajang

yang sama. Saat grandfinal, Ia membahas Program
Tunjangan Makanan Tambahan Bergizi atau

“Supplemental Nutritious Assistance Program” yang biasa

disingkat dengan SNAP yang diterapkan di Amerika. SNAP
merupakan tunjangan bagi warga yang hidup dalam

kemiskinan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan
pangan dan gizi.
Sila mengutarakan bahwa program SNAP termasuk
program yang bagus. Namun, tunjangan yang diberikan

belum menyeluruh dan belum tepat sasaran. Selain itu,

tunjangan dalam program SNAP hanya bisa digunakan di
toko-toko tertentu. (AD/Zul)

National Nutrition Olympiade (N2O) dalam ajang

perlombaan Sci-Fi Neutron 2019 di Universitas Gajah
Mada (UGM), Yogyakarta (15-18/3). Sci-Fi Neutron 2019

mengangkat tema Strategi Pencegahan Stunting di

Indonesia melalui Program 1000 Hari Pertama Kelahiran
(HPK).
Abel ini mengaku bahwa dengan mengikuti perlombaan

ini, Ia bisa bertemu banyak mahasiswa yang berasal dari
berbagai perguruan tinggi. Selain itu, Abel ditantang untuk

mampu mengatur manajemen waktu sebaik mungkin saat
lomba berjalan. Hal ini dikarenakan lomba N2O ini dituntut
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Sekolah Vokasi IPB Boyong Tiga Juara Sekaligus
dalam Ajang OVEB 2019

M

ahasiswa Sekolah Vokasi (SV) Institut
Pertanian Bogor (IPB) berhasil boyong tiga
juara dalam Olimpiade Vokasi Ekonomi dan
Bisnis (OVEB) yang digelar Universitas Andalas, (21-23/3).
Tim dari Sekolah Vokasi IPB berhasil meraih Juara I
Olimpiade Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan, Juara II
Business Plan Digital Start Up, Juara II Vlog sekaligus Juara
Terfavorit.
Tim SV IPB yang berhasil meraih Juara I Olimpiade
Akuntansi adalah Muhammad Hafiedz Amrullah, Fany
Indriani Permana dan Gustin Fanira, sementara tim yang
meraih Juara II Business Plan Digital Startup berasal dari
Program Studi Manajemen Informatika yakni Muhammad
Rangga Luthanza, Diaz Fadilah dan Thalia Indah Milagrosa
Alberto. Adapun peraih Juara II vlog sekaligus juara
terfavorit adalah Cindy Nur Oktaviano, Devi Wahyuni,
Fakhril Razi dari Program studi Teknologi Produksi dan
Pengembangan Masyarakat Pertanian dan Program Studi
Komunikasi.
Muhammad Hafiedz Amrullah, mengatakan bahwa timnya
harus menyelesaikan kasus akuntansi yang kompleks.
“Alhamdulillah kami bisa lolos ke final dan mendapat juara
satu dan ke depan kami berencana akan ikuti lombalomba serupa,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammad Rangga Luthanza
menyampaikan bahwa ketika berkompetisi, Ia dan rekanrekannya merasa pesaing terberatnya berasal dari
Universitas Haluoleo, Universitas Islam Indonesia dan
Universitas Brawijaya. “Terlebih yang Haluoleo mereka
sudah membuat web dan aplikasinya secara utuh. Meski
demikian kami tidak gentar, Business Plan yang kami
kompetisikan berjudul FarmIT. Yaitu aplikasi berbasis
android di bidang pertanian, yang ternyata berhasil
menjadi juara dua,” ujarnya.
Selain itu ada Cindy Nur Oktaviano, yang merasa bangga
karena di ajang OVEB 2019, Ia bisa meraih juara dua
sekaligus juara terfavorit. Menurutnya peserta kompetisi
berasal dari seluruh Sekolah Vokasi di Indonesia.
“Alhamdulillah saya bisa meraih juara dua dan juara
terfavorit. Vlog yang kami sajikan tentang berwisata
sambil menjaga lingkungan. Kami menyajikan
pemandangan alam saat kami melakukan Malam
Keakraban (Makrab) di Curug Ciputri. Dan kami
memanfaatkan pemandangan tersebut dan bukan hanya
sekedar Makrab atau berwisata tetapi kami juga tetap
menjaga kebersihan lingkungan dengan mengumpulkan
sampah-sampah di sana dengan menggunakan trash
bag,” ujarnya. (**/Zul)
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