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IPB University Targetkan 50 Persen Produk Inovasinya
Bisa Diterima Pasar

S

“Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan inkubasi

digelar untuk membantu tenant dalam menghadapi

bekerjasama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan

Primadia Almada. Menurutnya kegiatan ini adalah upaya

cience Techno Park (STP) IPB University terus

tingkatkan kemampuan tenant binaannya dengan
menggelar Capacity Building for Tenant 2019 di

Hotel Permata, Bogor (18/9). Acara yang mengambil tema

menjalankan bisnis yang baik supaya berkelanjutan.

Upgrade Your Capacity for Sustainability Business ini

tenant Incubie STP IPB University tahun 2019

hambatan dalam mengembangkan usahanya seperti

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Diharapkan kegiatan

konsep dan cara mengitung valuasi bisnis, melakukan riset
pasar dan konsumen dengan benar, mengelola keuangan
dengan tertib, cara mengembangkan produk baru dan
scalling up industry.

ini dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia

tenant dalam menjalankan dan mengembangkan
usahanya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan

Kewirausahaan, Prof. Erika B Laconi ketika membuka

Hal ini disampaikan Kepala Sub Direktorat bidang

acara menyampaikan bahwa dari hasil inovasi yang

Incubator Bisnis (Incubie) STP IPB University, Deva
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dihasilkan IPB University, baru 40 persen yang sudah go to

Diharapkan ke depan akan ada pembinaan dan pelatihan

the market. “Saya ingin lebih banyak lagi produk-produk

dari BPOM untuk para tenant. Dengan kerjasama ini

inovasi IPB University yang digulirkan ke masyarakat luas.

diharapkan produk tenant yang tersertifikasi akan

Jika bisa, lebih dari 50 persen dari total produk inovasi,”

bertambah banyak. “Kita bisa pastikan dari segi kualitas,

ucapnya.

produk binaan kita tidak kalah dengan produk lain,”

Selain itu Prof. Erika menyampaikan bahwa point penting

ujarnya.

yang harus dimiliki para pemilik tenant dalam Capacity

Dalam kegiatan ini ada tiga tenant peserta program

Building ini adalah kemampuan membuat sistem. Jika

Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), empat

sistem bagus semua akan terpenuhi. Dalam sistem ada

tenant Technology Business Incubation Center (TBIC),

human, ada juga prosedur dan ada evaluasi.

empat tenant program Sains Technopark, satu tenant

“Selain itu hal penting lainnya adalah keberlanjutan
ekosistem yang dibangun. Bangunlah ekosistem dan
dijaga. Seorang pemimpin harus senantiasa membangun

Industri (PT Fits Mandiri) dan enam tenant inwall
Leuwikopo dan Taman Kencana serta para pendamping
tenant.

dan menjaga ekosistem. Tidak ada jarak antara pegawai

Peserta yang hadir diantaranya adalah peserta tenant

dan direktur. Tanpa pegawai perusahaan tidak akan

dari produk isotonic buah dan sayuran, snack ikan

berjalan. Selain itu adalah kualitas dan profesionalitas.

pepetek, masker buah sayuran, pakan ternak sapi perah

Upayakan agar kualitas dapat dipertahankan dan

dan pedaging, tenant produk jasa, minuman kopi,

ditingkatkan. Tahun depan IPB University akan

kosmetik berbahan baku lumput laut, tanaman hias,

bekerjasama dangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

udang vaname, selai buah naga, pasta bebas gluten,

(BPOM) untuk memperbaiki dan memproses ijin edar

bandeng tanpa duri, dan minuman olahan mengkudu.

produk. Saat ini tidak banyak produk yang sudah

(dh/Zul)

tersertifikasi,” tambahnya.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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IPB University Fasilitasi Pertemuan Tenant
dengan Calon Mitra Usaha
dan teknologi, sehingga dalam proses inkubasi dapat
melejitkan perkembangan usaha tenant itu sendiri.

D

irektorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator
Bisnis IPB University menyelenggarakan
Business Matching 2019, di Hotel Permata,
Bogor (19/9). Kegiatan yang mengusung tema “Meet Your
Partners, Meet Your Fortune” ini merupakan rangkaian
kegiatan inkubasi tenant Inkubator Bisnis Science Techno
Park (STP) IPB University yang bekerjasama dengan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti). Peserta yang hadir sebanyak 22
tenant yang sedang diinkubasi tahun ini dan lebih dari 20
calon mitra tenant yang hadir terdiri dari investor, buyer,
pemerintah daerah, perbankan maupun angel investor.
Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan,
Prof Erika B. Laconi dalam sambutannya mengatakan
bahwa kegiatan Business Matching ini bertujuan untuk
menjodohkan tenant dengan mitra bisnis, sehingga output
dari kegiatan ini adalah terjadi kerjasama dengan
kesepakatan penandatangan nota kesepahaman antara
tenant dengan mitra bisnis.
“Intinya terjalin pengembangan usaha yang saling
menguntungkan di antara tenant dengan mitra usaha.
Harapannya sebanyak 22 tenant yang sudah menjadi
pengusaha ini dapat berjodoh kemudian dilamar oleh
mitra usaha dengan kesepakatan kerjasama dan semoga
para tenant dapat dibantu untuk terus dikembangkan
usahanya. Sehingga tercipta kolaborasi yang saling
menguntungkan kedua belah pihak dengan maksimal,”
ujarnya.

“Business Matching bertujuan untuk mempertemukan
dan menjembatani para tenant (binaan) yang
membutuhkan modal, pasar dan teknologi untuk
pengembangan usahanya dengan pihak investor,
akselerator, calon buyer atau mitra lainnya. Luaran
Business Matching adalah terjadinya pertemuan lanjutan
antara kedua belah pihak (tenant dan mitra usaha) sampai
terjadinya kesepakatan kerjasama setelah kegiatan
Business Matching ini,” katanya.
Ia menambahkan dengan konsep triple helix, kerjasama
antara perguruan tinggi, pemerintah dan industri sangat
diharapkan. Pemerintah sudah memfasilitasi dari segi
pendanaan dan sarana prasarana tenant.
Peran perguruan tinggi seperti IPB University adalah
menjadi kawasan penelitian, pengembangan dan inkubasi
bisnis serta alih teknologi dalam rangka mengembangkan
dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan. Untuk melaksanakan peran ini,
dibentuklah Direktorat STP IPB University yang diberi
mandat mengelola kawasan seluas 3.46 hektar di Taman
Kencana Bogor. Sementara industri mengemban peran
mendukung tenant dalam mengembangkan usaha.
“Harapannya di akhir program inkubasi bisnis, ke depan
para tenant mampu meningkatkan omset usahanya,
peningkatan tenaga kerjanya dan peningkatan mitra
usaha dalam penyediaan bahan baku maupun mitra
pemasarannya. Akhirnya ada kerjasama yang saling
menguntungan antara tenant dengan mitra usaha,”
ujarnya. (Awl/Zul)

Sementara itu Direktur STP IPB University, Dr Rokhani
Hasbullah menyampaikan bahwa Business Matching ini
diselenggarakan dalam rangka memfasilitasi antara
tenant dengan calon mitra usaha. Bagaimana agar tenant
ini terfasilitasi dalam hal pemasaran produk, permodalan

3

Intercafe Pamerkan Produk UMKM Binaannya
di Pelabuhan Ratu

P

usat Studi Internasional Ekonomi dan Keuangan
Terapan (Intercafe) Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB

University pamerkan produknya dalam Pameran Usaha

Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) di Lapangan

Cangehgar, Pelabuhan Ratu-Kabupaten Sukabumi (10-

Kepala Intercafe LPPM IPB University, Dr. Tanti Novianti
mengatakan, “Ini merupakan bentuk kepedulian Intercafe

dalam pengabdian kepada masyarakat khususnya ibu-ibu
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan

14/9). Pameran ini merupakan hasil kerjasama

yang ada di sekitar.”

Women University-Korea.

Pernyataan ini diperkuat oleh Ketua Tim Intercafe untuk

Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Sookmyung

Intercafe memamerkan produk UMKM binaannya dari

empat desa di Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi
yang telah dibina sejak tahun 2018-2019 melalui Program

pameran ini, Dr Lukitawaty Anggraeni, “Keikutsertaan

Intercafe dalam pameran bertujuan sebagai ajang promosi

bagi produk UMKM yang telah dibina agar memperoleh
pemasaran yang semakin luas.” (*/Zul)

Village Empowerment Project to Promote Sustainable

Community Developmnet through Innovative Integration
of Science and Technology.
Dalam proses pembinaan, peran Intercafe adalah memberi

pelatihan bisnis dan information and communications

technology (ICT) serta membantu dalam hal diversifikasi

produk olahan pertanian dan perikanan, promosi,

marketing, desain kemasan serta pengenalan pemasaran
melalui online hingga pelatihan keamanan pangan serta

mengurus Perijinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).
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Kenalkan Laboratorium Riset Unggulan, AR Lab IPB University
Gelar Seminar Spektrometri Massa Resolusi Tinggi
meningkatkan sensitivitas dalam deteksi jejak analit,
karakterisasi dan kuantisasi dan analisis sampel yang
komprehensif. Selanjutnya aplikasi yang disampaikan oleh
Dr. Mohamad Rafi dan Rudi Heryanto dari IPB University.
Selain itu, aplikasi dari omics dengan LC MS-MS yang
disampaikan oleh kedua narasumber dari IPB University
berkaitan dengan bidang metabolomik tumbuhan obat

U

nit Laboratorium Riset Unggulan (AR Lab) IPB
University gelar seminar dan workshop

Spektrometri Massa Resolusi Tinggi dalam Riset

Metabolomik di Kampus Dramaga, Bogor (6/9). Seminar
hasil kerjasama dengan AR Lab IPB University dengan PT
Genecraft Labs ini bertujuan untuk memperkenalkan AR
Lab kepada dosen, mahasiswa dan stakeholders lainnya.

dengan melihat profil senyawa yang terkandung dalam
tumbuhan obat dengan bagian tumbuhan yang berbeda.
Bidang homeostatis yang disampaikan dalam seminar ini
terkait stabilitas atau keseimbangan profil metabolit
dalam suatu sistem.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan alat untuk
metabolomik yaitu kromatografi cair spektrometri massa
resolusi tinggi, kromatografi gas spektrometri massa, dan
kromatografi cair kinerja tinggi. (**/Zul)

Seminar ini menghadirkan Goh Lin-Tang, Ph.D, Senior
Manager (SEA) Thermo Fisher Scientific, dengan materi
berjudul Introduction & Latest Omic Development based
on Orbitrap Mass Spectrometry, Dr Mohamad Rafi dari IPB
University dengan materi berjudul Aplikasi Q-Exactive Plus
Orbitrap HRMS untuk Metabolomik Tumbuhan Obat dan
Rudi Heryanto, SSi., MSi dari IPB University dengan materi
berjudul Aplikasi Q-Exactive Plus Orbitrap HRMS untuk
Metabolomik – Homestasis.
Menurut Kepala Unit Laboratorium Riset Unggulan (AR
Lab), Dr Ir Kiagus Dahlan dalam sambutannya
menyampaikan bahwa AR Lab terbuka untuk menjalin
kolaborasi dengan institusi lain untuk pengembangan riset
di Indonesia.
Dalam seminar ini Goh Lin-Tang, Ph.D menyampaikan
mengenai perkembangan LC MS dan kelebihan orbitrap
sebagai spektrometer massa terbaru yang menghasilkan
data massa-resolusi tinggi dan akurat, sehingga
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Sekolah EO IPB University
Latih Pengurus Organisasi Mahasiswa
dalam menciptakan program kegiatan. Peserta juga
mendapat materi strategi publikasi dari Indra Sugiarto
selaku CEO Masuk Kampus juga materi strategi
dokumentasi dan multimedia dari Siti Aisyah selaku CEO
dari a_story_id.

U

ntuk tingkatkan kompetensi mahasiswa dalam
menyelenggarakan sebuah kegiatan, ketua dan
pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IPB
University mendapatkan pelatihan dari EO Management
School (EOMS). Pelatihan digelar di Kampus Dramaga,
Bogor Agustus lalu dan diikuti 29 mahasiswa. Acara
dikemas dalam bentuk workshop, diskusi interaktif,
permainan, dan pelatihan.
“Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa
(KM) IPB University bidang Prestasi dan Minat Bakat
menggagas kegiatan EOMS dengan tujuan meningkatkan
kemampuan anggota Ormawa IPB University dalam
menyelenggarakan kegiatan. Kurikulum EOMS disusun
sedemikian rupa agar materi yang disampaikan sesuai
dengan kebutuhan mahasiswa. EOMS memiliki lima kelas
yang mengupas tuntas kiat-kiat dalam menyusun
kegiatan, penyusunan manajemen risiko dan jadwal
kegiatan, strategi kepemimpinan, dokumentasi, dekorasi,
multimedia dan publikasi, sponsorship, serta ditutup
dengan materi manajemen pasca acara dan evaluasi,” ujar
Ridho Saputra selaku Menteri Koordinator bidang Prestasi
dan Minat Bakat.

Materi seputar pembuatan rundown dan manajemen
risiko bersama Fahamah Syarifa. Materi sponsorship
disampaikan oleh Weny Pebriani selaku Brad Partnership
kitabisa.com, materi tentang dekorasi oleh Rizka Awaliah
dari Glowy EO dan materi manajemen pasca acara
diberikan oleh Panji Laksono, Presiden Mahasiswa BEM
KM IPB University 2017.
Menurut Tesya dari divisi EO UKM Max!, Sekolah EO
memiliki berbagai macam materi baik itu rundown acara
ataupun sponsorship, strategi publikasi yang sangat
bermanfaat sekali bagi peserta sebagai pelaksana
kegiatan. Hal senada juga disampaikan oleh Danny selaku
peserta yang mewakili Vsce 2019. Menurutnya Sekolah
EO harus diadakan selalu, karena ini ilmu yang penting
sekali karena dalam perkuliahan tidak ada mata kuliah
seperti ini. “Ini penting untuk (menunjang) soft skill kita ke
depannya,” ujarnya. (*/Zul)

Ridho berharap agenda ini mampu meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam merancang dan
melaksanakan kegiatan sehingga kegiatan
kemahasiswaan di IPB University memiliki daya tawar
yang tinggi. “Agenda ini penting untuk dilanjutkan ke
depannya dengan tingkatan materi dan metode
pembelajaran yang lebih baik serta perlu penambahan
kuota peserta yang lebih banyak lagi,” ujarnya.
Selain mendapatkan materi tersebut, peserta juga diajak
berkunjung ke NET TV untuk mengetahui proses kreatif
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Angkat Optimalisasi Wakaf, Tiga Mahasiswa IPB University
Raih Juara II Olimpiade Ekonomi Syariah

M

ahasiswa IPB University kembali

perihal makalah yang telah dibuat. Rachmi dan tim harus

menorehkan prestasi. Tiga mahasiswa

bersaing dengan 15 tim lainnya.

Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas

Ekonomi dan Manajemen yakni Rachmi Ramdia N, Ilma
Nursafitri J, dan Putri Anisa meraih Juara II Olimpiade
Ekonomi Syariah dalam acara Unila Sharia Economic
Festival pada akhir Agustus lalu.

“Pada saat pembuatan makalah, kami mengangkat tema
tentang wakaf. Karena wakaf sekarang ini tengah
digencarkan. Kami mencoba melakukan pembahasan
perihal optimalisasi potensi wakaf. Kita salurkan dana
wakaf untuk pembiayaan-pembiayaan Usaha Mikro Kecil

Lomba yang diadakan oleh Forum Studi Ekonomi Islam

Menengah (UMKM) dan keuntungannya dapat digunakan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ini

untuk kesejahteraan masyarakat,” tutur Rachmi.

mengusung tema ''Pengembangan Industri Halal Melalui
Islamic Sosiopreneur di Era Milenial”.

Rachmi dan tim menghabiskan waktu hingga tiga minggu

Lomba ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, peserta

tersebut. “Tiga minggu kami melakukan persiapan dengan

diberikan 100 soal yang terdiri dari pilihan ganda, isian,

mencari berbagai literatur. Satu minggu sebelum lomba,

serta essay dan dikerjakan oleh masing-masing individu

kami lebih intensif lagi dengan melakukan diskusi-diskusi

dalam tim. Selanjutnya adalah pembuatan makalah

dan pembahasan lebih mendalam perihal perekonomian

selama dua jam, kemudian dilanjutkan pembuatan materi

dan materi,” terang Rachmi. (KR/Zul)

dalam mempersiapkan diri menghadapi olimpiade

presentasi dalam power point selama 30 menit. Tahap
akhir dari lomba tersebut ialah presentasi dan tanya jawab
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Anak Tukang Meubel Ciptakan
Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional
tua serta kak Rico Juni Artanto yang selalu memotivasi
saya menjadi yang terbaik. Alhamdulillah sekarang saya
sangat menikmati manfaat dan keberkahan yang
diberikan oleh Allah SWT. Insyaa Allah rejeki terus
mengalir dengan berkah,” ujar Sanhaji yang juga terpilih
menjadi Delegasi IPB TRI-U di China, Oktober 2019 ini.

Adapun untuk terus berkarya dengan prestasi dan inovasi,
Sanhaji mengakui bahwa ia termotivasi untuk
membahagiakan orang tua, menciptakan inovasi,

B

erasal dari keluarga sederhana, tak menyurutkan

semangat berprestasi Sanhaji asal Bondowoso

Jawa Timur yang juga mahasiswa Departemen

Teknik Mesin dan Biosistem, IPB University. Ayah Sanhaji
bekerja sebagai tukang meubel dengan penghasilan
sekitar 2,5 juta rupiah per bulan dan ibu yang tidak
bekerja. Sejak menyelami masa kampus di IPB University,
Sanhaji telah meraih setidaknya 15 prestasi baik itu yang
berskala nasional maupun internasional.
“Ketika kelas 2 SMA saya mencoba mengikuti
extrakurikuler KIR (Karya Ilmiah Remaja), namun karena
hati setengah-setengah saya pun pusing dengan KIR,
akhirnya saya berhenti di awal. Ketika kuliah tingkat
pertama saya mulai belajar sendiri menulis proposal ilmiah
pada ajang Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Tentu
gagal tidak didanai ketika di awal karena tulisannya ala
kadarnya. Alhamdulillah, di tingkat dua saya menerima
beasiswa tempat tinggal Asrama Pondok Inspirasi, di
sinilah saya mulai belajar sungguh-sungguh cara menulis
karya ilmiah yang baik,” ujar Sanhaji.
Pada awalnya, Sanhaji mengakui bahwa menulis itu sulit
terutama dalam mencari ide yang tepat serta kesusahan
dalam merangkai kalimat. “Namun bagi saya hal tersebut
bagaikan peta sebagai petunjuk untuk mendapatkan harta
karun. Dan hal tersebut terbukti, kerja keras dengan ikhtiar
terus belajar menulis yang baik melalui pembinaan
asrama Pondok Inspirasi, berdoa dan dukungan dari orang

mempersiapkan skripsi, dan mewujudkan cita-citanya
menjadi wirausaha di bidang alat dan mesin pertanian.
Melalui karya-karya yang telah dibuat, maka karya
tersebut dapat dijadikan produk yang dapat
dikomersialkan. Terdapat dua produk unggulan karya
Sanhaji bersama tim yaitu ERBRON-C (alat pengutip buah
brondolan sawit) dan STAR-TREX (mesin pengangkut
tambang belerang).
“Masya Allah saya sangat bersyukur kepada Allah SWT,
Ibu dan Bapak saya selalu memberikan yang terbaik buat
saya dengan cara apapun, saya ingat sekali untuk
berangkat ke IPB semester 1 demi membelikan saya
laptop, Bapak saya sampai rela menjual sapi. Padahal sapi
tersebut merupakan sapi lokal dan harta berharga
keluarga kami. Sejak awal saya sudah menolak, kalau
Bapak sampai menjual sapi. Dan sampai saat ini
Alhamdulillah saya dapat menciptakan karya-karya yang
luar biasa dengan laptop itu,” ujarnya.
Sanhaji merupakan mahasiswa penerima Bidikmisi yang
sejak kuliah ia harus belajar untuk mandiri. Hal yang
tertanam dalam pikirannya adalah ia harus mencari cara
agar tidak menerima kiriman dari orang tuanya.
“Alhamdulillah Allah selalu memberikan rezeki langsung
kepada saya melalui berbagai lomba-lomba karya ilmiah.
Terutama jasa Ibu saya yang tiada terkira. Ibu selalu
berdoa dan menginginkan saya untuk melanjutkan S2,
meskipun dengan ekonomi yang sederhana. Semoga Allah
memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan
hingga S3 dengan cara apapun,” tutupnya. (SMH/ris)
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