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elamat Dies Natalis IPB ke 56 hari ini, 1 September

kita anggap sebagai kesempatan untuk tumbuh

yang tentunya prestasi pun harus bertambah.

thinking dan bertindak cerdas tangkap peluang.

2019. Kita bersyukur usia kita telah bertambah

berkembang maka tak ada jalan lain selain day to day

Setiap detik pertambahan usia adalah kesempatan

Sementara kalau pertambahan waktu kita anggap sebagai

sangat tergantung dari utilisasi perdetik pertambahan

persis dengan cemasnya saat 2×15 menit perpanjangan

pertambahan prestasi. Eksistensi kita di masa depan
waktu kita itu. Eksistensi bisa tumbuh linier, bisa juga

tumbuh eksponensial, tapi bisa juga "nyungsep". Semua

tergantung dari kualitas utilisasi waktu kita. Kalau waktu

beban maka yang ada adalah kecemasan setiap saat. Ini

waktu pertandingan sepakbola karena lebih ketakutan
kebobolan gol dari pada optimisme untuk justru
menambah gol.
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Eksistensi IPB dulu hingga saat ini diuntungkan dengan
orang-orang di dalamnya yang memanfaatkan

pertambahan waktu dengan sangat baik dan sikap
proaktif. Kalau kita pelajari perjalanan IPB selama ini sejak

berdirinya tahun 1963, ada tiga faktor penyebab
suksesnya IPB, yaitu INSPIRASI, INOVASI, dan

INTEGRITAS.

Pertama, INSPIRASI telah menjadi penciri IPB karena

banyak ide IPB dalam bidang pendidikan dan pertanian
yang merangsang berbagai pihak untuk mengadopsi atau

mengembangkan lebih lanjut. Ide seleksi masuk IPB tanpa
tes adalah yang monumental, yang kemudian diadopsi

secara nasional dengan nama PMDK dan lalu sekarang

melahirkan trust, yang merupakan pilar penting modal
sosial. Artinya, kepercayaan publik kepada IPB didasarkan

pada integritas orang-orang di dalamnya, dan di internal

IPB pun akhirnya tercipta modal sosial yang kuat. Dengan

modal sosial yang kuat tersebut maka inovasi-inovasi pun
bermunculan lebih lancar.
Jadi ketiga faktor tersebut sebenarnya terkait satu sama
lain. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana konteks baru

inspirasi, inovasi dan integritas IPB di saat kita memasuki
era baru VUCA (Volatility, uncertainty, complexity,

ambiguity) akibat Revolusi Industri 4.0?

VUCA memang bisa membuat kita "fragile", tapi bisa

bernama SNMPTN. Begitu pula ide bimbingan massal

membuat kita "agile" kalau VUCA kita artikan dengan

kita mencapai swasembada beras 1984. Pemikiran

punya visi dan future mindset, dan lalu mampu

yang menjadi program nasional di era Orde Baru sehingga

pembangunan ala Sajogyo juga mewarnai pembangunan

pedesaan di Indonesia. Inspirasi adalah fungsi dari

kreativitas berpikir. IPB bisa terus menginspirasi karena

kreativitas berpikir yang bisa tumbuh berkembang di

lingkungan akademik kampus yang kondusif. Ide-ide yang

menarik dan unik menjadikan orang lain tertarik untuk
mengembangkan lebih jauh. Inilah yang dimiliki para
pendahulu dan senior IPB, yakni kemampuan

Vision, Understanding, Clarity, dan Agilility. Kita harus

menghadirkan masa depan ke dalam pikiran dan langkah

hari ini. Kata orang, "tommorrow is today", dan "future is
now".

Volatility harus kita jawab dengan kecepatan. Uncertainty

kita jawab dengan risk literacy karena ketidakpastian akan

penuh dengan resiko. Complexity kita jawab dengan

understanding terhadap multi variabel yang saling terkait

menginspirasi.

dan ini pun butuh skill complex problem solving. Mochtar

Kedua, INOVASI adalah proses pemanfaatan pengetahuan,

Kasali: kita jangan hanya tahu pohon tapi harus tahu

ketrampilan dan pengalaman untuk menciptakan atau

memperbaiki produk barang atau jasa, proses, atau sistem

yang baru, yang memberikan nilai tambah penting. Inovasi
IPB sangat banyak. Dalam inovasi produk kurun waktu

2008-2018 ada lebih dari 450 inovasi yang prospektif dan
memberikan kontribusi 39.6% dari total Inovasi paling

prospektif menurut penilaian Business Innovation Center
(BIC). Inovasi kelembagaan juga banyak, salah satunya

Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). Inilah yang membuat
IPB dalam tiga tahun ini selalu mendapatkan Anugerah
Widyapadhi dari Menristekdikti. Inovasi IPB tersebut

menjadi modal IPB untuk berperan di masyarakat. IPB bisa
besar seperti sekarang ini karena inovasi-inovasi nya yang

bermanfaat, baik untuk pemerintah, industri maupun
masyarakat.

Ketiga, INTEGRITAS yang berisi kejujuran, kedisiplinan,
tanggungjawab, dan komitmen menjadi penciri alumni

Riady pernah berpesan di Rumah Perubahan Rhenald
hutan. Artinya, kita harus tahu ekosistem dan hubungan

tali temali variabel-variabel di dalamnya. Ambiguity kita

jawab dengan clarity, informasi harus lengkap dan jelas.
Saat ini yang diperlukan adalah inspirasi-inspirasi baru
untuk menghadapi VUCA dan Revolusi Industri 4.0. IPB

akan makin eksis kalau kita mampu hadir dengan ide-ide
baru yang menginspirasi. Kita telah memiliki Rencana

Jangka Panjang 2045. Kita telah memiliki Renstra IPB 4.0
yang menjadi panduan strategi dan program IPB
menghadapi era 4.0 . Kita telah memiliki konsep Agro

Maritim 4.0 yang dapat menjadi acuan pembangunan
sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan kelautan di

era 4.0. Kita memiliki roadmap riset Agro Maritim 4.0 yang
menjadi arah riset dan inovasi IPB. Kita telah memiliki

kurikulum 2020 yang responsif terhadap era 4.0. Apakah
pemikiran-pemikiran IPB tersebut sudah cukup
menginspirasi?

IPB. Integritas menjadi pilar penting dalam membangun

sinergi IPB dengan berbagai pihak.Integritas ini kemudian
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Pada saat saya diundang FAO memaparkan gagasan IPB

tentang digital agriculture, tidak sedikit orang apresiasi
dengan kesiapan konsep IPB untuk pembangunan
pertanian dunia ketiga. Begitu pula saat puluhan

pedesaan ke arah smart society yang inklusif. Inovasi-

inovasi baru harus segera hadir untuk menyelesaikan

complex problems yang ada. Karena itu kita harus dekat

dengan kenyataan agar kita tahu masalah di lapang. Kita

kesempatan menjadi pembicara seminar internasional dan

pun harus update dengan teknologi 4.0 agar solusi

menginspirasi. Namun, apa pun kata orang tentang

Mahasiswa pun harus sering turun desa untuk

nasional tentang 4.0 orang pun menyebut paparan yang

mengatasi masalah pun lebih presisi dan efektif.

inspirasi IPB, sebenarnya masih di tingkat permukaan. Hal

menginspirasi anak-anak desa agar punya mimpi dan visi

konkrit selaras dengan era 4.0 yang bermanfaat, baik

karena kita ingin mahasiswa bisa menginspirasi anak-

ini karena yang sebenarnya ditunggu publik adalah inovasi
inovasi produk atau jasa, inovasi kelembagaan maupun

masa depan. Karena itulah KKN di IPB bersifat wajib

anak desa tersebut, sekaligus mampu memetakan

inovasi sistem. Inovasi konkrit adalah inovasi yang benar-

masalah riil dan memecahkannya secara kolaboratif dalam

pertumbuhan eksponensial.

segera mengejar ketertinggalan dari negara maju,

benar telah dirasakan hasilnya dan membawa efek

Karena itu kita harus menjadikan ini sebagai momentum
untuk membuktikan bahwa IPB selalu hadir dan eksis di

setiap titik perubahan. Prestasi masa lalu IPB tak bisa lagi
membantu reputasi kita manakala kita tak mampu

memberikan kontribusi konkrit saat ini dan masa

mendatang. Kita tak bisa lagi bernostalgia dengan
membanggakan kisah masa lalu. Orang tidak akan lagi
menganggap prestasi masa lalu sebagai keberhasilan kita.

kerangka smart village. Agenda ini penting agar kita bisa
setidaknya dalam bidang pertanian.

Kedua, bagaimana kita menghasilkan inovasi yang

menginspirasi masyarakat global. IPB telah menentukan
tema kerja 2023 yaitu local-global connectivity. Artinya,

inovasi yang dihasilkan IPB harus menembus reputasi
global. Indonesia kaya akan biodiversity dan culture

diversity. Inilah modal untuk menghasilkan inovasi khas
tropis yang tidak dimiliki oleh ilmuwan asing. Kita lah yang

Sebaliknya orang menanti inovasi-inovasi baru dan

lebih berkesempatan menguak realitas tropis ini yang

adalah pemilik hari ini dan pemilik masa depan. Orang pun

produsen teori dan inovasi, dan bukan sekedar konsumen.

prestasi-prestasi baru karena kita berada di era baru. Kita
menanti prestasi kita hari ini dan prestasi masa depan.
Pendahulu kita memberi added value di eranya. Apakah

hasilnya bisa mewarnai dunia. Saatnya kita menjadi

Keseriusan dan ketajaman kita membaca peluang serta

kita sudah memberi added value di era kita yang baru ini?

konsistensi bermental pembelajar akan menentukan bisa

Alhamdulillah kita baru saja Juara 2 Pimnas 2019. Kita

inipun juga menuntut kita untuk membangun sinergi dan

dari menristekdikti. Kita dapat Gold Winner Pelayanan

ditentukan oleh sejauhmana kredibilitas kita dan

berprestasi nasional. Kita di urutan 3 Perguruan tinggi

integritas kita. Karena itu sekali lagi INSPIRASI, INOVASI,

dapat anugerah Widyapadhi dan Anugerah WidyaKrida
Informasi publik. Kita dapat juara 1 dan 2 mahasiswa

tidaknya kita memainkan dua agenda besar ini. Agenda
kolaborasi. Ternyata kesuksesan kolaborasi juga

kredibilitas ini sangat ditentukan oleh profesionalitas dan

terbaik di Indonesia 2019. Semua itu kita dapatkan dalam

dan INTEGRITAS menjadi satu kesatuan tak terpisah.

university ranking QS by subject Agriculture & Forestry.

Bila dua agenda besar terwujud maka IPB akan menjadi

Tentu kita bersyukur dengan segudang penghargaan

sejarah dunia. Semoga dengan moto baru IPB "inspiring

terlalu lama merasa nyaman di comfort zone ini. Prestasi-

membuat sejarah baru.

modal penyemangat untuk menghasilkan inovasi-inovasi

Bogor, 1 September 2019

bulan Agustus 2019 ini. Kita pun masih top 100 world

tersebut. Namun kita tidak boleh terlena dan tidak boleh
prestasi tersebut bukanlah akhir tapi ini adalah hanya

milik dunia dan inilah bukti bahwa IPB menjadi bagian dari
innovations with integrity" memotivasi kita untuk terus

lebih dahsyat dan menyejarah. Hal ini karena kita masih

punya dua agenda besar.

Pertama, bagaimana kita menghasilkan inspiring
innovations untuk mempercepat transformasi masyarakat
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Lagu Kampus Terbaik Mengalun
di Syukuran Pembukaan Dies Natalis ke-56
Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI) dimana terkumpul
senilai Rp 1,75 miliar. Tak hanya itu, juga dilakukan
penandatangan nota kesepahaman (memorandum of
understanding/MoU) antara IPB University dengan

Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dalam

mendukung penelitian dan pengembangan pertanian serta
dengan PT Sang Hyang Seri dalam optimalisasi pangan
khususnya pada perbenihan.

K

ampus terbaik inspirasi tebarkan harapan Kampus

Kampus terbaik inovasi wujudkan impian Kampus

Kampus terbaik integritas kuatkan tujuan

Kampus terbaik beri terbaik untuk negeri, untuk dunia,
umat manusia dan alam semesta
Ini adalah bagian dari bait lagu berjudul berjudul “Kampus
Terbaik” karya Rektor IPB University, Dr Arif Satria. Lagu
yang diciptakan khusus untuk menyambut Dies Natalis

ke-56 ini dilantunkan bersama-sama dengan peserta yang
hadir pada acara Pembukaan Dies Natalis di Agribussiness

Di akhir acara, dilakukan launching Smart and Precise

Feeding yang dipandu oleh Dr. Dwi Guntoro, Kepada Sub

Direktorat Teaching Farm, Direktorat Pengembangan

Bisnis dan Kewirausahaan. Smart and Precise Feeding

adalah inovasi manajemen pemberian pakan ikan secara
otomatis melalui android. Inovasi ini memiliki kelebihan

bisa mengatur waktu pemberian pakan secara otomatis.
Hadir dalam acara ini jajaran pejabat struktural, Senat
Akademik (SA), Dewan Guru Besar, rektor periode

sebelumnya diantaranya Prof AA Mattjik dan Prof Aman
Wirakartakusumah. (SM/ris)

Technology Park (ATP), Cikarawang, Dramaga, Bogor, (1/9).
Lagu ini merupakan cerminan IPB University sebagai

kampus yang terus melahirkan inovasi-inovasi yang

menginspirasi. Menurut Rektor, ada tiga faktor yang

membuat IPB menjadi eksis. Pertama, perannya dalam
menginspirasi baik itu dalam bidang pertanian, pendidikan,
serta sosial yang dapat diwujudkan dalam Kuliah Kerja

Nyata (KKN). Kedua, inovasinya memiliki manfaat yang
besar terutama untuk rakyat. Ketiga, IPB University

terkenal karena dosennya, mahasiswanya, tenaga

kependidikannya, alumninya diakui sebagai orang-orang

yang memiliki integritas.

Sementara itu, Ketua Panitia Dies Natalis Ke-56, Dr Aceng

Hidaya mengatakan, “Tema Dies Natalis tahun ini adalah
Innovation for The Nation. Hal ini sesuai dengan tagline

baru IPB University dimana IPB University ikut

berkontribusi menciptakan berbagai inovasi untuk

pembangunan dan kemajuan negeri.”

Acara pembukaan Dies Natalis juga diwarnai dengan
penyerahan dana beasiswa yang berhasil digalang oleh
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Reuni Perak IPB University Angkatan 31: Perkuat Almamater,
Bicara Masa Depan

S

ekitar 630 alumni hadir dalam 25 Tahun Reuni

ini, untuk memilih mahasiswa yang betul-betul bisa

Perak Alumni IPB University Angkatan 31 di

bertahan kuliah di IPB. DO inilah yang jadi momok

Taman Koleksi, Kampus Baranangsiang, Sabtu

mahasiwa tingkat pertama sejak dulu,” ucap Mattjik

(31/8). Dalam Ngorek atau Ngopi Sareng Rektor, Dr. Arif
Satria menyampaikan biasanya ketemu teman saat kuliah
bicaranya masa lalu. “Namun kini mari kita reuni untuk
bicara masa depan. Alumni yang telah tersebar di seluruh
Nusantara bahkan mancanegara tentu akan punya banyak
pengalaman, knowledge yang bisa dikembangkan untuk
kemajuan baik alumni maupun almamater. Saya sangat
mengapresiasi setiap acara reuni, hal tersebut untuk
memperkuat IPB University juga untuk alumni,” kata

disambut senyum dan tawa peserta.
Dosen IPB University yang juga alumni angkatan 31, Dr
Mukhammad Najib menyampaikan perbandingan karakter
mahasiswa dulu dan mahasiswa saat ini, “Mahasiswa saat
ini jauh lebih merdeka, lebih ekspresif. Dulu antara
mahasiswa dan dosen seperti ada jarak. Namun saat ini
jarak itu nyaris tidak ada, bisa komunikasi di media sosial,
sangat dekat. Selain itu mahasiswa zaman sekarang

Rektor.

punya cara sendiri dalam menyelesaikan masalah.”

Saat angkatan 31 berada di tingkat pertama, yang kala itu

Wisnu Tirtha, Ketua Panitia Reuni Angkatan 31 bertajuk

bernama Tingkat Persiapan Bersama (TPB), banyak kesan
yang dirasakannya terhadap kepemimpinan Prof AA
Mattjik yang saat itu menjabat sebagai Direktur TPB. Dan
untuk mengenang rasa kangen atas kepemimpinan Prof
AA Matjjik, alumni angkatan 31 mengundangnya ke acara

“Shine Like A Star, Anytime, Anywhere” yang terpilih
sebagai Ketua Umum Alumni Angkatan 31 mengatakan,
“Momen ini penting untuk berkumpul, bersilaturahim
untuk mengenang kebersamaan empat tahun kuliah di IPB
University.” (dh/ris)

reuni ini. Terhadap ketatnya aturan studi di IPB University,
terutama di tingkat pertama, Prof AA Mattjik mengatakan,
“Sistem Drop out (DO) masih dipertahankan hingga saat
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IPB University Raih Juara 2 Pimnas 2019
tim PKM Kewirausahaan (PKM K). Ditambah 4 tim PKM
Gagasan Tertulis (PKM GT) dan 4 tim PKM Gagasan
Futuristik Konstruktif (PKM GFK), Jadi totalnya menjadi 23
PKM yang lolos ke Pimnas 2019.
Sebelum diberangkatkan ke Bali, IPB University juga telah
mempersiapkan mahasiswanya dengan memberikan
tambahan pembekalan dan pelatihan baik soft skill
ataupun hard skill. Kontingen IPB University sebelumnya

I

PB University berhasil meraih peringkat 2 dalam ajang
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-32

tahun 2019 yang digelar tanggal 27-30 Agustus 2019

di Universitas Udayana, Denpasar, Bali.
Rektor IPB, Dr Arif Satria menyampaikan keberhasilan ini
merupakan prestasi yang tidak lepas dari usaha dan kerja
keras yang dilakukan segenap keluarga besar IPB
University. Mulai dari mahasiswa, dosen pendamping,
dosen pembina/reviewer, para ketua departemen dan

telah diberikan pembekalan dan pelatihan intensif.
Menristekdikti RI, M Nasir saat pembukaan acara
menyebutkan peserta Pimnas ke-32 tahun 2019 ini
merupakan jumlah peserta terbesar dari tahun-tahun
sebelumnya, yaitu sebanyak 1.614 mahasiswa dan 460
dosen pendamping dari 70 perguruan tinggi negeri dan 56
perguruan tinggi swasta seluruh Indonesia. Mereka
terbagi dalam 460 tim terpilih dari Program Kreativitas
Mahasiswa yang didanai tahun 2019 sebanyak 3.621
Proposal dari Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

pimpinan fakultas yang didukung penuh oleh institusi.
Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB
University, Dr Alim Setiawan Slamet menyampaikan tahun
ini
IPB University berhasil meloloskan jumlah tim Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) terbanyak ke dua pada
Pimnas tahun 2019 ini. Angka ini meningkat dibanding
tahun 2018 yaitu sebanyak 15 kelompok. Jumlah ini juga
konsisten dengan peringkat kedua banyaknya kelompok
PKM yang mendapat pendanaan dari Kemenristekdikti
yaitu sebanyak 95 kelompok PKM.
Sebanyak 23 kelompok PKM IPB University dinyatakan
lolos melaju ke Pimnas ke-32 tahun ini.
Ia menambahkan, adapun sebaran Tim IPB yang berhasil
lolos ke Pimnas 2019 terdiri: 2 tim PKM Teknologi (PKM T),
3 tim PKM Penelitian Sosial Humaniora (PKM PSH), 5 tim
PKM Penelitian Eksakta (PKM PE), 1 tim PKM Pengabdian
Masyarakat (PKM M), 2 tim PKM Karsa Cipta (PKM KC), 2
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IPB University Boyong Penghargaan Bergengsi
di Anugerah Humas Indonesia 2019
Ajang kompetisi ini dimaksudkan untuk memotret kinerja
humas pemerintah (government public relations/GPR) di
Kementerian termasuk perguruan tinggi, Lembaga,
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),
dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Indonesia.
Rektor IPB University, Dr Arif Satria didampingi Kepala
Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti

P

berkesempatan hadir untuk menerima penghargaan ini.
Atas keberhasilan IPB University meraih dua prestasi ini,

restasi gemilang kembali diraih IPB University.

Dr Arif Satria mengungkapkan rasa syukur dan

Kali ini dalam ajang kompetisi Anugerah Humas

apresiasinya kepada unit-unit kerja yang telah

Indonesia (AHI) 2019 yang digelar HUMAS

berkontribusi dalam mewujudkan pencapaian prestatif ini.

INDONESIA, member of PR INDONESIA Group. Dua
penghargaan berhasil diraih IPB University dalam ajang ini,
masing-masing adalah Juara 1 (Gold) Ruang Pelayanan
Informasi Publik Terinovatif (ruang Student Service
Centre/SSC) dan Juara 2 (Silver) Website Pelayanan
Informasi Terinovatif (ipb.ac.id) Pengumuman dan
Penyerahan Penghargaan dilakukan pada Jumat,
30/8/2019 di Kantor Balai Kota Tangerang.
AHI 2019 adalah barometer pencapaian tertinggi kinerja
humas pemerintah sepanjang tahun 2018. Kehadiran
kompetisi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya
humas yang strategis dan kontributif bagi reputasi positif

“Apresiasi saya sampaikan kepada unit-unit kerja yang
telah bekerja keras mengawal inovasi pelayanan baik
melalui website maupun Student Service Centre (SSC).
Semoga prestasi ini mampu menjadi pelecut semangat
untuk terus berkarya dan berprestasi ke depan dalam
memberikan pelayanan publik, “ ungkap Rektor.
Lebih lanjut dikatakannya, "IPB University terus
berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi
publik. Hal ini penting mengingat IPB University adalah
badan publik yang harus terus memberikan layanan
terbaik untuk publik." (sn)

segenap institusi publik dan perusahaan milik
negara/daerah.
Dewan Juri yang terdiri dari pakar di bidang komunikasi
dihadirkan untuk memberikan penilaian dalam kompetisi

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:

ini diantaranya Maria Wongsonagoro (Pakar Public
Relations), Emilia Bassar (Pakar Komunikasi dan
Branding), Asmono Wikan (Founder & CEO PR INDONESIA
Group), John Fresley (Mantan Ketua Komisi Informasi

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

Pusat/Institut Pemerintahan Dalam Negeri), dan Zinnia
Nizar (Vice President Internasional Council of Design).
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Prof Eiji Nawata Paparkan Studi di Kyoto University
Kondisi lingkungan ini yang menjadikan Universitas Kyoto
dapat menjadi pilihan terbaik untuk mahasiswa asing.
Universitas ini pun menyediakan akomodasi bagi
mahasiswa asing, meski dengan kuota yang terbatas.
“Hingga saat ini, jumlah mahasiswa asing di Universitas
Kyoto sebanyak 2.732 mahasiswa. Banyaknya mahasiswa
asing tentu didukung dengan fasilitas yang disediakan.
Terdapat program khusus, dimana bahasa pengantar

U

ntuk memberikan kesempatan kuliah di luar

negeri pada mahasiswanya, IPB University telah
membuat banyak kerja sama dengan berbagai

universitas bergengsi di seluruh dunia. Salah satunya
adalah Universitas Kyoto, Jepang.
Untuk mensosialisasikan kerjasama yang telah terjalin,
Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University mengadakan
seminar 'Study in Kyoto University' yang mengundang
Prof. Eiji Nawata, di Auditorium Toyib Hadiwijaya, Kampus

dalam kuliah adalah bahasa inggris. Hal ini tentu
memudahkan mahasiswa asing sehingga tak perlu
mempelajari secara khusus bahasa jepang,” ujarnya.
Prof. Nawata menekankan beberapa hal penting terkait
persiapan untuk kuliah di Universitas Kyoto. “Kontak
profesor di Jepang, beasiswa, dan tes kemampuan bahasa
inggris sangat penting,” imbuhnya.
Prof. Eiji Nawata pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas
Pertanian di Universitas Kyoto dan sekarang menjabat di
bagian ASEAN Center Universitas Kyoto. (ASK/Zul)

Dramaga, Bogor, (29/8).
Dekan Faperta, Dr Ir Suwardi berharap mahasiswa IPB
University dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang
yang lebih tinggi lagi. Dalam kesempatan ini, Dr Suwardi
juga menceritakan pengalamannya saat menempuh
pendidikan di Jepang.
Universitas Kyoto dan IPB University telah membuat
kesepakatan kerja sama. Karena itu, tiap tahunnya
terdapat setidaknya 15 mahasiswa IPB University yang
dikirim ke Universitas Kyoto untuk mengikuti exchange
program. Selain itu, Universitas Kyoto menawarkan
program double degree, dimana mahasiswa IPB Univeristy
dapat kuliah di dua universitas dalam waktu yang sama.
“Kuliah satu tahun di IPB University, lalu berangkat ke
Kyoto. Nanti lulus dengan dua degree,” ujarnya.
Sementara itu, dalam paparannya Prof Nawata
mengatakan bahwa Kyoto adalah kota yang memiliki
kondisi lingkungan ramah terhadap pelajar asing. Kyoto
merupakan kota di Jepang yang masih menyimpan banyak
budaya Jepang sehingga dapat dikatakan 'the real japan'.
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Student Day 2019, Pembekalan untuk
Mahasiswa Baru Pascasarjana IPB University
Dalam acara ini juga hadir beberapa narasumber yang

pernah mendapatkan beasiswa dari dalam maupun luar
negeri untuk berbagi tips mendapatkan beasiswa. Meraka

adalah penerima beasiswa program exchange Multazimul
Haq, M.Si dan penerima Beasiswa Unggulan On-going,
Ananda, S.Si, M.Si.

Koordinator Program, Direktorat Program Internasional

F

orum Wacana Pascasarjana IPB University

mengadakan Student Day 2019 yang bertempat di

Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN), Kampus

Dramaga, Bogor (24/8). Acara ini bertujuan untuk
mengedukasi mahasiswa baru pascasarjana IPB

University seputar kehidupan kampus dan eskalasi
akademik.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mahasiswa baru

mengetahui kultur pendidikan di IPB University, cara
mendapatkan beasiswa dan student exchange,” ujar Ketua

Pelaksana Acara, Tarigan. Dosen IPB University, Prof.

Muhammad Firdaus dan Dr. Efi Yuliati Yovi berkesempatan

memberikan wejangan di hadapan para mahasiswa ini.

Dalam paparannya, Prof Muhammad Firdaus mengatakan

bahwa mahasiswa pascasarjana harus memiliki organized
scepticism. Yakni bekal akademisi untuk menemukan

kebenaran ilmiah. “Organized scepticism itu punya
keberanian dan daya kritis,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber lainnya, Dr Efi Yuliati Yovi
memberikan tips tentang penulisan dan publikasi ilmiah
yang berkualitas. Dr Yovi juga membahas tentang
mekanisme publikasi dari sisi lembaga asesor karya

IPB University, Belladini Lovel juga menjelaskan tentang
pengalaman dan tata cara untuk mendapatkan beasiswa

ke luar negeri baik exchange ataupun short-courses.
Menurutnya Direktorat Program Internasional IPB

University selalu memberi informasi kepada mahasiswa

yang mencari beasiswa via akun instagram resmi. “Yang

perlu diperhatikan saat wawancara itu bahasa tubuh,

pengetahuan akan program yang ingin diikuti, dan
kerapian penampilan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Multazimul membawakan materi

berjudul “Exchange Your Mind” yang berfokus pada kiat-

kiat mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ia menekankan
materinya kepada lima hal penting saat mendaftar

beasiswa yaitu curriculum vitae (CV), kelengkapan berkas,
materi esai, rekomendasi dari tokoh dan speak in english.

“Sekarang sudah zaman 4.0, CV bisa lebih canggih supaya
menarik lembaga beasiswa,” tegasnya.
Sementara Ananda menjelaskan bahwa Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2019
membuka Beasiswa Unggulan untuk tiga golongan yaitu
masyarakat berprestasi; daerah tertinggal, terdepan, dan

terluar (3T) dan pegawai Kemendikbud. “Peluang lulus
beasiswa ini cukup tinggi. Berkas yang paling penting

adalah sertifikat ITP dengan nilai minimal 500, IELTS

minimal 5,5 dan IBT minimal 61,” ujarnya. (Aditya/Zul)

ilmiah.

“Anda harus mengikuti 'aturan main' dan menjaga
kesopanan kepada lembaga akreditasi lembaga ilmiah.
Salah satunya adalah etika mengirimkan revisi kepada

penyunting karya ilmiah. Memberi covering letter pada
penyunting harusnya pakai format yang e-mail formal,”

ujar Dr Yovi.
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Pekan Karir IPB University Bekali Mahasiswa
Trik Membuat CV Menarik
membuat recruiter tertarik pada kita dan menjadi nilai
tambah kita. Oleh karena itu jangan malu untuk
meletakkan keunikan kamu di CV,” ujarnya.
Selain Adi, DitmawaPK juga menghadirkan Ir. Soni
Drestiana, MM selaku Konsultan Perusahaan dan CoFounder 3V Company. Menurut alumni IPB University ini,
recruiter hanya memiliki waktu enam detik untuk
memutuskan apakah sebuah CV terpilih atau tidak. Oleh
karena itu Soni menyarankan agar CV yang dibuat jangan

M

terlalu panjang, maksimal satu atau dua lembar saja.

media pertama untuk mengetahui profil dari si pelamar

dapat berkomunikasi dengan baik. Coba pikirkan, ini

eskipun memiliki banyak pengalaman dan
prestasi yang membanggakan, sebaiknya

hanya prestasi dan pengalaman yang

terbaru atau yang sesuai dengan kriteria perusahaan yang
dicantumkan dalam Curriculum Vitae (CV). CV adalah
pekerjaan. CV yang bagus bukan hanya berisi informasi
tentang pelamar kerja tapi juga “menjual diri anda” ke
perusahaan.
Hal ini disampaikan Adi Septiawan, Trade Marketing
Manager, PT Reckitt Benckiser Indonesia saat menjadi
pembicara dalam Pekan Karir IPB University di Kampus
Dramaga, Bogor (24/8). Dalam acara yang digelar oleh
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembagan Karir

“Salah satu poin penting yang dapat menjadikan CV kita
impactfull adalah tidak menampilkan sesuatu yang
bersifat subjektif meskipun itu adalah keunggulan kita.
Misal dalam CV si A tertulis bahwa ia orang yang suka
bekerja keras, mampu bekerja di bawah tekanan dan
semua adalah hal-hal yang subjektif. Tidak terukur.
Bagaimana saya tahu kalau dia dapat bekerja keras
sedangkan saya tidak pernah mengenal dia. Hal-hal yang
berbau subjektif sebaiknya dihindari. Kalaupun ingin
menunjukkan bahwa anda pekerja keras, cukup lampirkan
pengalaman kerja atau pengalaman organisasi dan
capaian apa yang anda buat di sana,” tambahnya.
(Devy/Zul)

(DitmawaPK) ini, Adi mengatakan selain prestasi terbaru,
sebaiknya prestasi yang dicantumkan adalah prestasi
yang berkaitan dengan pekerjaan yang hendak dilamar.
“Sebagai contoh jika hendak melamar sebagai pegawai di
divisi sales dan marketing, kita pernah ikut lomba
business plan atau pernah membuka usaha online shop
maka itu akan menjadi poin tambahan bagi kita. Selain itu
setiap manusia memiliki keunikan masing-masing, salah
satu cara yang dapat dilakukan untuk menarik perhatian
recruiter adalah menjual keunikan kita. Keunikan ini akan
membuat CV kita menjadi berbeda dari yang lain dan
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Mahasiswa IPB University Kampanyekan
Hidup Asik Tanpa Plastik
plastik adalah penggunaan tumbler. Namun sosialisasinya
dirasa masih kurang. Botol plastik yang terkumpul

nantinya akan kami kirimkan ke Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Bogor dan akan diberikan ke bank

sampah. Kemudian bank sampah akan mendaur ulang
botol tersebut dan membuat kerajinan,” terang Ketua
Festival of Agroindustry, Ardani Lukman.

Ardani menjelaskan bahwa tantangan dalam
mengkampayekan kehidupan tanpa plastik ini adalah
belum muncul kesadaran dari mahasiswa maupun

A

masyarakat. Mereka belum sadar mengenai bahaya
penggunaan botol plastik secara terus-menerus.
ktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan
plastik. Plastik membutuhkan waktu lama untuk

terurai sehingga menimbulkan masalah

pencemaran. Salah satu solusi dalam mengatasi

permasalahan plastik adalah mengurangi penggunaan
plastik, khususnya botol plastik.

“Dengan gerakan ini saya berharap masyarakat dapat

mengurangi penggunaan plastik. Social Project ini juga
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dengan

mengikuti video campaign. Konten video dapat berupa
ajakan atau cara-cara unik dalam mengurangi plastik,”
tambahnya. (Ghinaa/Zul)

Untuk itu Himpunan Mahasiswa Teknologi Industri
(Himalogin) IPB University melakukan sosialisasi

pengurangan penggunaan botol plastik melalui social
project bertema “Asik tanpa Plastik”. Social Project ini

merupakan bagian dari Festival of Agroindustry, sebuah
kegiatan yang mengenalkan perkembangan agroindustri di

Indonesia. Festival of Agroindustry sendiri terdiri dari

beberapa kegiatan yakni social project, lomba business
model canvas, esai infografis, seminar nasional, pameran
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan food

festival.
Asik tanpa plastik ini berhasil mengumpulkan 10.000 botol
plastik. Pengumpulan botol plastik ini dilaksanakan di
Kantin Sapta Dharma, Kampus Dramaga dan Taman
Sempur, Bogor.

Rangkaian kegiatan ini dimulai tanggal 23 Agustus 2019

hingga 15 September 2019. Social project juga dihadiri
oleh Mojang Jajaka Kota Bogor 2019.
“Botol plastik ini menempati posisi sampah terbanyak

kedua di dunia. Bogor sudah menerapkan program 'Bogor

Tanpa Kantong Plastik'. Salah satu solusi mengurangi botol
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Mahasiswa IPB University Ajarkan Warga Sumedang
Membuat Nugget Ayam
Program lain yang dilakukan adalah Kokedama. Kokedama

merupakan sebuah kerajinan tangan yang menggunakan
tanaman dan media tanah yang dibentuk menjadi

bulatan-bulatan, kemudian dililit oleh tali atau benang.
Kegiatan ini ditujukan kepada siswa-siswa Madrasah

Ibtidaiyah Swasta (MIS) Pangkalan yang berada di Desa
Trunamanggala dan diikuti oleh seluruh siswa kelas tiga
sampai kelas enam.

M

ayoritas pemilik peternakan unggas yang

berada di Desa Trunamanggala hanya

memanfaatkan telur dan dagingnya saja

untuk dikonsumsi dan dijual, tanpa mengolah lebih lanjut.

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) IPB

University di Desa Trunamanggala, Kecamatan Cimalaka,
Kabupaten Sumedang menyelenggarakan pelatihan

pembuatan nugget dengan bahan dasar daging ayam, Juli
lalu.
Tujuan diadakannya pelatihan ini adalah untuk

meningkatkan inovasi produk olahan dengan bahan baku
yang tersedia di desa salah satunya adalah daging ayam.

Tujuan Kokedama adalah untuk meningkatkan estetika

dan tampilan sekolah sekaligus meningkatkan kreativitas
siswa dalam memanfaatkan tanah dan tanaman di
sekitarnya.

Kegiatan ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari
siswa-siswa dan guru-guru sekolah dasar. “Program
Kokedama ini baru pertama kali ada di sekolah dan

ternyata bagus sekali dalam memicu kreativitas. Anakanak sangat senang karena dapat bermain sambil belajar,
dan hasil kerajinannya dapat dipajang sebagai hiasan di

sekolah,” tutur Fuad Kurnia, Kepala Sekolah MIS Pangkalan

Fuad Kurnia. (Sri/Zul)

Selain itu, pelatihan ini bertujuan agar tingkat konsumsi
protein hewani terutama ayam menjadi meningkat.

Pelatihan ini dihadiri oleh beberapa ibu rumah tangga dan
guru yang berasal dari 11 rukun warga (RW) di Desa

Trunamanggala. Mahasiswa KKN-T IPB University
melakukan demo membuat nugget dimulai dari

menyiapkan bahan-bahan, mencampur dan mencetak

adonan, hingga proses menggoreng. Kemudian peserta
yang hadir diberikan kesempatan untuk mencoba

membuat sendiri dengan bahan-bahan yang tersedia.
Mahasiswa berharap kegiatan pelatihan nugget ini dapat
memberikan wawasan baru bagi peserta yang hadir dan

dapat dipraktikkan di rumah sebagai konsumsi sehari-hari.
Selain untuk konsumsi pribadi, nugget ini juga dapat
dikembangkan dan menjadi peluang usaha sebagai
alternatif makanan yang sehat dan tanpa bahan
pengawet.
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Mahasiswa IPB University Raih Juara 3 Debat Ekonomi Islam

T

iga mahasiswa Departemen Ilmi Ekonomi Syariah,

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB

University, Reizha Nurul Huda, Hanif Muhammad

Akram dan Atika Ayuningtyas berhasil menjadi Juara III

Lomba Debat Ekonomi Islam. Lomba ini merupakan

Cryptocurrency merupakan mata uang digital atau virtual

yang dirancang sebagai alat tukar dengan cara kerja yang

didasarkan pada teknologi blokchain. Salah satu contoh
cryptocurrency adalah Bitcoin. Reizha memaparkan bahwa

cryptocurrency sendiri sudah beredar sejak lama, namun

rangkaian acara Unila Sharia Economic Festival yang

baru dikenal masyarakat secara meluas semenjak tahun

Lampung (25-26/08). Lomba dengan tajuk

pembayaran, dalam ekonomi syariah masih menjadi

digelar oleh Forum Studi Ekonomi Islam Universitas
“Pengembangan Industri Halal Melalui Islamic

Sosiopreneur di Era Millenial” ini diadakan di Fakultas

Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Selayaknya lomba debat pada umumnya, peserta lomba
diberikan berbagai mosi yang dibahas pada perlombaan.
“Banyak mosi-mosi yang menarik, apalagi pembahasan

acara ini bertema ekonomi syariah, sesuai dengan bidang
keilmuan saya. Ada satu mosi yang sangat menarik untuk

dibahas yaitu perihal cryptocurrency sebagai alat

2009. Perihal sah atau tidaknya digunakan sebagai alat

perdebatan.

“Ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak.
Sewaktu perlombaan, kami menjadi tim yang setuju
perihal cryptocurrency menjadi alat pembayaran yang sah.

Berdasarkan posisi tim, ada literatur yang telah kami cari
dan baca sebelumnya, menyebutkan bahwa

cryptocurrency boleh menjadi alat pembayaran, namun
apabila cryptocurrency digunakan untuk investasi, itu tidak
boleh,” tutur Reizha. (Karina/Zul)

pembayaran,”tutur Reizha.
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Lutvi Abdullah, Penemu Snack Bar dari Bulu Ayam
untuk Penderita Leukimia
tersebut, Upi membawakan hasil penelitiannya dalam
bentuk inovasi produk yaitu HERBA (Chicken Feather of
Snack Bar), sebuah snack bar yang dibuat dari bulu ayam
untuk penderita leukemia. Kandungan quercetin, protein,
dan vitamin yang terkandung dalam formulasi snack bar
tersebut diklaim mampu memperpanjang harapan hidup
penderita leukemia.
“Atmosfer kompetisi IMMDE 2019 di NUS, Singapura

P

restatif dan inspiratif, kedua kata tersebut

rasanya sangat pas menggambarkan seorang

Lutvi Abdullah. Sosok yang akrab dipanggil Upi ini

benar-benar terasa. Pesertanya tidak hanya mahasiswa
S1 melainkan ada juga mahasiswa S2 yang berasal dari
kampus yang terkenal akan risetnya seperti Cambridge
University dan Seoul National University,” ujarnya.

merupakan mahasiswa program studi Analisis Kimia

Selain segudang prestasi, hal menarik lain yang terdapat

Sekolah Vokasi (SV) IPB University angkatan 53.

dalam pribadi Upi adalah perjuangan dan tekadnya yang

Rekam jejak prestasi Upi sudah tidak diragukan lagi, Ia
kerap dianugerahi gelar juara dalam kompetisi riset skala

kuat. Semua yang diraihnya saat ini bukanlah sesuatu
yang didapatkan dengan mulus.

internasional sejak tahun 2016 silam. Sebagai mahasiswa

“Saya berasal dari keluarga broken home. Dahulu saya

di kampus pertanian yang sadar penuh akan potensi

nakal sekali sehingga ayah selalu mendidik dengan tegas

pertanian, Upi berhasil memadukan pertanian, farmasi

agar saya bisa mandiri dan tidak menjadi pribadi yang

dan hasrat penelitian ke dalam satu mahakarya. Tidak

lemah. Karena saya terlahir sebagai difabel, awalnya

berlebihan rasanya jika ia dijuluki sebagai The Great of

banyak orang sekitar yang memandang saya sebelah

Researcher oleh orang-orang di sekelilingnya.

mata. Akan tetapi, saya akhirnya menyadari bahwa justru

Beberapa contoh prestasi Upi di skala internasional antara
lain Best Research on International Science Pharmacy
University of Malaya 2017, Best Oral Presentation on
International Conference Medical of Human NTU
Singapore 2017, Awardee Best Researcher Chulalongkorn

hal itu yang membuat saya terus berjuang dan berkarya
sesuai minat dan bakat saya. Intinya jangan menyerah dan
tetap semangat, karena hidup ini diciptakan untuk
dinikmati. Jangan lupa jadi versi terbaik dari diri kita dan
jangan berhenti untuk berkarya,” tutur Upi.

University Thailand 2017, Honorable Mention, Best Oral

Kini mahasiswa SV IPB University ini sedang menjalani

Presentation, and Best Research (Triple Achievement) on

Research Program Specialist dari salah satu universitas

International Conference Food and Agricultural Security

ternama di Singapura. Program ini ditempuhnya sebagai

University of Malaya 2018, serta Best Research Award

upaya untuk meraih gelar sarjana. (**/Zul)

dan Most Diplomatic Award on International Microbiology
and Medical Disease (IMMDE) NUS 2019.
Menurutnya yang paling berkesan diantara semuanya
adalah ajang IMMDE 2019 di NUS, Singapura. Pada ajang
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Berantas, Upaya BEM KM IPB University
Kurangi Sampah di Kampus

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan sampah

“Berantas bertujuan untuk mengampanyekan gerakan

terus dilakukan. Salah satunya adalah Berani Atasi

green lifestyle bagi warga IPB University. Kita tahu

Sampah (Berantas) yang digagas oleh Kementerian

sampah di IPB University, khususnya plastik, semakin tak

Lingkungan Hidup, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

terkontrol. Selain itu kita ingin sama-sama bergerak

Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University.

sedikit demi sedikit buat green campus IPB University,”

Dari hasil kerjasama dengan Expo Exforest yang diadakan

ujar Ketua Pelaksana Berantas, Hanif Kusuma.

oleh Tree Grower Community (Himpunan Mahasiswa

Menurut Hanif, sampah anorganik yang terkumpul akan

Profesi Silvikultur, Fakultas Kehutanan, IPB University),

disalurkan ke Bank Sampah yang ada di Bogor. Selain itu,

Berantas berhasil menggerakkan 1.500 mahasiswa untuk

terdapat beberapa organisasi mahasiswa yang akan

menyetorkan sampah anorganiknya ke stan setor sampah

menggunakan kembali sampah plastik untuk membuat

di Koridor Fakultas Ekologi Manusia (Fema), Kampus

taman vertikal. (Aditya/Zul)

Dramaga Bogor (20-22/8). Dalam program Berantas ini,
setiap mahasiswa yang menyetorkan sampah anorganik
mendapatkan merchandise menarik berupa botol tumbler,
sedotan stainless steel dan totebag.
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