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Guru Besar dari University of British Columbia Canada,
Kagum pada Temuan-Temuan Mahasiswa IPB
sangat berterimakasih kepada Dekan FEM, Dr. Nunung
Nuryartono yang terbuka untuk mengakomodasi
perbedaan kami. Saya rasa inilah perwujudan dari
semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika
yang berarti bersama-sama di dalam segala perbedaan,”
ujar Professor Christopher Bennett.
Sementara itu, Dr. Nunung mengatakan bahwa Summer
Course ini sudah lama direncanakan. Pihak UBC dan IPB
sudah menggagas program ini sejak tahun lalu.

P

rofessor Rickey Yada dari University of British
Columbia (UBC) Canada menyatakan
kekagumannya kepada mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) yang mampu melakukan
komersialisasi pada produk-produk yang mereka buat.
“Saya kagum melihat bagaimana mahasiswa IPB mampu
membuat sesuatu di kelas dan mampu memasarkannya
hingga ke tangan konsumen,” ujarnya saat memberikan
sambutan dalam Pembukaan Program Summer Course di
Kampus IPB Dramaga, Bogor (3/4).
Menurutnya, alasan inilah yang mengantarkan Prof, Yada
untuk mengirimkan mahasiswanya dari UBC untuk
mengikuti Summer Course ke Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB.
Selain Prof. Yada, hadir juga Prof. Christopher Bennett dan
Professor Rick Barichello. Menurut Prof. Bennet, momen
Summer Course ini terasa begitu spesial karena beberapa
alasan. Pertama, di tahun ini IPB melakukan re-branding
menjadi IPB University dan Summer Course dilaksanakan
di bulan Ramadhan dimana mayoritas masyarakat
Indonesia menjalankan ibadah puasa.“Maka dari itu, saya

“Kami selaku penyelenggara tentunya akan memberikan
pengalaman terbaik bagi mahasiswa asing peserta
Summer Course ini. Mulai dari ke tempat produksi kopi
lokal yang menghasilkan produk kualitas ekspor hingga
pengalaman tinggal di pedesaan dan merasakan langsung
bagaimana cara penduduk desa untuk membangun usaha
skala kecil di desanya,” ujarnya.
Sementara itu, re-branding IPB menjadi IPB University
dijelaskan oleh Direktur dari Direktorat Program
Internasional IPB, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar. Menurutnya
kini nama dalam bahasa Inggris dari IPB berubah menjadi
IPB University.
“Semoga ketika rekan-rekan semua saat kembali ke
Canada bisa membantu memperkenalkan kampus kami
sebagai IPB University. Selain itu pula, saya berharap
dengan adanya acara ini dapat mempererat hubungan
antara UBC dan IPB baik dalam segi pendidikan, ataupun
pengembangan riset,” ujarnya. (DD/Zul)
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Uji Kreativitas Mahasiswa di
Development Communication Festival
membuat iklan layanan masyarakat yang berkaitan
dengan tema acara,” ujar Ketua Panitia, Asri Sulistiawati,
S.KPm, M.Si.
Menurut Dr. Arya Hadi, acara ini sejalan dengan arah
kurikulum SKPM yang sebentar lagi menuju kurikulum
2020. Kurikulum 2020 mengutamakan komunikasi digital,
oleh karena itu mahasiswa SKPM harus memiliki
kompetensi yang baik melalui mata kuliah komunikasi

S

aat ini, Indonesia dihadapkan dengan era digital
yang mempermudah masyarakat dalam

memperoleh informasi. Namun, apabila

perkembangan era digital tidak diimbangi dengan
kemampuan berkomunikasi yang baik, informasi yang
diperoleh sulit dipergunakan dengan baik pula. Oleh
karena itu, penting untuk mengasah kemampuan skill
berkomunikasi dengan cara menuangkan ide kreativitas

yang ada. Senada dengan Dr. Arya, Rektor IPB, Dr. Arif
Satria mengatakan bahwa acara seperti ini penting untuk
era baru yang dihadapi anak muda dengan bekal di bidang
komunikasi.
“Dengan adanya acara ini, mahasiswa dapat memiliki 3C
untuk era baru. 3C ini adalah communication skill yang
penting untuk era baru, collaboration skill yang menjadi
aspek utama juga untuk perkembangan jaman, dan
creativity,” tambah Dr. Arif Satria. (NIN/Zul)

secara langsung.
Seperti yang diterapkan oleh Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM),
Institut Pertanian Bogor(IPB) yakni dengan menggelar
Development Communication Festival. Acara tersebut
berlangsung di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB
Dramaga, Bogor (4/5). Acara yang berkonsep festival
tersebut mengusung tema “Digitalization of
Ruralpreneurship” yang bertujuan untuk mengasah
kreativitas dan aplikasi teori mahasiswa Departemen
SKPM yang telah mereka dapatkan. Seperti Dasar-dasar
Komunikasi (Daskom), Komunikasi Bisnis (Kombis),
Komunikasi Massa (Komas), dan Media Siaran (Medis).
Acara ini juga dihadiri oleh Rektor IPB yakni Dr. Arif Satria,
Ketua Departemen SKPM, Dr.Ir Arya Hadi Dharmawan dan
para dosen.
“Festival ini melibatkan mahasiswa yang mengambil mata
kuliah Daskom dengan menampilkan pertunjukan atau
teater, mata kuliah Kombis dengan mendirikan stand
produk khas mahasiswa IPB, mata kuliah Komas dengan
membuat newsletter, dan mata kuliah Medis dengan
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Rektor IPB Kunjungi Kompas, Harapkan Feedback dari Media
heran banyak alumni IPB yang bisa mengisi posisi
strategis di berbagai tempat," ujar Dr. Arif.
Bagi Rektor IPB, apa yang telah dirumuskan oleh Prof.
Andi Hakim tetap harus dipertahankan. Namun demikian,
ia menegaskan bahwa perlu softskill lain yang wajib
dimiliki oleh mahasiswa agar bisa adaptif di era disrupsi
kini. Oleh karenanya IPB ingin menciptakan lulusan yang
tidak lagi menjadi seorang job seeker, namun harus
menjadi job creator. Rektor IPB ingin mahasiswa IPB lulus
menjadi seorang wirausaha yang by design bukan karena
by accident.
“Jangan ada lagi mahasiswa IPB yang menjadi wirausaha
karena nilainya yang jelek, hampir dropout (DO), sehingga
tidak mungkin untuk melamar kerja, atau karena orang
tuanya memang sudah kaya raya. Inilah yang kini sedang
kita siapkan. Bahwa dalam visi-misi IPB yang baru, kita
ingin menciptakan lulusan techo-sociopreneur,” tegas
rektor IPB.

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
melakukan kunjungan media ke kantor Kompas
dengan didampingi Kepala Biro Komunikasi, Ir.
Yatri Indah Kumusastuti, M.Si, Kamis (2/5) di Menara
Kompas, Jakarta. Kedatangan Rektor IPB itu disambut
hangat oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Kompas, Ninuk
Pambudy, Wakil Pemred Kompas, Tri Agung Kristanto dan
Wakil Editor, Evy Rachmawati.
“Bagi Kompas, IPB itu luar biasa karena tiga dari tujuh
Pemred Kompas itu dari IPB. Sepertinya pantas IPB itu
Institut Per-Pemredan Bogor,” buka Tri Agung. Dr. Arif
kemudian menegaskan bahwa hal itu lahir dari kecerdasan
(alm) Pak Andi Hakim Nasoetion yang mendorong
mahasiswa IPB untuk bisa berpikir logis dan kritis.
Menurutnya program Tingkat Persiapan Bersama (TPB)
yang kini menjadi Program Pendidikan Kompetensi Umum
(PPKU) adalah alasan kenapa mahasiswa IPB bisa bekerja
dimanapun.
"Tahun pertama di IPB, kita berikan mahasiswa ilmu dasar
guna melatih logic thinking mahasiswa. Karena dua hal
tersebut yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Maka tak

Dr. Arif, mengungkapkan, Kompas sebagai media referensi
publik, sangat dibutuhkan dalam mendapatkan feedback
terhadap IPB. Melalui media, IPB bisa dikenal lebih luas
oleh masyarakat. Oleh karenanya, Rektor IPB
menginginkan ke depan ada kerjasama yang saling
menguntungkan bagi kedua pihak.
Menanggapi hal itu, Pemred Kompas, Ninuk Pambudy juga
sepakat bahwa IPB perlu didukung media agar berbagai
hal yang telah dihasilkan IPB bisa tersampaikan kepada
khayalak masyarakat dan sekaligus bisa menjawab isu-isu
yang tengah terjadi di masyarakat melalui para pakar dan
ahli di IPB.
“Dalam paparan rektor tadi, ternyata banyak sekali inovasi
dan hasil penelitian di IPB yang mungkin sebagian besar
masyarakat belum tahu. Kami sebagai media tentu saja
memiliki sejumlah hal yang bisa dimanfaatkan oleh IPB.
Utamanya publikasi. Kami memiliki kompas cetak, kompas
TV, kompas.com dan kompas.id,” ujarnya.
Baik IPB maupun Kompas optimis dengan kerjasama yang
nanti dilakukan akan meningkatkan interdependensi
antara Kompas dengan IPB. Sehingga yang utama adalah
bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi
masyarakat. (Rz/Zul)
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Sekolah Bisnis IPB Jadi Mitra Pemprov DKI
Wujudkan Kewirausahaan Terpadu
Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan kontribusi SB-IPB kepada
para wirausaha di DKI Jakarta dapat membuka wawasan
lebih luas lagi terkait dunia usaha.
Dekan Sekolah Bisnis IPB, Prof. Noer Azam Achsani
mengatakan SB IPB mendukung penuh kerjasama antara
IPB dengan Pemprov DKI yang ditandatangani Rektor IPB
dan Gubernur DKI. ”Kerjasama ini memberikan
kesempatan kepada SB-IPB untuk berkontribusi langsung

D

alam rangka menyukseskan gerakan Program
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di

membantu masyarakat dan juga sekaligus bisa
memperkaya ilmu pengetahuan empiris serta
mempromosikan SB-IPB kepada masyarakat luas.”
(andin/ris)

wilayah Provinsi Daerah Khusus Indonesia (DKI)

Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
menjalin kerjasama dengan Sekolah Bisnis Institut
Pertanian Bogor (SB-IPB). SB-IPB menjadi mitra Pemprov
DKI Jakarta SB-IPB dalam pengembangan tersebut. Staf
pengajar SB IPB menjadi narasumber Pelatihan
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada 400
titik di wilayah Provinsi DKI. Tujuan dari program ini adalah
untuk memberikan keterampilan dan keahlian bagi para
wirausahawan di DKI Jakarta.
Dalam rangka menyukseskan program PKT, SB-IPB
memberikan materi pelatihan softskill mengenai analisis
peluang dan model bisnis serta merintis usaha. Pada
pelatihan ini, para narasumber dari SB-IPB menyampaikan
pentingnya penguasaan softskill dalam berwirausaha dari
mulai membentuk pola pikir wirausaha yang sukses,
merencanakan usaha yang tepat hingga cara menjalankan
usaha yang efektif dan tepat. Peserta diharapkan mampu
mengembangkan potensi berwirausaha dan
meningkatkan usaha produktif yang dikelolanya baik
perorangan maupun kelompok (Koperasi, Usaha Mikro
Kecil Menengah/UMKM, Industri Kecil Menengah/IKM).
Disamping itu, peserta juga diharapkan semakin optimis
dalam menjalankan usaha produktif yang dikelolanya.
Peserta pelatihan terdiri dari pencari kerja, wirausaha
pemula dan wirausaha naik kelas yang berdomisili di
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Fapet IPB Gandeng FLPI Gelar Workshop Peternakan

F

akultas Peternakan (Fapet) Institut Pertanian Bogor
(IPB) gandeng Forum Logistik Peternakan Indonesia
(FLPI) gelar Workshop Pemanfaatan Teknologi 4.0
pada Rantai Pasok Industri Olahan Hasil Ternak di
Puslitbangnak, Jl.Raya Pajajaran Kota Bogor (2/5). Menurut
Ketua Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
(IPTP) Fapet IPB, Prof. Irma Isnafia Arief mewakili Dekan
Fapet IPB saat membuka kegiatan workshop, saat ini
industri peternakan sebagai produsen pangan hasil olahan
ternak semakin berkembang.
“Manajemen rantai pasok pada industri olahan ternak
merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan. Karena pada dasarnya manajemen rantai pasok
memperhatikan bagaimana proses barang hingga sampai
ke tangan konsumen dengan memperhatikan kualitas
barang, seperti daya tahan, keutuhan barang hingga waktu
respon pemesanan. Penerapan industri 4.0 pada
pengolahan hasil ternak dapat mendorong proses inovasi
dan meningkatkan produktivitas, mempercepat proses
produk dan kemasan dengan baik, produk yang dihasilkan
lebih bersifat khusus dengan skala lebih baik. Dan efisiensi
bisa tercapai dalam transportasi, logistik, komunikasi, serta
produksi lewat jejaring sehingga mendorong terciptanya
pabrik yang handal,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurutnya workshop ini digelar untuk
menambah pengetahuan para pelaku industri olahan hasil
ternak terkait pemanfaatan teknologi 4.0 dalam
meningkatkan efisiensi rantai pasok industri, olahan hasil
ternak dan sebagai wadah untuk saling berbagi dalam
membuka peluang serta tantangan yang dihadapi dalam
mengimplementasikan teknologi 4.0 di industri olahan
ternak.
“Industri penyedia daging dan unggas harus terus
berinovasi untuk menghasilkan bahan pangan dengan
jumlah besar dalam waktu yang cepat di era revolusi
industri 4.0. Sudah suatu keharusan bagi peternak di
Indonesia untuk menerapkan teknologi 4.0 karena adanya
perkembangan digital yang terus maju. Dua hal penting

yang sudah mulai harus dikuasai yakni teknologi big data
dan kecerdasan buatan. Dua teknologi itu menjadi bahan
pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan
perusahaan lebih cepat dan reaksi jika terjadi
penyimpangan dalam proses dapat dilakukan lebih cepat
lagi untuk menghindari kerugian yang lebih besar,”
imbuhnya.
Menurutnya, industri 4.0 bisa mencakup dari kandang
hingga ke meja makan. Maka untuk industri olahan daging
sebagai salah satu mata rantai pasok industri pangan,
diperlukan adanya hubungan sinergis dengan pihak-pihak
di dalam rantai mulai sejak dari kandang hingga konsumen
akhir. Oleh karena itu, sangat penting adanya berbagai
aplikasi yang menghubungkan pabrik olahan dengan
pemasok bahan mentah hingga ke konsumen.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Industri Agro, Kementerian Perindustrian RI, Iken
Retnowulan mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah
mulai menerapkan teknologi 4.0 terhadap industri
peternakan.
Salah satu bentuk upaya penerapan teknologi 4.0 adalah
perbaikan alur aliran material yang perlu ditingkatkan.
Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dengan menerapkan dan memberdayakan melalui
teknologi 4.0 untuk skala usaha dan membangun
infrastruktur digital nasional.
“Tugas pemerintah adalah meningkatkan fasilitas
infrastruktur teknologi agar industri peternakan nasional
dapat maju berkembang dalam menghadapi era teknologi
4.0. Ada peternakan di Indonesia yang telah melakukan
teknologi 4.0 dengan melalui pemasangan barcode pada
ternaknya. Peternak bisa mengetahui pergerakan
ternaknya dan mendapatkan informasi detail mengenai
ternak tersebut. Misalnya soal riwayat sapi, kesehatan sapi,
asupan makanan dan obat yang diberikan akan diketahui.
Bahkan peternakan di Indonesia ada yang dapat
mengetahui ternak sakit menggunakan teknologi.
Sebenarnya teknologinya sederhana, namun masih banyak
masyarakat di Indonesia yang merasa sulit karena
menggunakan teknologi. Harapan kami pemerintah
menetapkan regulasi untuk implementasi teknologi 4.0
disesuaikan dengan kondisi industri peternakan di
Indonesia ini, sehingga pangsa pasar industri peternakan
berkembang lebih maju terutama pada rantai pasok
industri olahan hasil ternak,” katanya. (awl/Zul)
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Mahasiswa IPB Tanam 1000 Bibit Mangrove di Pulau Pramuka
status dan rekomendasi pengelolaannya. Hasil laporan
berupa rekomendasi pengelolaan akan disampaikan
kepada pihak Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu.
“Kegiatan praktek lapang ke Kepulauan Seribu ini
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi di bidang
sumberdaya laut, sehingga lulusan MSP FPIK mampu
berperan dalam mengelola sumberdaya laut. Penanaman
mangrove di Pulau Pramuka oleh mahasiswa MSP
angkatan 53, merupakan bentuk partisipasi dan
kepedulian kepada kawasan konservasi Taman Nasional
Kepulauan Seribu. Selain itu, dari mahasiswanya
diharapkan akan terbiasa dan peka terhadap kelestarian
sumberdaya ekosistem pesisir,” tambah pakar konservasi
laut tersebut. (**/Zul)

M

ahasiswa program sarjana dari Departemen

Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP)

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut

Pertanian Bogor (IPB) menanam seribu bibit mangrove di
Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu (5/5). Penanaman
seribu mangrove ini bertujuan untuk proses pembelajaran
serta berlatih mengkaji pengelolaan sumberdaya perairan,
khususnya terkait konservasi sumberdaya hayati perairan.
“Mahasiswa yang terlibat dalam penanaman seribu
mangrove ini adalah mahasiswa semester enam yang
sedang praktek lapang. Penanaman ini menjadi upaya
rehabilitasi ekosistem mangrove di Pulau Pramuka,Taman
Nasional Laut Kepulauan Seribu. Rombongan terdiri dari
96 mahasiswa, 2 dosen, 18 asisten dosen,” ujar Dr.Ir.
Fredinan Yulianda, M.Sc. sebagai dosen Penanggung
Jawab Praktek Lapang.
Menurutnya, mahasiswa telah melakukan pengamatan
pada tiga ekosistem pesisir seperti terumbu karang,
mangrove dan lamun di Pulau Pramuka. Selanjutnya dikaji
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Sekolah Akselerasi FPIK IPB Hadirkan
Ketua Maritim Muda Indonesia

S

ekolah Akselerasi merupakan program

pengembangan sumberdaya mahasiswa yang

diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (BEM FPIK) Institut
Pertanian Bogor (IPB). Sekolah Akselerasi merupakan

bagian dari Sekolah Pasca Kampus. Yakni salah satu

untuk melanjutkan studi di luar negeri. Syarat-syarat
administrasi seperti Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), skor

IELTS/TOEFL, LoA conditional, dokumen pendukung harus

dipenuhi,” ujarnya.
Sementara itu dalam paparannya, Rully mengatakan

program kerja yang dilaksanakan dengan tujuan membuka

bahwa perikanan dan kelautan 4.0 adalah pengembangan

mengetahui dunia kerja dan studi lanjutan di bidang

manusia, teknologi digital yang terintegrasi dari hulu ke

wawasan mahasiswa FPIK pada khususnya untuk
perikanan dan ilmu kelautan.

Dalam Sekolah Akselerasi ini, hadir Ketua Umum Maritim

Muda Indonesia, Kaisar Akhir dan Rully Setya Purnama,
pemilik Minapoli.

industri perikanan dan kelautan berbasis sumberdaya

hilir, dan adanya keterlibatan transdisiplin ilmu sehingga

tercipta model bisnis baru yang lebih produktif, efektif,
efisien, serta berdampak secara ekonomi, sosial, maupun
keberlanjutan lingkungan.

“Yang menjadi masalah di bidang perikanan saat ini yaitu

Dalam paparannya, Kaisar mendorong mahasiswa FPIK

penguasaan softskill yang terbatas, kurang punya passion

pendidikan ke luar negeri. Menurut penerima beasiswa

bibit pengelola dunia perikanan harus fokus pada solusi,

Maritime University (WMU), Swedia ini, mahasiswa harus

proses, serta menjaga kebersamaan. Bagi para lulusan

IPB untuk mengambil kesempatan melanjutkan

Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) di World

bisa menunjukkan jiwa sosial dan nasionalisme.
“Utamakan nasionalisme dan tekad untuk kembali dan
mengabdikan ilmu untuk penyelesaian masalah di

Indonesia, dan kuasai argumen terkait dengan negara

untuk bekerja, serta belum siap menjadi wirausaha. Bibitmempunyai cara berpikir yang berbeda, menghargai

yang masih segar, lebih baik untuk bekerja atau memulai

perusahaan yang tidak besar, namun dapat berperan
banyak sehingga dapat mengerti berbagai masalah

perikanan yang sesungguhnya untuk kemudian mencari
solusinya,” ujarnya. (AF/Zul)

tujuan. Selain itu, mulailah dengan niat dan cita-cita tinggi
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Malam Kelautan, Peluang Jalin Relasi
Antar Mahasiswa dan Alumni

S

ebagai wadah untuk menjalin tali silaturahim antar

komunikasi dengan Haitek dapat memberikan jalan bagi

Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan

memperoleh relasi yang dibutuhkan untuk kegiatan-

mahasiswa dan alumni angkatan 54, Departemen

mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan untuk

dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB)

kegiatan di luar kampus,” ujarnya.

GMSK, Kampus IPB Dramaga, Bogor (1/5), ini mengangkat

Acara Malam Kelautan ini diisi dengan berbagai hiburan

gelar Malam Kelautan. Acara yang digelar di Auditorium
tema “A Look Back at Where The Beach Craze Started”.
Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc. selaku Ketua Departemen
Ilmu dan Teknologi Kelautan menyampaikan bahwa

dari mahasiswa aktif, alumni dan dosen yang hadir. Selain
itu juga terdapat penampilan dari perkusi kebanggaan

Ilmu dan Teknologi Kelautan yaitu Explorasi Percussion.
(**/Zul)

kegiatan Malam Kelautan ini merupakan sarana yang

sangat baik untuk menjalin silaturahim asal sejalan
dengan kegiatan akademik.

Sementara itu, Ayi Rahmat, S.Pi, M.Si selaku Ketua

Himpunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan (Haitek)
dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa acara ini

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

merupakan kali pertama Haitek diundang untuk
menghadiri acara tahunan ini. “Kegiatan ini menjadi
peluang untuk menjalin relasi dengan Haitek. Terjalinnya
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