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Incubie STP IPB University Raih Akreditasi A
mengembangkan teknologi yang belum siap pakai agar
memenuhi standar produk yang siap dikomersialisasikan,”
ujarnya.

Sementara itu, Prof Hadi K Purwadaria sebagai

Koordinator Tim Pendamping IBT dalam Program
Penguatan Kelembagaan IBT sekaligus narasumber dalam
Forum IBT Nasional ini menambahkan bahwa salah satu
faktor utama kesuksesan sebuah IBT adalah komitmen,
kesunggguhan dan kerja keras dari Pimpinan Lembaga

Induk IBT, Kepala/Manajer IBT serta tim manajemen IBT

I

dalam menjalankan kegiatan inkubasi. IncuBie IPB

nkubator Bisnis (Incubie) Science Technology Park

(STP) IPB University berhasil mendapatkan Sertifikat

Akreditasi Peringkat A (Utama) dari Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

University setiap tahunnya mendapatkan program
Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari

Kemristekdikti. Selama tiga tahun terakhir (2016-2019)
IncuBie telah menginkubasi sebanyak 49 tenant startup

dengan usaha di bidang pertanian, pangan, biosains dan

Penyerahan sertifikat dilakukan oleh Ketua Asosiasi

kelautan.

Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) kepada Kepala Sub
Direktorat Inkubator Bisnis STP IPB University, Deva

Primadia Almada, S.Pi, M.Si dalam Forum Inkubator Bisnis
Teknologi (IBT) Nasional di Bali, Agustus lalu.

Setelah dua tahun masa inkubasi, tenant telah
menunjukkan dampak yang cukup signifikan dalam hal
jumlah mitra usaha (meningkat 173 %), jumlah tenaga

Dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen)

Kelembagaan Iptekdikti Kemenristekdikti, Dr Patdono

Suwignjo dalam sambutannya mengemukakan bahwa
pemerintah mentargetkan sebanyak 3.500 startup baru

dalam kurun waktu lima tahun. Sehingga dibutuhkan

peningkatan jumlah dan kualitas IBT yang saat ini baru
tercatat berjumlah 130 IBT. “Pemberian akreditasi ini

dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas

dan mutu pengelolaan dan pelayanan IBT terhadap tenant
secara berkelanjutan. IBT berperan penting dalam
mendukung hilirisasi dan peningkatan daya saing hasil

penelitian dan pengembangan terutama untuk

kerja (meningkat 51 %), jumlah omset (meningkat 227 %)
dan valuasi bisnis (meningkat 269 %). Program inkubasi
meliputi pelatihan (teknis produksi, manajemen usaha,

keuangan, promosi dan pemasaran), pendampingan usaha
(asistensi pengurusan legalitas usaha, Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), sertifikasi dan ijin edar produk, promosi

dan pemasaran, penyusunan business plan serta business
matching untuk mempertemukan tenant dengan calon
buyer dan investor. “Semoga keberadaan IBT mampu
menumbuh-kembangkan startup-startup baru yang pada
akhirnya mampu menumbuhkan perekonomian bangsa,”
ujar Deva Primadia Almada. [stpipb/Zul]
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Kenalkan Produk Hasil Hutan,
Mahasiswa IPB University Gelar Pameran Fortex 2019
menjelaskan produk unggulannya yang memiliki peluang
besar untuk dikomersialisasikan di pasar nantinya.
Acara pada hari kedua berupa talkshow interaktif yang

diisi oleh pemateri yang berkecimpung di dunia kreatif dan
penggiat hasil hutan, khususnya kayu. Pembicara pada

talkshow tersebut yaitu Edo Borne (aktor dan Ketua

H

Hobikayu Jabodetabek), Khris Hartono (Ketua Hobikayu
Bogor Raya), dan Rio Ardiansyah M. (alumni IPB University

impunan Mahasiswa Hasil Hutan (Himasiltan),

Fakultas Kehutanan IPB University kenalkan

produk hasil hutan kepada masyarakat luas

melalui Forest Product Exhibition 10th (FORTEX 10th) di

Mall Botani Square, Bogor (14-15/9). Pameran ini

merupakan hasil kolaborasi dengan Desain Produk
Universitas Trisakti, Desain Produk Institut Teknologi

Nasional, Kriya Seni Institut Kesenian Jakarta serta dengan
komunitas penggiat hasil hutan Hobikayu dan Alur

Bamboo.

Rektor IPB University, Dr Arif Satria menerangkan bahwa
FORTEX 10th ini merupakan salah satu acara menarik

dan Founder Let It Wood). Talkshow ini dimoderatori

langsung oleh Pandu Andhika Prakasa yang merupakan

Ketua Himasiltan IPB University.

Rangkaian FORTEX 10th ditutup dengan kegiatan Mini-

Workshop Woodworking untuk masyarakat umum dan

penampilan dari panitia. Kegiatan workshop dimaksudkan

untuk mengenalkan bagaimana cara membuat kerajinan
tangan woodpict, yang dibantu oleh Divisi

Entrepreneurship Himasiltan IPB University yang dikenal
dengan nama Smiley Woody. Hasil workshop berupa

lukisan foto kayu yang berisikan kreasi dari peserta. Acara
yang mengangkat tema "Let's Make a Masterpiece" ini

karena memamerkan produk-produk inovatif dari hasil

juga dihadiri oleh Sekretaris Departemen Hasil Hutan IPB

perspektif lain dari hasil hutan.

dosen lainnya. (mayang/Zul)

hutan serta menunjukkan ke khalayak luas terkait

University, Dr. Istie S. Rahayu, S.Hut, M.Si dan jajaran

“Di pameran ini ada produk inovatif berupa gitar laminasi

bambu yang dibuat oleh mahasiswa Departemen Hasil
Hutan IPB University,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Himasiltan, Kevin Arian

Sanjaya menjelaskan bahwa produk hasil hutan adalah

produk yang memiliki potensi cukup besar untuk

dikembangkan oleh berbagai kalangan, baik skala kecil

maupun besar. Harapannya, dengan acara ini masyarakat
bisa lebih mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan, baik
kayu maupun non kayu.
Pada hari pertama Fortex 10th diisi oleh presentasi

produk kreatif hasil hutan dari empat perguruan tinggi.
Presentasi produk dipaparkan langsung oleh perwakilan

dari empat perguruan tinggi yaitu M. Yusuf Ersandy (IPB
University), Jovanka Fauzia (Univ Trisakti), M. Fuadakbar

Rahmatullah (Itenas), dan Aulia Murid Sasongko (IKJ).
Masing-masing dari keempat perguruan tinggi
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Dinsos Kota Bogor dan IPB University
Gelar Program Dosen Mengabdi
dan membawa dampak kepada peningkatan

perekonomian masyarakat Kelurahan Sempur.
“Diharapkan pemberdayaan KPM dengan program dosen
mengabdi ini dapat terus berkesinambungan dan

berkelanjutan agar memberikan perubahan dan dapat

P

dirasakan serta dilihat hasilnya. Inovasi ini akan berlanjut
rogram Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah

satu fokus dalam mendorong kemandirian untuk
mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Program PKH merupakan proses yang mengarah kepada
perubahan sikap dan perilaku yang mendorong

peningkatan produktivitas Keluarga Penerima Manfaat
(KPM).
Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan KPM
menjadi cita-cita mulia PKH. Untuk mencapai cita-cita
tersebut KPM harus mampu mandiri, sejahtera, produktif

dengan pendampingan dari alumni dan dosen IPB
University. Rencana ke depan akan dikembangkan
beberapa varian rasa dari produk tortilla yang dihasilkan,

membuat kelompok-kelompok baru yang akan

bekerjasama dengan kelompok induk, melakukan

pemasaran melalui media sosial, market place dan jejaring

seluruh Sumberdaya Manusia (SDM) serta KPM PKH di
Kota Bogor,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Perlindungan Sosial Keluarga

dan Penanganan Fakir Miskin, Kota Bogor, Dudi Fitri

Susandi menyampaikan program kerjasama IPB University

dan tidak bergantung pada bantuan sosial pemerintah.

dengan Dinsos Kota Bogor dapat menjadi suatu pilot

melakukan graduasi mandiri.

PKH Kota Bogor agar dapat segera graduasi mandiri

Jika kondisi kesejahteraan KPM meningkat, KPM dapat

Untuk itu, Dinas Sosial Kota Bogor jalin kerjasama dengan

project yang dapat memberikan manfaat bagi penerima
sejahtera. Diharapkan program ini ke depannya akan
menjadi percontohan bahkan jika dimungkinkan dapat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

diadopsi menjadi program nasional.

Serbaguna Kelurahan Sempur, Kota Bogor (17/9). Kegiatan

Lurah Sempur, Marissa juga sangat mendukung kegiatan

IPB University gelar Program Dosen Mengabdi di Gedung
ini dilakukan dalam upaya Graduasi Mandiri melalui

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

terutama mengenai pengelolaan keuangan dan cara
memulai usaha.

Kepala bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB
University, Dr Prayoga Suryadarma mengatakan kegiatan

dosen mengabdi ini menurunkan tujuh dosen ke Kelurahan
Sempur Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor untuk

memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan

tortilla (kerupuk berbahan dasar jagung) kepada KPM PKH.

ini dan berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat sempur khususnya dalam

meningkatkan perekonomian. Hadir dalam kegiatan ini
Kepala Tata Usaha LPPM IPB University, Astridina,

Supervisor Program Keluarga Harapan Kementerian
Sosial, Anggun Wiguna, Koordinator Kota, Nandang

Turmudi dan Koordinator Kecamatan (Korcam) se-Kota
Bogor, Sendy Ades Anwar serta Pendamping Sosial PKH

Kelurahan Sempur, Rita Nurita dan Pendamping Sosial

PKH lainnya. (AWL/Zul)

Ia menambahkan, kegiatan dosen mengabdi dilakukan
untuk melakukan transfer knowledge dari dosen kepada

masyarakat untuk diaplikasikan dalam wujud nyata guna
meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan dosen mengabdi

yang dilakukan IPB University bertujuan guna memberikan
manfaat dan keterampilan lebih kepada KPM PKH agar

dapat mempercepat terjadinya graduasi mandiri sejahtera
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IPB University Ikut Meriahkan NEST 2019
lembaga penelitian dan swasta. Kegiatan pameran yang
memiliki tema “Riset dan Pengembangan Menuju
Nasional Brand” ini dibuka oleh Menteri Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir pada
tanggal 12 September 2019.
Pada kesempatan ini, IPB University di bawah koordinasi
Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual (DIK)
menampilkan beragam inovasi karya dosen, mahasiswa
dan penelitinya, baik yang telah dikomersialkan maupun
yang berpotensi secara ekonomi. Inovasi yang ditampilkan
diantaranya adalah cajuput candy, biskuit clarias, mie
jagung, beras analog, tepung bumbu komposit, biskuit
spirulina, kitobee, padi IPB 3S, benih hortikultura, Biohara
Plus, Plantes, Provibio, helm green composite, rumpon
portable, dan lain – lain. Stand IPB University dikunjungi
lebih dari seratus orang per hari dari berbagai instansi dan
lapisan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, pelaku

I

bisnis dan masyarakat umum. (*/ris)

PB University turut berpartisipasi dalam pameran

National Expo for Science and Technology (NEST) 2019

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal

Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
NEST merupakan multi event yang terdiri dari pameran,
penganugerahan, rapat koordinasi nasional (rakornas),
workshop, talkshow, perlombaan hingga demo produk
yang dikemas untuk menampilkan kepada masyarakat
capaian sektor riset dan pengembangan. Kegiatan yang
diselenggarakan pada tanggal 12 – 14 September 2019 di
Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center ini bertujuan
untuk meningkatkan budaya riset melalui pemberian
penghargaan kepada pelaku ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek), promosi hasil penelitian dan
pengembangan serta kerjasama antar stakeholder Iptek
agar hasil penelitian dan pengembangan dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri.
Pameran NEST 2019 diikuti oleh 31 instansi yang terdiri
atas lembaga pendidikan tinggi, lembaga pemerintah,
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Tingkatkan Minat Bisnis, IPB University
Hadirkan Para Founder Bisnis Anak Muda

B

isnis jangan dijadikan sebagai alat untuk mencari
keuntungan semata, tapi bagaimana menjadikan
bisnis berdampak bagi masyarakat dan

lingkungan di sekitar. Hal ini disampaikan Irfan Satria,
Ketua Century IPB University saat membuka seminar

nasional kewirausahaan The 5th IPB Business Festival di
Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus Dramaga,
Bogor (14-15/09).
Acara ini dilaksanakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM) Century IPB University. Seminar ini bertema

Penggunaan peta dalam business model canvas juga

menjadi faktor penting,” papar Ryan.

Sementara itu, Sandy menjelaskan bahwa kesulitan bisnis
lebih ke teknisnya. Ilmu kuliner penting karena dapat

mengeskpresikan ke berbagai hal. Kita perlu mempelajari
teknologi, khususnya mengerti dalam perubahan
demografi dan teknologi. “Sifat konsumtif di Indonesia

berkontribusi 60 persen di perputaran uang dalam

perekonomian. Ketika bisnis sedang dalam masalah,

jangan terlalu meratapi karena harus terus bergerak,”

“Youthquake: Maintaining Youth Business in 4.0 Era”.

terangnya.

Founder Snazzy Boom, Sandi Sagara sebagai Founder

Pandji bercerita bahwa skill yang harus dikuasai

Seminar ini menghadirkan Ryan Angkawijaya sebagai
Mozza Bistro, Pandji Pragiwaksono sebagai Stand Up

Comedian, Indra Sugiarto sebagai Founder Masuk

Kampus, dan Hendy Setiono sebagai Founder Kebab Baba

Rafi.

Ryan bercerita bahwa ia memulai bisnis arum manis
setelah bangkrut di salah satu perusahaan. Menurutnya,

bisnis seharusnya menjadi solusi masalah bagi

masyarakat. “Dalam menjalani bisnis kita harus
mempelajari target pasar, channel dan diversifikasi

produk. Pengusaha bisnis tidak hanya fokus dalam produk

mahasiswa sebelum menghadapi dunia pasca kampus

adalah kegigihan dan bekerja sama dalam perbedaan.
“Sukses adalah ketika bisa menggabungkan apa yang
diminati dan apa yang dikuasai. Kita punya hak untuk

menyukai karya seseorang. Berada di zona nyaman berarti
membuang waktu untuk mengejar passion kita,” ujarnya.

The 5th IPB Business Festival merupakan acara tingkat

nasional yang berbasis kewirausahaan. Rangkaian acara
ini berupa seminar nasional kewirausahaan dan Business
Model Canvas. (Ghinaa/Zul)

namun membangun merek sesuai keinginan konsumen.
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Pemkab Sigi Gandeng LPPM IPB University Deklarasikan
Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Anutapura
memberikan bantuan ternak. Inovasi ini merupakan salah
satu program terobosan pemerintah daerah yang
bertujuan sebagai upaya pengentasan kemiskinan di
sektor peternakan dimana sejak tahun 2017 telah
memberikan Hibah Bansos ternak kepada kelompokkelompok tani ternak sebanyak 1000 ekor ternak setiap

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University bekerjasama

dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten

Sigi, Sulawesi Tengah Deklarasikan Sekolah Peternakan
Rakyat (SPR) Anutapura, di Kabupaten Sigi di Desa
Walatana Kecamatan Dolo Selatan, Agustus lalu. Deklarasi
ini dihadiri oleh Asisten bidang Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi,
Iskandar Nongtji, ST, MM. Hadir juga tim LPPM IPB
University, Ketua SPR IPB University, Prof Muladno, Dr
Chusnul Choliq, MS, MM dan Danang Aria Nugroho, SE
selaku Manager Program Pengabdian kepada Masyarakat
IPB University.

tahun. Ternak yang diberikan terdiri dari ternak sapi
sebanyak 500 ekor, kambing 300 ekor dan babi 200 ekor,”
ujarnya.
Harapannya, dengan kegiatan Deklarasi SPR ini dapat
menjadi tonggak sejarah kebangkitan peternakan rakyat di
Kabupaten Sigi. SPR Anutapura memiliki motto “Mosangu
Kita Mombangun Kabelota Singgani”, sehingga peternak
dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menimba
ilmu dan menyerap pengetahuan mengenai cara budidaya
ternak dengan baik dari para pakar-pakar yang ahli di
bidang pengolahan dan manajemen peternakan.
Pada kesempatan tersebut Pemda Kabupaten Sigi
menerima bantuan dana peduli bencana sebesar 50 juta
rupiah dari LPPM IPB University. (Dng/awl/Zul)

Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat, Prof Sugeng Heri Suseno mengatakan bahwa
deklarasi SPR di Anutapura merupakan salah satu
rangkaian kegiatan yang sangat penting dalam
menumbuhkembangkan model peningkatan Sumberdaya
Manusia (SDM) Peternakan melalui kegiatan SPR di
Kabupaten Sigi. Menurutnya, IPB University siap melayani
24 jam untuk para peternak yang sudah dilantik menjadi
anggota SPR.
“Harapannya peternakan yang tergabung dalam SPR
dapat memelihara dan mengembangkan ternaknya
menjadi ternak yang gemuk. IPB University mengucapkan
terima kasih kepada Pemda Sigi, karena dengan adanya
deklarasi SPR ini para peternak menjadi bagian dari
keluarga IPB University,” ujarnya.
Sementara itu, Iskandar Nongtji menyampaikan bahwa
Pemda membina dan memfasilitasi peternak dengan

6

Paduan Suara Sekolah Vokasi IPB University Sabet Medali Emas
di Penabur International Choir Festival 2019

P

aduan Suara Mahasiswa (PSM) D'Voice Sekolah
Vokasi (SV) IPB University berhasil memboyong
medali emas kategori Mixed Choir pada ajang
Penabur International Choir Festival tahun 2019 (7/9) di
Jakarta. Tahun ini, Penabur International Choir Festival
diikuti peserta dari enam negara yaitu Singapura,
Malaysia, Vietnam, Filipina, Jepang dan Indonesia.
“Pada event ini kami mencoba mengikuti kategori mix
choir, jadi kami ikut kategori ini dalam rangka untuk
mempersiapkan lomba di Polandia bulan November
mendatang,” ungkap Gilang Muharram Ilham, Ketua PSM
D'Voice.
Ia menuturkan, tujuan dari mengikuti event ini adalah
mempersiapkan mental supaya lebih siap menghadapi
perlombaan di Polandia mendatang. Dengan demikian,
melalui event ini bisa didapatkan bibit-bibit unggul yang
memiliki jiwa kompetisi.
Selain persiapan melalui perlombaan, Gilang dan timnya
mengaku telah memulai persiapan sejak awal tahun 2019.
Persiapan tersebut dilakukan lebih awal dengan maksud
supaya para anggota dapat membangun chemistry
dengan sesama anggota lainnya.

chemistry antar tim, supaya ketika ikut kompetisi dapat
merasakan kebersamaan tim,” tutur Gilang.
Meskipun belum mampu menyamai paduan suara
profesional, Gilang mengungkapkan latihan bersama
menjadi kunci dalam membangun chemistry ketika
menjelang lomba. “Kalau sudah ada chemistry antar tim,
pasti bisa solid, kalau solid, untuk menang itu lebih
mudah,” pungkas Gilang.
Ia bersyukur karena pada lomba kali ini memperoleh
medali emas. Meskipun demikian, perlombaan kali ini akan
menjadi pelajaran untuk perlombaan yang akan datang.
Sampai saat ini, PSM D'Voice SV-IPB University telah
memperoleh prestasi baik di skala nasional maupun
internasional. Tercatat bahwa PSM D'Voice berhasil
meraih 1st Runner Up Gold Medal for Mixed Category dan
3rd Runner Up Gold Medal for Folklore Category pada
ajang Festival Paduan Suara Gita Buana Soedirman (FPS
GBS) III di Universitas Padjajaran tahun 2018, Gold Prize
for Mixed Choir Category dan Champion of Folklore
Category pada ajang Praga Cantat 2015 – 29th
International Choral Competition and Festival di Praha,
Republik Ceko. (Rosyid/Zul)

“Untuk menjadi solid dan menjadi sebuah tim itu kan
harus sama-sama saling mengenal, kemudian ada
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Mahasiswi IPB University Jadi Mentor Siswa SMP
saat Eksplorasi Cendawan di Gunung Gede Pangrango
dalam tentang Departemen Biologi,” ujarnya. Ini merupkan
pengalaman pertamanya dalam memandu anak SMP
eksplorasi langsung di alam. Mega menyadari bahwa sikap
cinta alam harus ditanamkan sejak kecil.
“Satu yang selalu aku tanya dan tekankan sama mereka
adalah bagaimana perasaan mereka kalau kekayaan
hayati di Indonesia itu dikelola orang luar, yang klaim
bukan dari rakyat Indonesia. Sedih, kan. Makanya ini tugas
kalian buat jaga alam kita,” tambahnya.
Menurutnya ilmu biologi sangat luas dan tidak terbatas.
Cendawan pun sangat menarik untuk dipelajari dan
dijelajahi, terutama di Indonesia dengan kekayaan
hayatinya. “Jamur itu lucu, jadi sering-sering tundukkan
pandangan untuk melihat kekayaan alam Indonesia,”
tambahnya. (ASK/Zul)

A

dalah Mega Putri Amelya, seorang mahasiswi

dari Departemen Biologi, Fakultas Matematika

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB

University yang mencintai dunia cendawan. Hobinya
dalam menjelajah alam dan mencari keanekaragaman
cendawan ini ia salurkan lewat media sosial instagram.
Karena hobi ini pulalah yang mengantarkan Mega sebagai
salah satu mentor di salah satu Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di Bekasi dan memberi wawasan lebih
bagi para murid SMP mengenai dunia biologi.
Mega menjadi salah satu dari 11 mentor yang diminta
oleh SMP PB Soedirman untuk membimbing anak
didiknya dalam rangka eksplorasi keanekaragaman di
Gunung Gede Pangrango, Agustus lalu. Mega adalah satu
dari dua mentor yang berasal dari IPB University
sedangkan mentor lain berasal dari ITB, UNJ dan UNTIRTA.
“Mereka antusias banget, padahal baru SMP. Dari kegiatan
ini, beberapa siswa mulai tertarik untuk mengetahui lebih
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Do.Tani IPB University Raih Juara II Nasional
“Platform ini diproyeksikan untuk empat segmen pasar

yaitu petani konvensial, petani estate atau korporat,

hobbyist, dan urban farmer. Tidak semata-mata untuk

meraup keuntungan, bisnis berbasis agritechsociopreneur
ini memiliki misi untuk berkontribusi pada pertanian hijau

yang ramah lingkungan, sehingga pada tiap layanannya
disisipkan misi tersebut. Layanan identifikasi hama dan

penyakit terdiri dari dua jenis yaitu menggunakan image

recognition dalam aplikasi dan melalui uji laboratorium
yang diperantarai Do.Tani,” ujar Khofifah.
Hasil dari identifikasi ini adalah identitas hama atau

penyakit, berbagai cara penanganan, dan pencegahan.
Layanan rekomendasi adalah tahap kedua, di mana

diberikan beberapa rekomendasi pestisida dengan

menitikberatkan rekomendasi pestisida alami atau hayati
dan rekomendasi penggunaan pestisida kimia yang presisi

dengan menyediakan kalkulator pestisida.

Layanan ketiga adalah penjualan pestisida yang
memberikan beragam pilihan pestisida kimia maupun
alami dengan fitur pesan antar. Dibandingkan dengan

aplikasi serupa yang hanya memiliki satu dari tiga layanan
tersebut, Do.Tani berinovasi dengan menggabungkan

A

ketiganya dalam satu tempat menjadi one stop solution
plikasi Do.Tani buatan Yunita Sulistyo Putri

(Departemen Agronomi dan Hortikultura) dan

Khofifah Astri Imani (Departemen Agribisnis), IPB

University berhasil menjadi Juara II bidang Perencanaan

Bisnis dengan Aspek Pemanfaatan Teknologi pada

Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis,
Manajemen, dan Keuangan (KBMK) 2019. Pada lomba

yang digelar Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi (Kemenristekdikti) di Institut Teknologi Bandung

(ITB), (12-14/9) ini kontingen IPB University juga meraih
prestasi di bidang lain yaitu Terbaik III Bidang Analisis

Pemasaran, Terbaik III Bidang Riset Investasi dan Terbaik V

yang praktis dan sinkron.
“Selain itu, dalam Do.Tani terdapat tiga fitur tambahan.

Pertama adalah tampilan bahasa daerah untuk

mempermudah pengguna pada istilah-istilah pertanian
yang bervariasi dalam bahasa lokal. Kedua adalah

pembayaran paylater, yaitu tawaran bantuan cicilan dari
Do.Tani untuk mempermudah pengguna yang mengalami

kesulitan finansial. Ketiga adalah pembayaran patungan

tani yang memfasilitasi pembelian kolektif dari kelompok

tani atau komunitas lainnya. Dengan strategi tersebut,

diharapkan Do.Tani dapat menjawab permasalahan hama
dan penyakit tanaman dan memberikan dampak secara

Bidang Audit Investigatif.

luas,” tambahnya.

Do.Tani adalah one stop solution berbasis digital untuk

Selama kompetisi, dilakukan berbagai analisis seperti

hama dan penyakit tanaman. Dalam platform Do.Tani

ditawarkan tiga layanan sekaligus yaitu identifikasi hama
dan penyakit tanaman, rekomendasi pestisida, dan

Business Model Canvas, Scenario Planning, hingga Blue

Ocean Strategy. (ridha/Zul)

penjualan pestisida.
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