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IPB University Beri PubliAwards 2019
pada Penulis Jurnal Ilmiah

I

PB University terus menggiatkan upaya meningkatkan

Rektor IPB University, Dr Arif Satria mengatakan bahwa

performa di berbagai bidang termasuk publikasi ilmiah

menjadi seorang peneliti yang aktif haruslah produktif

menuju perguruan tinggi berkelas dunia (World Class

dalam menghasilkan publikasi ilmiah. “Publikasi menjadi

University). Upaya peningkatan publikasi ilmiah perlu

bukti utama orisinalitas penelitian yang dilakukan serta

dibangun melalui upaya yang terintegrasi mulai dari

dapat menjadi modal rekam jejak peneliti sebagai

penguatan kapasitas publikasi, penyediaan layanan atau

akademisi. Lebih luas lagi adalah peneliti dapat

fasilitas untuk publikasi serta reward bagi para dosen dan

membangun jejaring internasional melalui publikasinya

mahasiswa untuk publikasi serta sitasi yang dihasilkan.

tersebut,” kata Dr Arif.

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, IPB

Dr Arif menjelaskan, terkait publikasi ilmiah, ada baiknya

University melalui Direktorat Publikasi Ilmiah dan
Informasi Strategis menyelenggarakan PubliExpo II tahun
2019, Selasa (1/10), di Kampus Dramaga, Bogor.

menggunakan referensi jurnal-jurnal terindeks scopus. Hal
ini dapat berimplikasi pada peningkatan impact factor jika
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makalah diterima. Publikasi jurnal ilmiah umumnya dalam

kegiatan PubliExpo ini merupakan yang kedua kalinya

bentuk artikel meliputi laporan penelitian, review literatur,

digelar, yang bertujuan untuk mempertemukan penulis

proposal mengenai teori yang belum diuji atau artikel

(author) dengan pengelola jurnal. Untuk meningkatkan

opini. Bentuk artikel yang dipublikasikan sangat

wawasan dan meningkatkan semangat para dosen,

tergantung pada kebijakan institusi jurnal itu sendiri atau

peneliti dan mahasiswa IPB University dalam melakukan

penerbit jurnal.

publikasi ilmiah serta meningkatkan kapasitas

“Dalam melakukan publikasi ilmiah, para penulis baik dari
kalangan dosen, peneliti maupun mahasiswa perlu
memiliki wawasan yang luas tentang dunia dan selukbeluk perjurnalan agar publikasi ilmiah dapat dilakukan
secara efektif baik dari segi waktu maupun jangkauan
pembaca yang tepat sasaran,” tutur Dr Arif.

Dr Arif menegaskan, publikasi jurnal ilmiah merupakan
media untuk menginspirasi dunia. “Sehingga kalau
mempunyai motivasi besar agar IPB University dan
Indonesia menjadi besar, maka aktivitas publikasi harus
kita maknai secara lebih luas dan dalam, sehingga semua

pengelolaan jurnal-jurnal di dalam negeri. “Keluaran yang
diharapkan disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan
yaitu meningkatnya pengetahuan dosen dan mahasiswa
tentang jurnal nasional dan internasional terutama jurnal
terindeks scopus. Artikel ilmiah dari mahasiswa maupun
dosen dapat terpublikasi di jurnal bereputasi internasional,
publikasi dari mahasiswa dan dosen terhindar dari jurnal
predator dan meningkatkan minat para penulis untuk
mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal-jurnal dalam
negeri yang bereputasi nasional dan internasional,”
ujarnya.

orang terdorong untuk meningkatkan publikasi,” lanjut Dr

Dalam kesempatan itu, IPB University memberikan

Arif.

penganugerahaan PubliAwards 2019 “Tribute to Authors”

Sementara Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi
Strategis IPB University, Dr Eva Anggraini menyampaikan,

yang merupakan bentuk aspirasi kepada penulis yang
terus bersemangat mendedikasikan karya-karyanya untuk
menghasilkan publikasi yang bermutu. (Awl/ris)
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Daftar penerima penghargaan PubliAwards
Penghargaan

Peringkat

Nama

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 1

Prof. drh. Ni Wayan Kurniani Karja, M.P., Ph.D.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 2

Prof. Dr. Ir. Damayan Buchori, M.Sc.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 2

Dr. Ir. Mi ahudin, M.Si.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 3

Dr. Ir. Raden Roro Dyah Perwitasari, M.Sc.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu
Teknik

Peringkat 1

Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarso, M.S.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu
Teknik

Peringkat 2

Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu
Teknik

Peringkat 3

Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu
Teknik

Peringkat 3

Prof. Dr. Ir. Cece Sumantri, M.Sc.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu
Teknik

Peringkat 3

Dr. Ir. Hanifah Nuryani Lioe, M.Si.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 1

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat,
M.Sc.F.Trop.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 2

Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc.

H-Indeks Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 3

Dr. Arif Satria, S.P., M.Si.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 1

Prof. Dr. Ir. Damayan Buchori, M.Sc.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 2

Dr. Julie Ekasari, S.Pi., M.Sc.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Alam

Peringkat 3

Dr. Ir. Raden Roro Dyah Perwitasari, M.Sc.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Teknik

Peringkat 1

Prof. Dr. Ir. Daniel Murdiyarso, M.S.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Teknik

Peringkat 2

Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Teknik

Peringkat 3

Prof. Dr. Ir. Yusuf Sudo Hadi, M.Agr.
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Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 1

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat,
M.Sc.F.Trop.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 2

Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec.

Sitasi Ter nggi Bidang Ilmu Sosial

Peringkat 3

Prof. Dr. Ir. Dudung Darusman, M.A.

The Most Produc ve Departement

Peringkat 1

Departemen Biologi

The Most Produc ve Departement

Peringkat 2

Departemen Manajemen Sumberdaya
Perikanan

The Most Produc ve Departement

Peringkat 3

Departemen Agronomi dan Hor kultura

The Most Cited Departement

Peringkat 1

Departemen Geoﬁsika dan Meteorologi

The Most Cited Departement

Peringkat 2

Departemen Proteksi Tanaman

The Most Cited Departement

Peringkat 3

Departemen Hasil Hutan

The Most Cited Departement

Peringkat 3

Departemen Kimia

The Most Produc ve Faculty

Peringkat 1

FMIPA

The Most Produc ve Faculty

Peringkat 2

FPIK

The Most Cited Faculty

Peringkat 1

FMIPA

The Most Cited Faculty

Peringkat 2

FAHUTAN
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FEM IPB University Gelar Gebyar UMKM Juara Kota Bogor
dan Agribusiness Festival 2019

F

akultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

kerjasama dengan pemerintah swasta, komunitas UMKM

University gelar Gebyar Usaha Mikro, Kecil dan

yang akan segera mengembangkan produk UMKM. Saya

Menengah (UMKM) Juara Kota Bogor dan

berharap ke depan akan ada produk UMKM dari Kota

Agribusiness Festival 2019 di Kampus Baranangsiang,

Bogor yang mendunia seperti halnya pisau asal Jerman

Bogor (28/9). Menurut Dekan FEM, Dr Nunung

yang dibuat oleh UMKM di negara tersebut,” ujarnya.

Nuryartono, ada yang menarik dalam sektor UMKM.
Menurutnya, kontribusi UMKM terhadap penyerapan
angkatan kerja sebesar 97, 2 persen. Kontribusi terhadap
Gross Domestic Product (GDP) sebesar 57,8 persen dan
masih harus didorong agar bisa langsung berhubungan ke

Dr Nunung menambahkan bahwa tahun depan FEM akan
bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk
membantu pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan
metode sensus terhadap seluruh PKL di DKI beserta pola

global value change.

binaannya.

“Untuk itu penting adanya kolaborasi pentahelix termasuk

“Begitu juga dengan Pemda Kota Bogor, juga bisa

media. Media bisa berkontribusi besar dalam membantu

mengadopsi seperti apa pola UMKMnya,” ujarnya.

memasarkan produk UMKM. FEM IPB University siap
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Sementara itu, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto

itu, kita juga perlu memberikan penguatan melalui

menyampaikan bahwa kunci memajukan UMKM adalah

mentoring, pembinaan administrasi dan standarisasi yang

kolaborasi. “Harus dikuatkan dengan substansi. UMKM

bisa masuk pasar global,” ucapnya.

tantangannya hulu ke hilir yang meliputi aspek produksi,
modal dan pasar. Jadi jangan fokus seremoni tapi

Pada Gebyar UKM Juara Kota Bogor dan Agribusiness

bagaimana produksinya ataupun modalnya,” ujarnya.

Festival 2019 ini juga digelar business matching yang

Selain itu, pada kesempatan ini, Deputi Bidang Produksi

potensial. “Selain sebagai ajang promosi akan kita

dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop

usahakan untuk membuka pasar yang lebih luas bagi

dan UKM) RI, Victoria Simanungkalit mencontohkan

produk UKM Kota Bogor melalui keterlibatan marketplace

negara Taiwan yang sukses dengan UKM obat herbalnya.

online maupun offline. Saya berharap akan terjalin kerja

Dengan teknologi nano, UMKM Taiwan menghasilkan

sama Pentahelix (Academician, Businessman,

bahan herbal yang mendunia.

Government, Community and Media), sehingga bisa

“IPB University bisa masuk dengan sentuhan teknologi
untuk membina UMKM dan menghasilkan produk lebih
hilir. Industrialisasinya dikelola oleh koperasi. Dengan

mempertemukan para pelaku UMKM dengan pembeli

mewadahi dan mendukung UKM Kota Bogor untuk naik
kelas,” jelas Achmad Firman Wahyudi, Ketua
Penyelenggara. (dh/Zul)

sinergi seperti ini UMKM bisa lebih berdaya saing. Selain
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Kebut Peningkatan Inklusi Keuangan Nasional,
Kemkominfo Gaet Hipotesa FEM IPB University
Indonesia. Mulai dari membangun kebijakan, hingga
melaksanakan program bantuan kepada masyarakat. Saat
ini pula, pemerintah mulai menggeser perannya dalam
meningkatkan peran milenial dalam dunia keuangan, yaitu
dengan mengurangi perannya sebagai regulator,dan lebih
banyak menjadi fasilitator, bahkan akselerator,” ucap
Septriana.
Pada sesi seminar, ada beberapa hal menarik yang

H

disampaikan oleh pemateri dari Otoritas Jasa Kuangan dan

melaksanakan acara Pojok Literasi X Hipotex-R, Minggu

tidak logis, lebih baik jangan lanjutkan. Baru setelah kamu

impunan Profesi Peminat Ekonomi dan Studi

Pembangunan (HIPOTESA) IPB University dan

Direktorat Informasi dan Komunikasi

Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI)
(29/9) di Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM), Kampus
Dramaga.
Dalam sambutannya, Dekan FEM IPB University, Dr Ir
Nunung Nuryartono, MSi menyampaikan apresiasinya
atas terselenggaranya acara ini. “Kami menyambut baik
untuk terus bekerjasama dengan Kominfo dan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk bisa bersinergi dengan
kampus, karena pada prinsipnya kampus menghasilkan
knowledge product yang selayaknya disampaikan kepada
publik. Apabila kita bicara tentang literasi, kegiatan ini
menjadi bagian yang penting karena dewasa ini kita
dihujani informasi yang kalau kita tidak hati-hati kita
menjadi illiterate. Kegiatan ini sangat penting untuk

Perusahaan Konsultan Keuangan PT Jouska. “Apabila kita
kesulitan keuangan dan ingin mencari informasi tentang
perusahaan fintech bisa menghubungi OJK melalui hotline
157. Pastikan, setiap kita ingin berinvestasi maka ingat 2L,
yaitu Logis dan Legal. Tinjau dulu tawaran keuntungan
investasi tersebut apabila keuntungan yang ditawarkan
rasa logis, silahkan hubungi kami di hotline OJK 157, untuk
memastikan legalitas perusahaan fintech tersebut,” ujar
Anugrah Sutejo, Kepala Bagian Informasi Direktorat
Literasi dan Edukasi Keuangan, OJK RI.
Senior Advisor PT Jouska, Julius Ade Candra mengatakan,
generasi milenial tidak ada salahnya untuk mulai
melakukan perencanaan keuangan hingga pensiun. “Kita
harus investasi. Kita harus menyiapkan dana untuk kita
pensiun nanti. Semua itu dilakukan agar anak-anak kita
nanti bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik, dan
kita bisa pensiun dengan enak,” ujar Julius Andre Candra.
(KD/ris)

melakukan literasi keuangan pada milenial,” ujar Dr
Nunung.
Septriana Tangkary S.E, M.M, Direktur Informasi dan
Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Kemkominfo
RI menjelaskan peranan pemerintah dalam merangsang
generasi milenial untuk mencari tahu lebih dalam tentang
dunia keuangan digital. “Sekarang, kita bisa melihat
bagaimana cara pemerintah untuk hadir di tengah
generasi milenial. Pemerintah mencoba terus melakukan
banyak hal untuk meningkatkan inklusi keuangan di
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IPB University Gelar MODI bagi Dosen Tetap Non PNS
Prof Agus menambahkan, para dosen tetap non PNS
harus betul-betul memperhatikan hak dan kewajiban
sebagai pendidikan, pengajar, peneliti, dan pengabdian
kepada masyarakat, agar dalam melaksanakan tugas ini
sesuai dengan marwah IPB University.
Sedangkan Dekan Sekolah Bisnis IPB University, Prof Noer
Azam Achsani mengucapkan rasa terima kasih kepada IPB
University yang sudah menyetujui proses pengangkatan

D

irektorat Sumber Daya Manusia IPB University

menyelenggarakan kegiatan Masa Orientasi

Dosen IPB University (MODI) atau Masa Orientasi

Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) IPB
University Angkatan II dari tanggal 30 September sampai
11 Oktober 2019 di Kampus Baranangsiang Bogor.
MODI IPB University diikuti h 48 peserta dosen tetap non
PNS yang terdiri 13 dosen dari Sekolah Bisnis dan 35
dosen Sekolah Vokasi. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil
Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,
Prof Agus Purwito, Dekan Sekolah Vokasi, Dr Arief
Daryanto, Dekan Sekolah Bisnis, Prof Noer Azam Achsani,
Direktur Sumberdaya Manusia, Dr Titik Sumarti dan Wakil
Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan,
Sekolah Vokasi, Dr Wawan Oktariza.
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan
Keuangan, Prof Agus Purwito dalam membuka acara
mengatakan, tujuan dari kegiatan MODI ini untuk

dosen non PNS di Sekolah Bisnis IPB University. “Kami
memandang bahwa dosen non PNS itu bukan menjadi
beban, akan tetapi dosen non PNS merupakan suatu aset
yang akan membanggakan dan mendatangkan sesuatu
yang berguna bagi IPB University dan khususnya bagi
Sekolah Bisnis IPB University,” tandasnya.
Sementara Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr Arief
Daryanto menyampaikan, bahwa dosen non PNS harus
mempunyai semangat baru dan terus merencanakan karir
ke depan membangun keseimbangan antara teaching dan
learning serta memperhatikan masa depan dengan baik
dengan mengurus pangkat dan mengembangkan belajar
keilmuan.
“Ke depan dengan kehadiran tenaga baru dari dosen non
PNS Sekolah Vokasi dapat terus berkembang dan maju.
Sekolah Vokasi akan terus membuat kurikulum yang baik
dengan menghasilkan para lulusan yang terampil, tangguh
dan berkualitas, maka dengan adanya bantuan dan
dukungan dari dosen non PNS, Sekolah Vokasi IPB
University akan berkembang lebih baik,” ujarnya. (Awl/ris)

menguatkan pemahaman kepada calon dosen Non PNS
tentang hak dan kewajiban sebagai dosen tetap non PNS
IPB University serta mengetahui apa yang dilakukan IPB
University ke depan.
“IPB University bangga menerima dosen tetap non PNS.
Hari ini merupakan kegiatan yang menentukan masa
depan dosen tetap non PNS, karena setelah kegiatan
orientasi ini semuanya akan banyak hal yang harus
dilakukan diantaranya harus melanjutkan sekolah,
mengurus kenaikan pangkat dan mengerjakan penelitian.
Semua itu diperlukan informasi dan pengetahuan dari
berbagai pihak yang terkait di IPB University,” tutur Prof
Agus.
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Jambore Petani Muda: Upaya Sinergi PT. Petrokimia Gresik
dengan IPB University Mencetak Petani Milenial Unggul
mengatakan bahwa berdasarkan survei, sekitar 75 persen
lulusan IPB University bekerja di bidang pertanian secara
luas. Namun sekitar 6-7 persen saja yang menjadi
entrepreneur di bidang pertanian.
“Oleh karena itu kami mendorong angka ini ditingkatkan
agar petani yang sekarang ini tidak seperti dulu namun

I

ndonesia sebagai negara agraris saat ini sedang
menghadapi krisis petani. Hal ini terjadi sebab
kalangan anak muda tidak ingin melanjutkan pekerjaan

orangtuanya sebagai petani. Mereka menganggap profesi
petani tidak menguntungkan, kumuh dan ketinggalan
jaman. Pemikiran ini membuat banyak diantara mereka
yang lebih memilih menggeluti profesi lain seperti
pedagang, buruh pabrik hingga karyawan.
Melihat fenomena ini PT. Petrokimia Gresik bersama IPB
University dan Politeknik Pengembangan Pertanian Bogor
menggelar acara Jambore Petani Muda 3 dengan tema
Agrosociopreneur Untuk Kemajuan dan Keberlangsungan
Pertanian Indonesia. Acara digelar di Auditorium Toyib
Hadiwidjaja Fakultas Pertanian IPB University, Kampus
Dramaga, Bogor (28/9).
“Kami melihat di lapangan banyak petani kita sudah
banyak yang sepuh. Ini kalau dibiarkan bisa-bisa tidak ada
yang mau menjadi petani lantas petani itu sendiri akan
punah dan kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Oleh
karena itu kami membentuk acara jambore petani muda
ini untuk mendorong generasi muda agar mau menjadi
petani. Tentu saja kami berkolaborasi dengan berbagai

petani sukses yang berpenghasilan jutaan rupiah dan
dapat membuka lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Permasalahannya adalah bagaimana mendorong minat
anak muda untuk mau menjadi petani. Persoalan ini harus
dipecahkan sebelum profesi petani semakin punah.
Menurutnya permasalahannya terletak pada mindset anak
muda. Hal ini yang harus diubah perlahan melalui
pemaparan kisah sukses, pelatihan-pelatihan, pengenalan
teknologi pertanian dan lain-lain. “Harus anda ketahui
bahwa petani masa kini tidak seperti yang anda
bayangkan. Petani masa kini sudah menggunakan
teknologi di lahannya, ini yang kita tanamkan pada
mahasiswa,” ujarnya.
Di lain pihak PT. Petrokimia Gresik menerapkan strategi
unik untuk memancing minat milenial dalam pertanian
yaitu melalui talkshow kisah sukses petani muda lain yang
telah terbukti berhasil mengembangkan bidang pertanian.
Selain itu PT. Petrokimia Gresik juga mengadakan lomba
video yang berisi gagasan/ide anak muda untuk pertanian
yang mana hadiahnya adalah uang pembinaan jutaan
rupiah, mentoring serta pelatihan-pelatihan pertanian
yang semua disponsori oleh PT. Petrokimia Gresik.
Harapannya melalui program dapat mencetak petani
muda unggul dan regenerasi petani terus berlangsung

pihak untuk mencetak petani muda sukses,” ujarnya.

ada.

IPB University sebagai tuan rumah menyambut baik acara

Direktur pemasaran PT. Petrokimia Gresik Ir. Meinu

yang diiniasi oleh PT. Petrokimia Gresik ini. Selain itu tema
dan tujuan acara juga sejalan dengan visi IPB University
yang menekankan entrepreneurship pertanian sejak dini
kepada mahasiswa serta mencetak lulusan yang siap
bekerja dalam bidang agrosociopreneur.
Dalam kesempatan ini Wakil Rektor bidang Sumberdaya,
Perencanaan dan Keuangan, Prof Dr Ir Agus Purwito

Sadariyo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan
acara tahunan yang diinisiasi oleh PT. Petrokimia Gresik
sebagai wujud kepedulian untuk mendorong regenerasi
petani. PT. Petrokimia Gresik sebagai perusahaan BUMN
yang bergerak di bidang agroindustri terutama pupuk
merasa memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk
mencetak generasi petani-petani baru dari kalangan
pemuda dan mahasiswa. (DPNO/Zul)
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IPB University Bekali Omda Terjun ke Daerah

I

10

PB University bekali Organisasi Mahasiswa Daerah

versi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

(Omda) dengan informasi promosi untuk terjun ke

(Kemenristekdikti) tahun 2019. Karena IPB University

daerah. Kegiatan yang dihadiri sekitar 80 Omda ini

memiliki banyak sekali inovasi yang dikembangkan.

diselenggarakan Biro Komunikasi IPB University, Minggu

Inovasi-inovasi IPB University ini harus disampaikan

(29/9) di Kampus Dramaga.

kepada siswa-siswa di berbagai daerah agar mereka

“Omda berdiri berkat inisiasi Humas IPB University pada

tertarik untu belajar pertanian,” jelasnya.

tahun 2000-an. Saat itu Kepala Kantor Humas IPB,

Selain itu dalam pertemuan dengan Omda IPB University

almarhum Dr drh Agus Lelana dan sampai sekarang

ini dipaparkan pula materi tentang jalur masuk IPB yang

program tersebut masih berjalan dengan baik untuk

disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan

mendukung kegiatan promosi IPB University di daerah-

Informasi Pendidikan, Direktorat Administrasi Pendidikan

daerah yang difasilitasi Biro Komunikasi,” ujar Kepala Biro

dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Suratni, SE, M.M. “IPB

IPB University, Yatri Indah Kusumastuti.

University menerima calon mahasiswa baru melalui

Pembekalan Omda ini meliputi materi tentang selayang
pandang IPB University yang disampaikan oleh Kepala
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas), Siti Nuryati, STP,
MSi. Dalam paparannya Siti menggarisbawahi bahwa

berbagai jalur baik Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur mandiri,”
papar Suratni.

Omda perlu menjelaskan tentang pertanian dalam arti

Selain pembekalan pada hari ini, ke depan akan dilakukan

luas kepada almamater atau sekolah asalnya. “Bahwa

pembekalan selanjutnya berupa pelatihan Public Speaking.

saat ini IPB University berada di rangking tiga Indonesia

(YDI/ris)
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IPB University Gelar Seminar Agroindustri
Secara komoditas Indonesia memiliki potensi yang besar
dengan sumber daya alamnya. Komoditas hasil pertanian
sebagai bahan baku utama sudah selayaknya ditempatkan
pada tempat yang terbaik. Pengolahan yang efektif dan
efisien akan menghasilkan produk terbaik dan
meminimalisir buangan,” papar Prof Suprihatin.

U

paya memberikan kontribusi bagi bidang
agroindustri di Indonesia, Himpunan Mahasiswa
Teknologi Industri (HIMALOGIN) IPB University
mengadakan Seminar Nasional Creative Industry Talk yang
berlangsung Minggu (29/09) di Kampus Dramaga. Seminar
Nasional yang bertema “Peluang Bisnis Kreatif Menuju
Agroindustri Indonesia Unggul dan Bersaing di Pasar
Global” dihadiri hampir 200-an peserta dan merupakan
rangkaian dari kegiatan Festival of Agroindustry (FOA) yang
rutin diadakan setiap tahunnya.
Seminar Creative Indusrty Talk bertujuan untuk
memberikan edukasi dan meningkatkan kepedulian kaum
milenial untuk melek di bidang agroindustri. Sektor
agroindustri sangat penting dan diperlukan untuk
menjawab tantangan inovasi pertanian di masa
mendatang. Ardani Lukman dalam sambutannya
menjelaskan bahwa FOA memiliki banyak rangkaian
kegiatan yang dimulai sejak minggu lalu. Dimulai dari
kompetisi yang melibatkan siswa dan mahasiswa tingkat
nasional yaitu esai, infografis, technopreneurship, dan
lomba Olimpiade Sains Agroindustri (OSA). Harapannya
kaum muda dapat mengetahui bahkan berkecimpung
dalam bidang agroindustry seperti memulai bisnis dan
lain-lain.
“Sebelum kegiatan seminar ini, juga diadakan pameran
produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nusantara
pada Minggu (22/09). Dan di hari yang sama, juga diadakan
social project berupa Aksi Tanpa Plastik, berupa
pengumpulan seribu botol plastik yang berkolaborasi
dengan Pemerintah Kota Bogor. Kegiatan seminar ini juga
tidak kalah menarik, karena menghadirkan para pembicara
yang keren dan sudah ahli dalam bidang agroindustri,”
imbuh Ardani Lukman.
Seminar FOA 2019 ini dibuka oleh Prof Suprihatin, selaku
Ketua Departemen Teknologi Indutri IPB University. Dalam
sambutannya, Prof Suprihatin menjelaskan tantangan
perkembangan agroindustri di masa mendatang dan
potensi bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan di
sektor agroindustri. “Agroindustri sebagai penghubung
antara kegiatan produksi dan pemasaran produk pertanian.

Hadir sebagai Keynote speaker dalam seminar ini, Eddy
Siswanto selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Industri
Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian
Perindustrian Indonesia yang menjelaskan terkait potensi
dan kebijakan pengembangan agroindustri.

“Pengembangan agroindustri akan berdampak pada
penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya sekaligus
pemerataan pembangunan. Upaya percepatan dan
perluasan dapat dilakukan melalui pemetaan agroindustri
yang berdaya saing, baik dari sisi keunggulan komparatif di
pasar internasional. Keterkaitan yang tinggi mulai dari hulu
hingga hilir merupakan salah satu cara untuk memperkuat
subsektor agroindustri. Sehingga percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan dapat tercapai,” jelas Eddy Siswanto.

Acara dilanjutkan dengan sesi Talkshow yang dihadiri oleh
Adhy S Lukman, Bitina Pravitri, dan Faldy Poetra. Adhy S
Lukman selaku Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia (GAPPMI) menjelaskan terkait
peningkatan bisnis kreatif berbasis pertanian dan iklim
pengusaha makanan dan minuman di Indonesia saat ini.
“Inovasi-inovasi di bidang industri agro terus meningkat.
Kita harus kreatif supaya tidak kalah dalam persaingan, ide
dari suatu produk inovasi tidak harus benar-benar baru,
kalian para mahasiswa dapat memanfaatkan nilai historis
dalam sebuah produk tersebut. Misal inovasi di bidang jus
sayur, dan nilai value apa yang ada pada produk kalian
tersebut. Semoga peran mahasiswa dalam bisnis agro
semakin banyak,” jelas Eddy Siswanto yang merupakan
alumni IPB University.
Sementara itu narasumber lain Bitina Pravitri, dan Faldy
Poetra yang merupakan penggerak bisnis di Re Juve
Indonesia memaparkan bagaimana tantangan bisnis yang
dulu masih sedikit di pasaran, kini persaingannya semakin
meningkat. Re Jure Indonesia atau industri yang menjual
jus dari buah dan sayur murni tanpa tambahan gula dan air.
Selanjutnya diadakan Talkshow sesi 2 dengan pembicara
Emmanuel Andrew yang merupakan Operations
Coordinator di Fore Coffee. Bitina menjelaskan bagaimana
strategi memulai bisnis kreatif. “Manfaatkan seluruh
elemen yang bisa dijadikan inovasi terbaru, seperti
perkembangan teknologi, kualitas yang terbaik, dan
nuansa yang berbeda dari bisnis yang lainnya. Semua itu
dapat dijadikan andalan untuk keberlangsungan bisnis
kalian meskipun punya banyak kompetitor di luaran sana,”
jelas Emmanuel Andrew. (HA/ris)
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