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Semarak Gebyar Nusantara di IPB University
Gebyar Nusantara tahun ini mengangkat tema “Astinara
Budaya Indonesia”. Dalam karnaval budaya ada 9
Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) yang lolos seleksi
untuk tampil dan memeriahkan karnaval budaya dengan
penampilan aneka pakaian, tarian dan berbagai atraksi
kesenian nusantara.
Dalam genus ini juga dilakukan pemilihan Putra Putri

I

Organisasi Mahasiswa Daerah Asal (OMDA). Salah satu juri
yang hadir adalah Karina Syahna, Puteri Indonesia
PB University melestarikan budaya nusantara dengan
menyelenggarakan Gebyar Nusantara (Genus) yang
dimulai 7 September lalu dan ditutup dengan Malam

Puncak Genus 22/09 di Grha Widya Wisuda (GWW),

Kalimantan Barat 2019.
Pada Malam Puncak Genus, selain penampilan budaya
dari berbagai organisasi mahasiswa daerah, acara juga
dimeriahkan dengan penampilan Tulus. Histeria suara

Kampus Dramaga, Bogor (22/09).

penonton semakin menggema saat pria berdarah Minang

“Dari tahun ke tahun, Gebyar Nusantara semakin bagus
dan terdepan. Indonesia merupakan negara yang sangat
kaya dengan ragam budaya dari Aceh hingga Papua. Kita
dapat melihat budaya dalam kesenian, pakaian adat, dan
ragam lainnya. IPB University memiliki mahasiswa dengan
berbagai latar belakang dari Aceh hingga Papua. Kita
berkewajiban untuk mempertahankan dan melestarikan
budaya, karena budaya dapat menginspirasi dunia. Kreasikreasi yang ditampilkan mahasiswa IPB University sangat
menarik. Kegiatan ini sangat positif dalam rangka
merawat persatuan bangsa, " ujar Wakil Rektor bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Prof Dr Ir Agus
Purwito, M.Sc. Agr.

tersebut masuk dan berdiri di tengah panggung. Tulus
menyanyikan sederet lagu hits di depan para pengunjung.
Sorak-sorak penonton tidak pernah berhenti saat Tulus
menyanyikan lagu dari awal hingga akhir.
Terkait kegiatan ini, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa
Keluarga (BEM KM) IPB University, M Nurdiansyah
mengatakan, "Gebyar Nusantara ini penting untuk
menggali keistimewaan dan potensi-potensi budaya
nusantara dalam rangka merawat budaya nusantara yang
sangat beragam dan kaya. Acara ini juga sebagai bentuk
apresiasi untuk organisasi mahasiswa di IPB University
yang memang berasal dari berbagai daerah di nusantara."
(Ghinaa/Zul)
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Daftar Pemenang Gebyar Nusantara 2019:
Juara Umum:

2. Omda Kemala (Lampung)

Omda Kemala (Lampung)

3. Omda IKPMR (Riau)

Icon Costume:

Putra-Putri Omda:

Favorit Icon Costume: Omda Ciremai (Cirebon, Majalengka,
Kuningan)

1. Omda Bali (Bali)

Best National Icon Costume: Omda Imajatim (Jawa Timur)

3. Omda IPMM (Sumatera Barat)

Best Presentation : Omda Ikami Sulsel-Bar (Sulawesi
Selatan-Barat)
Best Artistic : Omda Bali (Bali)

Best Performance : Omda Ciremai (Cirebon, Majalengka,
Kuningan)
Best Sketch : Omda Kemala (Lampung)
Karnaval Budaya:

1. Omda Bali (Bali)

2. Omda Kemala (Lampung)
3. Omda Imajatim (Jawa Timur)
Stand Kuliner Nusantara:

1. Omda Pamaung (Bandung)
2. Omda Tabagsel (Tapanuli Selatan)

3 Omda Ikami Sulsel-Bar (Sulawesi Selatan-Barat)
Stand Kebudayaan:

1. Omda Ikami Sulsel-Bar (Sulawesi Selatan-Barat)

2. Omda Kemala (Lampung)

Putra-Putri Omda Persahabatan :
Putri: Omda Bali (Bali)
Putra : Omda Imajatim (Jawa Timur)
Putra-Putri Omda Favorit:
Omda Imapa (Papua)

Putra-Putri Omda Berbakat :
Omda IPMM (Sumatera Barat)
Putra-Putri Omda Intelegensia:
Putera : Omda Ikami Sulsel-Bar (Sulawesi Selatan-Barat)
Puteri: Omda Bali (Bali)

Putra-Putri Omda Photogenic:
Putera: Omda IMTR (Aceh)

Puteri: Omda Imapa (Papua)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Peran IPB University Majukan Pangan dari Laut
University telah dan sedang secara aktif berkontribusi dan
sebagai pelaku utama dalam banyak SDGs. Dalam

pengembangan sumberdaya manusia di bidang seafood
industry, IPB University telah mengembangkan kurikulum

pendidikannya yang menekankan kepada kemampuan
pengolahan produk perikanan (seafood) yang

berkelanjutan dan berbasiskan teknologi rantai proses.

Beberapa kurikulumnya diantaranya adalah aquatic

products raw material knowledge, safety and quality of

I

PB University mengikuti World Seafood Congress

(WSC) yang digelar di Penang Malaysia, 9-11

September 2019. Dalam kegiatan yang digelar Penang

Institute dan Universiti Sains Malaysia (USM) ini Rektor
IPB University, Dr Arif Satria didaulat menjadi keynote

speaker di hadapan sekitar 600 peserta dari manca

negara.

Dr Arif menyampaikan tentang peran perguruan tinggi,
khususnya IPB University dalam pengembangan

sumberdaya manusia yang mampu bersaing di dalam
pengembangan bisnis seafood dan pengelolaan ekosistem

serta habitat dari seafood. Dr Arif menyampaikan

berbagai program IPB University dalam pengembangan
sumberdaya manusia di bidang sumberdaya laut, yang

mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdidan
kepada masyarakat.

Program-program konvensional yang ada, menurut Dr.

Arif dikembangkan dengan mengacu kepada prinsip-

prinsip industri teknologi 4.0 yang sudah memanfaatkan
big data, artificial intelligence dan holistic system thinking.
“Di IPB University, pengelolaan wilayah pesisir dan laut

telah dilakukan sejak lama dan aplikasi smart monitoring
systems telah dikembangkan. Kualitas ekosistem yang

merupakan habitat dari berbagai komoditas seafood
merupakan hal penting yang telah dilakukan di IPB
University. Berbagai tools and approaches telah

dikembangkan, khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan

Lautan (PKSPL). PKSPL, salah satu pusat penelitian di IPB
University telah menjadi learning center di Kawasan Asia

Bagian Timur untuk bidang Integrated Coastal

Management (Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu).”
Lebih lanjut Dr Arif mengatakan dalam kaitannya dengan

capaian Sustainable Development Goals (SDGs), IPB

aquatic products supply management, handling and
transportation technology of aquatic products,

standardization and integrated quality assurance, aquatic
products biotoxicology. Kesemuanya ditujukan kepada
menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) yang handal

dan memiliki kemampuan daya nalar dan analitis dalam
penanganan produk perikanan laut yang bersih, sehat
serta bergizi.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan aspek hulu industri
seafood, IPB University telah mengembangkan

pendekatan dalam perlindungan habitat dan ekosistem.

Melalui PKSPL dan FPIK IPB University tidak hanya terlibat
dalam berbagai pendekatan teknis pemecahan masalah
lingkungan seperti pengendalian pencemaran pesisir,
pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi

ekosistem, namun juga di dalam pendekatan sosial
kelembagaan melalui peningkatan kapasitas (capacity

development) pengelola kawasan pesisir, yaitu unsur

pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan individu.
Berbagai pelatihan seperti pelatihan Pengelolaan Wilayah

Pesisir Terpadu dan berbagai pelatihan teknis seperti
pengendalian pencemaran pesisir, rehabilitasi telah

dilakukan oleh PKSPL IPB University tidak hanya kepada
insan akademis namun juga terhadap pegawai pemerintah
(pusat dan daerah), kelompok masyarakat dan perusahaan
swasta.
Kehadiran IPB University khususnya PKSPL dan FPIK
menjadi partner utama pada aspek pengembangan
seafood industry menjadi signifikan dan mampu berperan
penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan

(sustainable development) tidak hanya secara nasional di
Indonesia, namun juga di kawasan (regional) Asia.
Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu

bersaing, telah terbukti nyata di dalam pengembangan
food safety, penyediaan pakan dan pengelolaan

lingkungan dan ekosistem. (*/ris)
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Semarak Bumi Tani: Upaya IPB University Berinteraksi dengan
Masyarakat Lingkar Kampus

S

emarak Bumi Tani (Seruni), salah satu rangkaian
acara Dies Natalis ke-56 IPB University sekaligus
bentuk pesta peringatan Hari Tani Nasional yang
jatuh pada tanggal 24 September 2019 digelar di belakang
Terminal Laladon, Bogor (21/9). Acara ini diselenggarakan
di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa (BEM KM) bidang Kesejahteraan Sosial.
Seruni ini menampilkan expo tani yang memamerkan
inovasi pertanian dan olahan pertanian, konsultasi (cek
kesehatan, konsultasi pertanian, klinik tanaman dan klinik
hewan), penyuluhan pengolahan sampah dan biopori,
lomba menggambar dan mewarnai, demo masak inovasi
pangan, senam, pasar malam, festival masakan
tradisional, talent show, serta guest star.
"Kita (IPB University) berada di posisi ketiga perguruan
tinggi terbaik di Indonesia. Nama besar IPB University ini
harapannya selain dirasakan oleh masyarakat Indonesia
secara luas namun juga perlu dirasakan oleh masyarakat
di daerah sekitar kampus. Selama ini Alhamdulillah IPB
University komitmen untuk melakukan pemberdayaan
masyarakat. IPB University sangat mendukung agendaagenda serupa yang dapat berinteraksi dengan

masyarakat," terang Prof Dr Agus Purwito, Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan IPB
University.
Menurut Ketua BEM KM IPB University, M. Nurdiansyah,
Seruni menjadi ajang untuk mewujudkan kepedulian
kepada petani di lingkar kampus. Nurdiansyah berharap
acara ini dapat memberikan nilai kebermanfaatan.
"Semoga apapun yang bisa kita berikan dapat
memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat dan
menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada
masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Jayadi, Sekretaris RW 4 Desa Laladon
berkesempatan menyampaikan apresiasinya atas
kegiatan Seruni yang berhasil dilaksanakan. "Alhamdulillah
kegiatan Seruni ini sangat bermanfaat untuk memotivasi
warga, melalui acara ini kita bisa menjalin sinergitas untuk
17 desa dalam mendukung ekonomi kreatif. Kami atas
nama jajaran pemerintahan Desa Laladon berterimakasih
atas usaha panitia, semoga Allah balas dengan pahala
yang berlipat ganda," ungkapnya. (SM/Zul)
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Empat Sekolah Peternakan Rakyat Binaan IPB University
Terima Penghargaan Kinarya Satwasentosa
kata DAULAT,” ujar Prof. Muladno selaku Ketua SPR LPPM
IPB University.
Kepala LPPM IPB University, Dr. Aji Hermawan dalam
sambutannya menyampaikan, LPPM-IPB University telah
memiliki binaan sebanyak 34 SPR yang terletak di 20
Kabupaten pada 10 Provinsi. Hingga tahun 2019, ada
enam SPR Binaan LPPM IPB University yang sudah lulus.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University bekerjasama

dengan International Livestock and Dairy Expo

(ILDEX) Indonesia 2019 yang didukung oleh PT. Permata
Kreasi Media (PKM) menyelenggarakan acara
Penganugerahan “Kinarya Satwasentosa” Sekolah
Peternakan Rakyat (SPR-1111) Tahun 2019, di Indonesia
Convention Exhibition Hall 3-3A – BSD City,Tangerang
Selatan Rabu (18/09). Penganugerahan ini diberikan
kepada empat SPR terbaik binaan LPPM IPB University
yaitu SPR Kuamang Abadi (Kabupaten Bungo, Jambi), SPR
Ngudi Rejeki (Kabupaten Kediri, Jawa Timur), SPR
Cinagarabogo (Kabupaten Subang, Jawa Barat), dan SPR
Wanaraya (Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan).
Anugerah Kinarya Satwasentosa adalah bentuk apresiasi
kepada SPR yang mampu dan mumpuni dalam
memelihara dan menyediakan ternak untuk kesejahteraan
manusia. Penganugerahan Kinarya Satwasentosa
merupakan apresiasi bagi SPR yang telah menyelesaikan
masa pendidikan maksimal empat tahun yang siap untuk
menjadi sebuah badan usaha yang berdikari dan
memajukan sektor peternakan tanah air.

“Ada empat yang sudah lulus dan diwisuda dan 24 belum
lulus. Enam SPR yang sudah lulus diwisuda pada tahun
2017 yaitu SPR Tunas Barokah Kabupaten Bojonegoro,
SPR Maju Bersama Kabupaten Bojonegoro, SPR Mega
Jaya Kabupaten Bojonegoro, SPR Mesuji Raya Kabupaten
Ogan Komering Ilir, SPR Maju Bersama Kabupaten Musi
Banyuasin, dan SPR Banyuasin Kabupaten Banyuasin,”
jelasnya.
Ia menambahkan, penganugerahan kepada SPR yang
diwisuda diberikan dengan mengalungkan medali “Kinarya
Satwasentosa” dan pemberian piagam, transkrip dan
plakat kepada Ketua maupun Manajer SPR. Acara
kemudian dilanjutkan dengan Seminar Solidaritas Alumni
Sekolah Peternakan Rakyat Indonesia (SASPRI) yang
dilakukan dengan penayangan Video Pengenalan SASPRI,
pelantikan dan pengukuhan pengurus SASPRI dan
Penandatanganan Pakta Integritas Wali SASPRI.
“Melalui program SPR diharapkan peternakan di Indonesia
akan menjadi lebih cepat berkembang dengan konsep
kerjasama berbagi peran dan tanggungjawab antara
pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan para
peternak,” imbuhnya. (WD/Zul)

“Penilaian dari penganugerahan “Kinarya Satwasentosa”
rohnya adalah peternak yang berdaulat untuk melakukan
usaha secara kolektif. Ada enam poin kriteria penilaian
yaitu dapat mandiri dalam berjamaah, anti kebodohan dan
cinta inovasi, usaha bersama masyarakat kelas
menengah, lebih kuat dalam bersinergi antar lembaga,
adanya semangat yang tinggi dalam memperkuat
kelembagaannya dan telah memulai bisnis kolektif. Jika
dirangkai, keenam kriteria penilaian tersebut membentuk
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Wisudawan Membekali Diri Sebelum Terjun ke Masyarakat
lainnya. Klien pertama saya sebuah perusahaan cepat saji.
Omzet yang saya terima tiga juta rupiah dengan

keuntungan sekitar Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per
dua minggu. Angka segitu cukup besar bagi seorang
mahasiswa,” tuturnya.
Sandi mengatakan, ketika orang mendengar kata “petani”

yang terlintas dalam pikiran adalah sebuah pekerjaan yang
sangat melelahkan, pekerjaan yang dilakukan di bawah

D

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan

Karir (Ditmawa PK) IPB University kembali

menggelar Studium Generale Pembekalan Karir

Pra Wisuda Program Sarjana IPB University. Kegiatan ini
digelar di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus
Dramaga Bogor, (23/9).
Direktur Ditmawa PK, Dr. Alim Setiawan mengatakan
tantangan terberat setelah lulus adalah mendapat
pekerjaan atau menjadi wirausaha muda. Dengan

persaingan jumlah pencari kerja yang begitu ketat,

teriknya matahari dan dilakukan oleh orang-orang tua

serta penghasilan yang tak seberapa. Namun, sepertinya

perlahan kita harus mengganti cara pandang tersebut
karena “petani itu keren”, merupakan pekerjaan yang

cukup menjanjikan dan dapat dilakukan oleh kaum muda.
Ia menilai potensi bisnis pertanian akan tetap hidup dan

tak akan berakhir selama manusia masih hidup. Baginya
bisnis pertanian hanya akan berakhir apabila manusia

telah mengalami kepunahan, karena pada dasarnya

manusia hidup memerlukan makan dan sesuatu yang
dimakan oleh manusia merupakan hasil dari pertanian.
Kini MTP sudah semakin berkembang dan sudah dikenal

dibutuhkan persiapan dan kemampuan seperti jujur,

oleh masyarakat Cianjur.

pintar bergaul dengan orang lain. Para lulusan harus

Pada kesempatan yang sama narasumber dari Apple

mengelola diri, menyiapkan soft skill dengan baik dan
menguasai berbagai keterampilan seperti bidang teknologi
informasi dan teknologi komunikasi.
“Hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam
mencari kerja atau wirausaha yaitu mempunyai karakter

yang baik (jujur, integritas, disiplin, pekerja keras) dan
mental. Para lulusan IPB University diharapkan terus

meningkatkan kapasitasnya untuk dapat bersaing di dunia
kerja. Tidak harus bergantung pada lapangan pekerjaan,

tetapi bisa juga mulai berusaha untuk menciptakan

lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Tunjukkan
kontribusi dan peran aktif dalam dunia pertanian untuk

Developer Academy, Wihendro menjelaskan bahwa
teknologi adalah kunci menguasai dunia. Era digital

bergerak begitu dinamisnya. Bagi yang tidak update

teknologi, niscaya dengan sendirinya akan ketinggalan
jaman. Generasi milenial musti mengasah keahlian, untuk

pengembangan aplikasi demi kualitas kehidupan yang

lebih baik. “Apple mau membangun fasilitas pendidikan

dan pelatihan di Indonesia, bernama Apple Academy
dikarenakan Indonesia memiliki anak muda yang

bertalenta dalam bidang teknologi digital,” tuturnya.

(Awl/Zul)

pembangunan bangsa,” tambahnya.

Sementara itu narasumber yang hadir dalam acara ini
adalah Owner Mitra Tani Parahyangan (MTP), Sandi Octa

Susila. Sandi memulai usahanya sejak tahun 2015 dengan
menjadi supplier sayur dan buah khususnya di kota Bogor
dan Cianjur. “Saat itu masih semester lima. Saya ambil

wortel, lettuce, beras, daun bawang dan kentang dari

lahan ayah saya sendiri dan beberapa hasil panen petani
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Kenalkan Laboratorium Riset Unggulan, AR Lab IPB University
Gelar Seminar Spektrometri Massa Resolusi Tinggi
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

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.
Seminar ini menghadirkan Goh Lin-Tang, Ph.D, Senior

berkaitan dengan bidang metabolomik tumbuhan obat
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)

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
meningkatkan sensitivitas dalam deteksi jejak analit,
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Bantu Kedaulatan Pangan, Departemen ITP IPB University
Gelar Diskusi Anak Muda Soal Teknologi Pangan
seperti sorgum dan bekatul pada beras analog telah

diteliti bermanfaat sebagai agen anti kemopreventif atau
pencegahan kanker. Upaya inovasi ini terus kita

kembangkan. Yang masih menjadi tugas kita yaitu terkait
penerimaan rasa atau flavor beras analog di masyarakat,”

paparnya.

S

ebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan

wawasan terkait perkembangan teknologi pangan

dan ketahanan pangan, Departemen Ilmu dan

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)

IPB University mengadakan “National Seminar Food

Technology” di Gedung Auditorium Andi Hakim Nasoetion,
Kampus Dramaga Bogor (22/9). Kegiatan ini diikuti oleh

lebih dari seratus peserta, terdiri dari mahasiswa dari IPB

University maupun mahasiswa di luar IPB University dan

siswa SMA serta beberapa orang dari instansi dan

Narasumber lainnya adalah Dr Bram Kusbiantoro, alumni

IPB University yang kini menjabat sebagai Kepala Peneliti
di Balai Besar Tanaman Padi. Dalam paparannya Dr Bram

menjelaskan tentang kedaulatan dan ketahanan pangan

serta perkembangan penelitian tanaman padi di Indonesia.

“Di Indonesia, produk pertanian utama seperti beras

menjadi komoditas strategis sehingga pemerintah terus
berupaya untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan

produksinya. Inovasi untuk meningkatkan kualitas

tanaman padi mulai dari benih, proses tanam, hingga hasil

merupakan bagian strategis mengawali kedaulatan

lembaga di bidang pangan yang terkait.

pangan,” jelas Dr Bram Kusbiantoro.

Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Dr Feri

Hadir juga Manager Bidang Mitra Sereal dari Nestle, Lisa,

Kusnandar dalam sambutannya menyampaikan bahwa

event ini sebagai forum diskusi terkait perkembangan dan
kemajuan di bidang teknologi pangan untuk melahirkan

inovasi-inovasi yang membantu kedaulatan pangan
bangsa. Menurutnya IPB University sudah banyak

mengembangkan teknologi-teknologi dan inovasi di

S.TP, M.P yang memaparkan terkait sereal dan prospeknya

di industri pangan masa depan. “Pola gaya hidup dan

trend diet masyarakat modern menjadikan sereal sebagai

makanan yang digemari. Namun, mindset yang masih
dominan di masyarakat Indonesia yaitu belum makan

kalau belum makan nasi perlu diperbaiki. Karena makanan

bidang pangan hingga tahap komersialiasi.

pokok itu karbohidrat dan sumbernya bermacam-macam.

“Semoga mahasiswa dan siswa dapat melihat potensi ide

Pengembangan produksi sereal saat ini dengan

inovasi dari pembicara-pembicara yang sudah ahli di

bidangnya”, papar Dr Feri Kusnandar. Pembicara yang

meminimalisir gula yaitu sukrosa dan meningkatakn

mikronutrien melalui fortifikasi,” ujar Lisa yang juga

hadir adalah Prof Slamet Budijanto, Guru Besar Ilmu dan

merupakan alumni IPB University.

paparannya, Prof Slamet menjelaskan inovasi Beras

Antusiasme peserta sangat tinggi dalam kegiatan ini dari

teknologi Pangan, Fateta IPB University. Dalam

Analog dan pengembangannya. Prof Slamet menjelaskan
perjalanan panjangnya bersama tim dalam menciptakan
inovasi beras analog. Inovasi beras analog terus

berkembang, hingga tercipta beras analog artificial.
“Beras analog fungsional yaitu beras analog yang memiliki
indeks glikemik rendah yang ramah untuk penderita

diabetes. Selanjutnya ada inovasi beras analog yang
mampu menahan peningkatan kolesterol atau
antihiperkolesterolemia. Penambahan bahan aktif alami

awal hingga akhir acara. Ketua Pelaksana Seminar

Nasional, Noah mengatakan bahwa seminar ini

merupakan rangkaian kegiatan dari Lomba Cepat Tepat

Ilmu Pangan (LCTIP) 2019. LCTIP merupakan kegiatan

kompetisi untuk siswa SMA sederajat tingkat nasional

yang berkompetisi di bidang ilmu dan teknologi pangan.
“LCTIP tahun ini merupakan LCTIP yang ke 28. Dari segi

peserta, siswa SMA sangat antusias sejak awal

pendaftaran, seleksi, hingga kompetisi berjalan,” jelas
Noah. (Husna/Zul)
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Departemen IKK IPB University Bersama Disperdagin Kabupaten Bogor
Ajari Puluhan Ribu Siswa Pintar Pilih Jajanan Sekolah
“Kami ingin melindungi anak-anak sekolah, khususnya di
Kabupaten Bogor dari makanan jajanan yang berbahaya.
Untuk itu, kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk
membekali anak-anak dengan kemampuan mengenali
jajanan yang berbahaya. Dalam hal ini kami harapkan
pihak sekolah sendiri dapat melakukan pengawasan rutin
untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Kepala Seksi Bina Tata Niaga, Rosmanidar

D

i tengah semakin maraknya berbagai jajanan

anak sekolah dan semakin besarnya

kemungkinan penggunaan bahan-bahan yang

membahayakan kesehatan seperti formalin, borak,
pewarna tekstil dan bahan tambahan pangan, Dinas
Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin ) Kabupaten
Bogor bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga
dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB
University melakukan Sosialisasi Perlindungan Konsumen.
Kegiatan ini menyasar 30 sekolah SD dan SMP di delapan
kecamatan di Kabupaten Bogor. Kedelapan kecamatan
tersebut adalah Kecamatan Cibinong, Bojong Gede,
Citeureup, Ciawi, Megamendung, Cisarua, Cileungsi, dan
Kalapa Nunggal.
Lebih dari 10.000 siswa secara bertahap mendapatkan
edukasi tentang cara memilih makanan jajanan yang aman
untuk dikonsumsi. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal
19 Agustus 2019 dan direncanakan hingga 4 Oktober
2019 mendatang.
Kepala Bidang Tertib Niaga, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Bogor, Lundris, MPH
menyampaikan bahwa jajanan yang beredar di lingkungan
sekolah sangatlah beragam, namun terkadang anak-anak
hanya memilih yang menarik bagi mereka. Anak-anak
tidak mengetahui jajanan yang baik dan buruk untuk
kesehatan. Kurangnya informasi tentang jajanan sehat,
membuat anak-anak sebagai konsumen sangat dirugikan.

menyampaikan bahwa kegiatan ini mendapatkan apresiasi
dari DPRD dan Bappeda Kabupaten Bogor. Rosmanidar
mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi ini telah
berkembang dari tahun ke tahun. Di tahun 2017
sosialisasi dilakukan hanya di dua sekolah, berikutnya
tahun 2018 menjadi enam sekolah.
“Pada saat rapat dengan dewan, pemerintah melihat
kegiatan ini bagus, namun anggarannya sedikit, sehingga
dewan memberikan tambahan anggaran. Hasilnya di
tahun 2019 cakupan diperluas menjadi 30 sekolah di
Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Edukator sosialisasi perlindungan konsumen dipercayakan
kepada tiga ahli di bidang pendidikan dan perlindungan
konsumen yakni Dr Megawati Simanjuntak, SP, MSi, Dr Ir
Lilik Noor Yuliati, MFSA dan Dr Irni Rahmayani Johan, SP,
MM. Ketiganya berasal dari Departemen IKK, Fema IPB
University, yang salah satu mandatnya adalah
memberdayakan konsumen.
Dr Megawati menguraikan bahwa kerjasama dengan
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor
telah lama dibangun dan secara bersama-sama bersinergi
melindungi konsumen dari makanan jajanan yang
berbahaya. Bagaimana konsumen lebih cerdas dan
berdaya dalam memilih makanan jajanan yang aman,
sehat dan bersih menjadi tujuan dari sosialisasi yang
selama ini dilakukan. Ke depan, diharapkan pemberdayaan
konsumen dapat lebih diintensifkan dan diperluas
cakupannya dengan menyasar kelompok masyarakat
lainnya seperti remaja dan ibu-ibu. (*/Zul)
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Mahasiswa FEM IPB University
Membidik Bisnis Kreatif di Era Digital
misi. Start-up selalu muncul dari sekumpulan orang yang
duduk melingkar, saling bertukar pikiran, dan
menindaklanjuti idenya,” ujar Tommy.
Memulai usaha dari nol, Ammar Mandili yang berusia 19
tahun berhasil membangun Mandili Usaha Sentosa yang
memproduksi Lidi Skripsi. Lidi Skripsi adalah usaha di
bidang kuliner berupa makanan ringan. Ammar telah
berkecimpung di dunia bisnis sejak SMP. Dari pengalaman

P

embahasan mengenai ekonomi kreatif bukanlah

hal baru lagi. Memasuki era disrupsi, ekonomi

kreatif dalam bidang digital menjadi sorotan

itu pula dia mengalami banyak kegagalan dan
pembelajaran. Ia mengatakan bahwa tak ada bisnis yang
tidak pernah gagal.
Pemuda ini juga membuat akun instagram Indohaircut

utama. Lewat acara NEMO 2019, Organisasi mahasiswa

yang menghubungkan barbershop dengan pelanggan.

Fakultas Ekonomi dan Manejemen (FEM) IPB University

Melalui akun ini, Ammar melahirkan produk rambut yang

mengadakan seminar nasional bertajuk Creative Digital

diberi nama Though Clay. Ammar mengaku selalu mencari

Entrepreneurship. Seminar ini dipandu oleh Majid Siregar.

masalah di masyarakat. Berangkat dari masalah tersebut

Yakni mahasiswa FEM yang pernah menjabat sebagai

akan didapatkan solusi yang berujung pada produk bernilai

Duta Kampus IPB University.

ekonomi.

Pembicara yang hadir adalah Tommy Kesowo, alumni FEM

Selain itu, Dedy Ardiansyah menyadari potensi besar

IPB University yang menjadi salah satu pendiri start-up

ekonomi kreatif, Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)

bernama Many Option, Ammar Mandili, entrepreneur

Indonesia yang berdiri pada tahun 2015, sebagai bentuk

muda pemilik Lidi Sarjana dan Dedy Andriansyah, Kasubdit

kesiapan Indonesia dalam menyambut era ekonomil

Perbankan Konvensional Badan Ekonomi Kreatif

digital. Menurutnya lewat badan ini diharapkan Indonesia

Indonesia.

dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dunia di tahun

Dalam paparannya, Tommy Kesowo bersama keempat

2030.

rekannya melahirkan start-up dalam bidang jasa bernama

Ekonomi kreatif di Indonesia telah menaikkan Produk

Many Option. Many Option menawarkan layanan harian

Domestik Bruto (PDB) negera sebesar 4,95% dengan total

bagi para penghuni apartment. Ide ini muncul dari masalah

922,58 triliun rupiah. Tenaga kerja yang terserap naik,

yang didapatkannya dari para penghuni dan pengelola

sekitar 14,28% sejak tahun 2016. Hasil ekspor pun

apartment.

mencapai angka 20 milyar dolar, naik sebesar 13,77%.

“Era disrupsi datang membawa teknologi yang nantinya

Digital dan ekonomi merupakan bidang yang memiliki

akan menjatuhkan pasar lama. Contoh yang sudah sangat

pertumbuhan menjanjikan di masa depan. Generasi

terlihat adalah ojek pangkalan yang sekarang tergantikan

milenial diharapkan mampu beradaptasi dan tidak

oleh ojek berbasis online. Untuk menghadapinya,

terdisrupsi oleh perkembangan zaman yang semakin

dibutuhkan inovasi. Inovasi datang dari ide kreatif. Namun

cepat. (ASK/Zul)

ide kreatif tidak cukup jika tidak ada team-work, visi, dan
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Biology Career Day 2019 Hadirkan Alumni
yang Berkiprah di Berbagai Bidang
Berbeda dari Yoana yang menjadi peneliti, Victor Reynaldi
bekerja di bagian Quality Control (QC) di PT. Frisian Flag.
“Pekerjaannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran.
Karena dalam sehari bisa dapat sampel paling sedikit 50.
Pekerjaan sebagai QC sangat team-oriented, dimana skill
komunikasi dibutuhkan. Karena sampelnya banyak, tidak
mungkin dikerjakan satu orang. Kita bekerja dalam tim,
jadi harus bisa komunikasi yang baik,” ujarnya.
Lulusan Biologi tidak hanya bekerja di laboratorium. Tasya

H

impunan Mahasiswa Biologi (Himabio) IPB

University kembali menyelenggarakan Biology

Career Day untuk mahasiswa Biologi Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
bertempat di Kampus Dramaga, Bogor (21/9).
Acara ini digelar untuk mengurangi kecemasan yang
sering mahasiswa rasakan setelah kehidupan kampus
selesai. Terlebih mahasiswa Biologi yang merupakan
mahasiswa ilmu dasar seringkali bingung bidang
pekerjaan apa saja yang dapat ditekuni. Untuk itu, Biology
Career Day 2019 mengundang empat pembicara yang
mewakili pekerjaan yang berhubungan dengan biologi
maupun yang tidak berhubungan dengan biologi.
Pembicara pertama adalah Yoana Meditia, alumni Biologi
IPB University yang bekerja sebagai assistant researcher
di PT. Smart, anak perusahaan dari Sinar Mas yang
bergerak di bidang kelapa sawit. Menjadi asisten peneliti
memberikan banyak kesempatan pada Yoana untuk
mengembangkan ilmu yang telah didapat di bangku
kuliah. “Banyak hal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan
tapi karena tidak tahu, jadi tidak dimanfaatkan. Nah,
fungsinya peneliti di situ. Discover hal baru,” ujarnya.
Meski pekerjaannya berhubungan dengan sains, Yoana
merasakan bahwa kemampuan berkomunikasi adalah
yang terpenting. “Gimana cara kita berkomunikasi dan
mengelola sumber daya manusia, itu penting banget di
dunia kerja,” imbuhnya.

Nabella yang memiliki banyak pengalaman dalam
kepanitiaan, organisasi, dan kegiatan mahasiswa lainnya
memutuskan berkiprah di Human Resources Development
(HRD) di PT. Sigma Cipta Caraka. Posisi yang ditempatinya
adalah Employer Branding Staff, bertugas membangun
relasi dengan instansi dan mengurus media sosial
perusahaan.
Tasya mengaku bahwa sejak kuliah, ia sudah menyukai
dunia desain sehingga belajar menggunakan software
untuk desain. Karena ini pula, Tasya memutuskan untuk
bekerja di bidang promosi. “Kuncinya media sosial. Dulu
aku tidak melamar, tapi dipanggil oleh pihak perusahaan.
Aku selalu memperbarui LinkedIn aku, sehingga
perusahaan bisa dengan mudah melihat riwayat karirku di
kampus,” terangnya.
Pembicara terakhir datang dari kalangan pebisnis. Adalah
Ruri Prihatini Arimbi, founder Organic Skincare Nectars
dan Patani Organik. Ruri mengaku bahwa sejak dulu
passion-nya ada di bidang biologi dan pertanian. Ia
sempat menjadi relawan di Serikat Petani Indonesia dan
merasakan langsung kehidupan seorang petani. Sejak
itulah ia bertekad membuat usaha yang menguntungkan
untuk petani, dan lahirlah Patani Organik. “Patani Organik
itu menjual sayuran dan buah fresh dan kita ingin
mematahkan pikiran orang bahwa yang organik hanya
untuk yang berduit,” terangnya.
Sukses dengan Patani Organik, Ruri mengembangkan
usaha lainnya. Kali ini ia menjajal bidang perawatan wajah.
Brand yang baru berdiri itu sudah dapat menghasilkan
omset lebih dari 100 juta per bulan. Brand itu ia beri nama
Organic Skincare Nectars. (ASK/Zul)
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