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Tribute to Innovators 2019: Apresiasi IPB University
untuk Para Inovator
sebagai institusi dengan paten terbanyak. Sejumlah
prestasi yang diraih IPB University selama ini merupakan
buah prestasi para inovator. Juga prestasi para pimpinan
IPB University, baik di fakultas maupun departemen yang
terus mendorong para dosen di lingkungannya untuk
tetap memberikan yang terbaik dalam pengembangan
inovasi,” ujar Dr Arif.
Sebanyak 400 inovasi yang dimiliki IPB University, 106
inovasi sudah terkomersialisasi. Dr Arif memimpikan agar

K

inovasi tersebut tidak hanya komersil di nasional namun

ekuatan IPB University sebagai kampus inovasi

sudah tidak diragukan lagi. Selama sepuluh tahun
terakhir, terhitung hingga tahun 2018, IPB

University mendominasi daftar Perguruan Tinggi Negeri
inovatif yang paling produktif hasil Business Innovation

Center. Dari 1.155 inovasi di Indonesia, 39,91 persen

juga harus sampai internasional. Sehingga target di tahun
2023, inovasi IPB University bisa menginspirasi dunia.
“Orang tidak pernah membayangkan Traveloka akan bisa
menjadi leading di Indonesia. Start up yang kini menjadi
unicorn, bukan karena meniru best practice. Mereka
meng-create practice baru, future practice yang belum

adalah dari IPB University.

pernah dilakukan orang lain. Ini tergantung dari creativity

Hal itu yang disampaikan oleh Dr Arif Satria, Rektor IPB
University dalam sambutannya pada acara Tribute to

kita. Maka IPB University jangan lagi melakukan best
practice saja, mulai sekarang sudah harus make practice,
itu tantangan kita ke depan,” kata Rektor IPB University.

Innovators 2019, Jum’at (4/10) di IPB International
Convention Center (IICC), Bogor. Tribute to Innovators
merupakan kegiatan rutin tahunan untuk mengapresiasi
para dosen, para peneliti, inovator serta unit kerja dan
perusahaan rintisan yang berada di lingkungan IPB
University. Dalam kesempatan ini, disampaikan anugerah
kepada 87 pemenang atas prestasinya dalam

“IPB University sudah mengganti taglinenya, inspiring
innovation with integrity. Kita harapkan inspiring itu
adalah ujungnya. Apa yang bisa kita inspirasikan adalah
inovasi yang bisa tercipta kalau kita memiliki integritas.
Karena integritas yang baik akan mewujudkan kolaborasi
yang baik. Dengannya kita bisa melihat dan mengcreate

menghasilkan inovasi dalam 12 kategori.

sesuatu yang baru. Oleh karena itu, integrity, inovasi dan

“IPB University secara dua tahun berturut-turut meraih
penghargaan Widyapadhi dan Widyakrida. Terakhir dalam

inspirasi itu akan menyatu dan memperkuat IPB
University,” kata Rektor IPB University. (RMP)

Sinta Award, IPB University mendapatkan penghargaan
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Menristekdikti Resmikan STP IPB University,
Digadang Jadi STP Bertaraf Internasional

M

enteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di bidang

(Menristekdikti), Prof Mohamad Nasir

pertanian dalam arti luas,” katanya.

resmikan Gedung Collaborative Research

Center (CRC) dan Launching Science Techno Park (STP) IPB
University di Kampus Taman Kencana, Bogor (4/10). CRC
merupakan salah satu unit Science Techno Park IPB
University yang berfungsi memfasilitasi kerjasama
industri dalam penelitian dan pengembangan Research
and Development (R&D) serta analisis laboratorium yang
didukung oleh pakar-pakar IPB University yang ahli di

Menurutnya keberadaan STP merupakan upaya
pemerintah atas pengembangan riset supaya berdampak
langsung kepada masyarakat. STP bertujuan sebagai
pusat inkubasi sekaligus tempat bagi para akademisi
untuk riset maupun pengembangannya yang berbasis
teknologi.

bidangnya.

“Langkah ke depannya STP perguruan tinggi harus

“IPB University yang paling maju dalam penelitian inovatif.

mempunyai PT Bogor Life Science and Technology (BLST).

Setiap tahunnya penelitian yang diterbitkan oleh
Kemenristekdikti berasal dari IPB University. Gedung STP
IPB University yang telah dibangun, mudah-mudah
dengan kemegahan gedung ini, dapat mendorong para
inovator dan investor untuk terus berkreasi memajukan

mempunyai holding company dan IPB University sudah
Dengan adanya BLST, saya harap akan ada suatu produk
yang dihasilkan untuk dikembangkan bagi kepentingan
masyarakat luas,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB University, Dr
Arif Satria mengatakan bahwa STP IPB University ini
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didesain setaraf dengan kelas dunia. Sudah ada 265

Upaya yang dilakukan IPB University adalah membentuk

tenant Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang

Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis

dibina STP IPB University. Industri besar juga sudah mulai

(DKSTIB) untuk menjalankan fungsi-fungsi Science Techno

masuk. “Untuk start up kita juga bantu dari segi financing

Park (STP) atau Kawasan Sains Teknologi (KST).

atau pembiayaan. Kita intermediasi antara UMKM dengan

Pembangunan STP di kawasan Taman Kencana ini

lembaga perbankan,” terangnya.

bertujuan untuk menghasilkan perusahaan pemula

Dalam paparannya, sampai dengan tahun 2019 IPB
University telah menghasilkan sebanyak 469 paten,
dimana 157 diantaranya telah Granted. Perolehan paten
adalah sebuah prestasi yang perlu terus kita dorong dan
tingkatkan jumlah dan kualitasnya. Capaian ini membuat
IPB University meraih berbagai penghargaan seperti
Widya Padhi selama tiga tahun berturut-turut (Kategori

berbasis teknologi melalui proses inkubasi bisnis,
meningkatkan kesuksesan transfer teknologi dan produk
baru hasil invensi perguruan tinggi dan menciptakan
ekosistem kawasan yang kondusif untuk pengembangan
bisnis berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)
melalui penyediaan kapasitas intelektual, finansial dan
jejaring.

Produk Inovasi), Shinta Award (peringkat I kategori paling

Sementara Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan

produktif menghasilkan paten), Widya Krida (peringkat I

Kewirausahaan, Prof. Erika B. Laconi menjelaskan STP IPB

kategori menghasilkan perusahaan pemula berbasis

University mengelola kawasan seluas 3.46 hektar di

teknologi dan inkubator bisnis yang terakreditasi

Taman Kencana Bogor untuk kegiatan penelitian,

peringkat utama). Namun ini bukan tujuan akhir dari kultur

pengembangan dan inkubasi bisnis serta alih teknologi.

academic excellence, IPB University akan terus

STP IPB University dapat menjadi lembaga intermediasi

memberikan inovasi-inovasi dan juga paten yang benar-

yang menjembatani kampus dengan industri atau

benar bisa langsung diterapkan di dunia industri dan

masyarakat dalam mentransformasikan hasil-hasil

masyarakat.

riset/invensi menjadi inovasi yang berhasil dan bernilai
tambah. (awl/Zul)
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IPB University dan Ancol Lakukan Kerjasama
Wujudkan Marine Research Center
Sadikin Maritim Center. Sebagai icon kerjasama institusi
besar, IPB University, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dan
PT. Pembangunan Jaya Ancol, sehingga jika kita bicara
Jakarta, adalah kota maritim, kota lingkungan, dan iconicon lain yang butuh disiapkan untuk bisa membangun
menjadi Ancol Taman Impian Dunia. Dunia akan ada di
Ancol. Jakarta harus didorong menjadi kota megapolitan,”
jelasnya.

P

T. Pembangunan Jaya Ancol dan IPB University

melakukan penandatanganan Momerandum of

Understanding (MoU), Kamis (3/10) di IPB

International Convention Center (IICC). Kerjasama ini
dilakukan dalam bidang pendidikan, penelitian,

Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir
Syahili menyampaikan pihaknya ingin kerjasama dengan
IPB University dalam banyak sektor juga terkait analisis
dampak lingkungan dengan PKSPL IPB University.
“Mengingat sejarah berdirinya Ancol pada tahun 1970,
dan terkait cita-cita kawasan Bina Samudra, yang
diinisisasi oleh Ali Sadikin, kolaborasi antara Tentara

pengembangan masyarakat, inovasi dan bisnis.

Nasional Indonesia (TNI), pemerintah, bagian riset, ada

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor IPB

berbagai unsur. Kami ingin wujudkan hal tersebut,”

University, Dr Arif Satria dan Direktur Utama PT.

pebisnis dan ada konsep di dalamnya tentang kerjasama
jelasnya. (Awl/ris)

Pembangunan Jaya Ancol, Teuku Sahir Syahili disaksikan
oleh para direksi PT. Pembangunan Jaya Ancol dan Wakil
Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB
University, Prof Dodik Ridho Nurrochmat dan Direktur
Kerjasama dan Hubungan Alumni, Dr Hety Mulyati.
Dalam sambutannya Rektor IPB University, Dr Arif Satria
menyampaikan sebetulnya dengan Daerah Khusus
Istimewa (DKI) Jakarta, IPB University sudah banyak
melakukan kerjasama dalam berbagai hal.
“Semoga melalui kerjasama ini Ancol dapat berkembang
menjadi pusat wisata dunia, kelas ocean park seperti
hongkong dan akan sangat menarikbagi wisatawan.
Terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
Pusat Kajian Pesisir dan Lautan, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarat (LPPM) IPB University
sudah sangat berpengalaman,” kata Dr Arif.
Dr Arif Satria melanjutkan, peluang kerjasama lainnya ke
depan adalah pengelolaan wisata dimana akan sangat
banyak turis maritim dan wisata laut. “IPB University dan
Ancol punya mimpi, agar ke depan akan didirikan Ali
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Penutupan Dies Natalis ke 56 IPB University Diramaikan
dengan Pasar Murah dan Bintang Agrianita

P

enutupan rangkaian acara Dies Natalis IPB

Terkait dengan kegiatan Pasar Murah, Neno mengatakan

University diramaikan dengan Pasar Murah dan

bahwa kegiatan tersebut diadakan untuk memberikan

Bintang Agrianita di Lapangan Rektorat, Kampus

kesempatan kepada seluruh warga IPB University agar

Dramaga (5/10). Agrianita merupakan organisasi

dapat belanja kebutuhan pokok dengan harga yang lebih

perempuan IPB University yang beranggotakan dosen

murah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengabdian

wanita, tenaga kependidikan (tendik) wanita, istri dosen,

masyarakat yang dilakukan Agrianita untuk warga IPB

istri tendik serta pensiunan wanita.

University.

Neno Arif Satria selaku Ketua Agrianita IPB University

Dalam Pasar Murah ini ada stand yang menjual sayur,

periode 2017-2023 menjelaskan bahwa dalam membuat

buah, ikan, daging, makanan warung, produk kesehatan,

program, Agrianita berpijak pada tiga hal yaitu harus

kue dan minuman produk lokal sampai kapling

bermanfaat, harus bermutu dan harus berdaya saing

perkebunan. Selain Pasar Murah, ada juga Bintang

tinggi. “Hal ini sesuai dengan visi utama Agrianita yakni

Agrianita IPB University yaitu kompetisi menyanyi antar

menjadi benchmarking bagi organisasi-organisasi wanita

fakultas atau unit kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk

lain yang ada di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan

menyalurkan hobi para anggota karena tak sedikit warga

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kita punya web,

IPB University baik dosen maupun tendik yang memiliki

channel youtube sendiri dan kartu anggota,” tuturnya.

bakat terpendam.
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“Sehingga hari ini mereka kita satukan dalam lomba

media sosial dengan hal yang sifatnya spekulatif. Kalau

menyanyi yang bisa diikuti seluruh warga kampus. Saya

ada seribu yang menyudutkan IPB University maka kita

gembira sekali karena ternyata masing-masing tim terdiri

harus posting 1100 yang mendukung IPB University, 1100

dari dosen mahasiswa dan tenaga kependidikan. Kami

berita baik tentang IPB University. Media sosial itu sulit

bisa menyatukam mereka dalam satu panggung. Selain itu

dikontrol, oleh karena itu harus kita imbangi dengan

tiap tim mengenakan kostum tradisional dari berbagai

prestasi, karya dan berita baik tentang IPB University,"

daerah,” ungkapnya.

ujarnya.

Di sela kegiatan juga diadakan pelantikan Duta IPB

Rektor berharap melalui kegiatan ini, kekompakan warga

University yang secara khusus dilantik oleh Rektor IPB

IPB University semakin terjaga, semakin solid, kreativitas

University, Dr Arif Satria. Pada sambutannya Dr Arif

semakin tumbuh. “Dan yang penting adalah antara tendik,

menyampaikan bahwa para duta ini melaksanakan tugas

mahasiswa dan dosen semakin guyub semakin bersatu

yang berkaitan dengan promosi IPB University, membantu

demi memajukan IPB kita,” ungkap Rektor saat menutup

mensukseskan kegiatan di tingkat IPB University serta

acara ini sekaligus menutup rangkaian kegiatan Dies

membangun citra diri IPB University.

Natalis ke-56 IPB University. Rangkaian kegiatan dalam

"Tugas duta ini tidak hanya untuk mereka namun ini juga
tugas kita semua terus mempromosikan IPB University,

rangka memperingati Dies Natalis ke-56 IPB University
telah dilangsungkan sejak 1 September lalu. (IR/Zul)

terus menjaga reputasi IPB University dan semoga kita
tidak mudah termakan hoax, tidak mudah menulis di
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Para Peneliti Mancanegara Bahas Bagaimana
Cetak SDM Unggul di IPB University

P

eneliti IPB University, University of Putra

yang sudah mulai diaplikasikan di berbagai sektor

Malaysia, Singapore University of Social Sciences

pertanian,” papar Dr Drajat.

dan University Ghent, Belgia dan Prague

University bahas perkembangan sumberdaya manusia ke
depan di sektor pertanian. Diskusi dikemas dalam
Internasional Conference on Human Ecology 2019,
'Human Capital and Agri Maritime Innovation
Development in the Global Era' di Kampus Dramaga, (78/10).

Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, Prof Ujang
Sumarwan menyampaikan Fakultas Ekologi Manusia IPB
University memiliki mandat untuk mengembangkan
pengetahuan tentang komunitas, keamanan, pendidikan
anak-anak, pendidikan konsumen, nutrisi, kebijakan
pangan, keluarga komunikasi dan pengembangan
masyarakat. "Manusia dalam konteks perubahan sosio

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB

ekosistem teknologi dan budaya adalah perhatian utama,

University, Dr Ir Drajat Martianto jelaskan langkah-langkah

mengingat tidak terbatasnya kebutuhan masyarakat serta

IPB University dalam merespon era industri 4.0. Menurut

kelangkaan sumber daya alam,” kata Prof Ujang.

Dr Drajat, ada empat strategi yakni sistem pendidikan 4.0
dengan meninjau kembali kurikulum, menyiapkan
kurikulum adaptif, mengembangkan program dan profesi
studi baru. “Selain itu kapasitas membangun staf
akademik dan mengembangkan pembelajaran virtual
membeberkan beberapa inovasi berbasis industri 4.0

Lebih lanjut Prof Ujang mengatakan, cara ini untuk
menghimpun pemikiran bagaimana Indonesia
menghadapi perkembangan pertanian ke depan. Untuk itu
diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Melalui
acara ini maka akan menghimpun pemikiran para ahli
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kontribusi dan perkembangan sumberdaya manusia di

aspek agromaritim. Di acara ini kita bisa sharing informasi
hasil-hasil penelitian yang dapat berkontribusi penting

bagi pengembangan sumberdaya manusia. Selain itu

acara ini juga merupakan bagian upaya untuk mencapai

Sustainable Development Goals (SDGs). Diperlukan

komitmen multisektor, mulai dari individu, pemerintah

Pentingnya menggenjot pemberdayaan sumberdaya

manusia disampaikan pula oleh Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembagan SDM Pertanian, Kementerian

Pertanian RI, Prof Dr Dedi Nursyamsi yang dalam
sambutannya menyampaikan bahwa Presiden RI, Jokowi

menggenjot pemberdayaaan sumber daya manusia (SDM).
“Pengembangan SDM menjadi key point untuk

dan komunitas.

peningkatan produktivitas di semua sektor termasuk

Beberapa aspek dibahas di konferensi termasuk

meningkatkan segi produktivitas, bertekad menuju

pengembangan sumber daya manusia, pangan, gizi, politik

sektor pertanian, memegang peran sangat besar dalam
Indonesia sebagai lumbung pangan dunia 2045,” kata Prof

ekologi penyuluhan, layanan konsultasi, gender,

Dedi.

Diharapkan melalui acara ini akan ada penyebarluaskan

Prof Dedi mengakui terkait sumberdaya manusia, IPB

komunikasi, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
hasil penelitian oleh pihak-pihak terkait dengan isu-isu
dalam sistem terkait untuk mengembangkan berbagai
pengetahuan dan pengalaman untuk kontribusi yang lebih

baik, memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam

perspektif keberlanjutan, menyediakan ruang bagi para

pemangku kepentingan, menjaring masukan untuk
berbagai inovasi yang menginspirasi.

University luar biasa, banyak berkontribusi dalam

pengembangan sumberdaya manusia bermula dari alumni
IPB University. “Selain itu saat ini pemerintah juga fokus

pada pendidikan vokasi, pendidikan terapan, sehingga
akan menghasilkan alumni yang siap pakai dan bisa

mempunyai perusahaan sendiri serta berjiwa wirausaha.
Selain menyediakan pekerjaan sendiri juga akan menarik

tenaga kerja,” papar Prof Dedi. (dh)
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IPB University Bersama Pemerintah Ajak Generasi Muda
Bangun Sektor Perikanan Berkelanjutan
Sementara Dhini Sastroatmojo perwakilan Asosiasi

Pemuda Maritim Indonesia mengungkapkan, “Masalah

sosial kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab

pemerintah, namun juga tanggungjawab kita generasi
muda.”

Lebih lanjut Koordinator Gerakan Nasional Indonesia Diet
Kantong, Rahyang mengatakan, “Upaya untuk mengurangi

penggunaan plastik sekali pakai adalah hal-hal prioritas

I

PB University bersama Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan United

Nation Development Programme (UNDP) mengajak

generasi muda bangun sektor perikanan berkelanjutan
dalam acara Youth Forum for SDGs#14, Selasa (1/10).
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB
University, Dr Luky Andrianto, MSc turut menegaskan

kembali betapa pentingnya peran generasi milenial demi
terwujudnya The Sustainable Development Goals (SDGs)

nomor 14 life below water. ”Saya ingin memprovokasi
mahasiswa untuk ikut bersama-sama mensukseskan

yang harus dilakukan untuk menghindari bocornya

sampah ke laut. Oleh karena itu potensi pencemaran
sampah plastik bisa dihindari dan makhluk hidup juga
tidak terancam polusi plastik yang sudah masuk ke dalam

rantai makanan.

Sementara, dikutip dari Puteri Lingkungan Indonesian
2018, Vania mengatakan, “Sebagai konsumen, kita perlu

selektif dalam memilih ikan yang akan dikonsumsi dari

segi jenis, ukuran, asal perairan dan metode penangkapan.
Tidak hanya itu, menjaga habitat bawah laut juga penting,
agar ikan tetap memiliki tempat bernaung dan
berkembang biak. Hal ini melingkupi pencegahan

kebocoran sampah plastik ke lautan dan perlindungan
terhadap terumbu karang. Singkatnya, jadilah konsumen

cita-cita SDGs ke-14 yaitu life below water and

yang cerdas dan berwawasan lingkungan.”

Pengelolaan Perikanan (WPP) pasti memiliki bidang

Dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai start up

sustainable fisheries. Saya yakin betul, tiap-tiap Wilayah
keunggulan yang bisa dimaksimalkan demi mencapai cita-

perikanan yang mendorong digitalisasi industri dan pasar

cita kita bersama ini. Saya harap, sebelas Badan Eksekutif

untuk perikanan Indonesia. Rully Setya Purnama, Chief

FPIK) yang hadir harus bisa menggaet mahasiswa-

sebagai salah satu aktor industri ekonomi kreatif sangat

Mahasiswa, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (BEM

mahasiswa dengan disiplin ilmu lain, mulai dari ilmu sosial

politik, hukum internasional, dan semua disiplin ilmu yang
relevan untuk terwujudnya tiga target besar kita, healthy

ocean, productive marine ecosystem, and improved

livelihood,” ungkap Ketua aliansi Dekan FPIK seluruh

Indonesia ini.

Dalam sesi diskusi interaktif, Koordinator Reef Check

Network Indonesia (RCNI), Sila mengatakan, RCNI yang
memiliki ratusan network seluruh Indonesia yang selama

ini melakukan pemantauan ekosistem terumbu karang
diharapkan dapat menanggapi inklusivitas manajemen

dalam mencapai target SDG 14 di Indonesia, dan untuk
memicu kaum muda lain untuk ikut serta dalam intervensi

pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Executive Officer Minapoli menuturkan bahwa start up

berperan dalam menghadirkan inovasi dan model bisnis

baru di era industri 4.0. “Industri kelautan dan perikanan

menjadi investasi yang lebih menarik dengan hadirnya

start up, karena dapat mendorong usaha menjadi lebih

efektif dan kompetitif serta meningkatkan efisiensi supply

chain. Ditambah dengan hadirnya multistakeholder

platform ini akan membuka sinergi dan kolaborasi yang

lebih luas bagi kemajuan dan perekonomian bangsa,”
katanya.

Kegiatan ini juga dihadiri ratusan orang dari perwakilian
start up entrepreuner, youth community, student

community, youth influencer, environmentalist, dan

komunitas lingkungan lainnya untuk mendiskusikan peran
generasi muda dan komunitas dalam pencapaian
pembangunan perikanan berkelanjutan. (KD/ris)
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Sekolah Vokasi IPB University Selenggarakan
Program Internasional Pertukaran Mahasiswa
sesuai dengan bidang portofolionya dan untuk
meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar
mahasiswa,” papar Dr Arief.
Lebih lanjut Dr Arief Daryanto mengatakan bahwa inbound
students yang mengikuti kegiatan SEATVET pada bulan
Oktober dan November di SV IPB University antara lain

S

ekolah Vokasi (SV) IPB University

menyelenggarakan acara penyambutan

mahasiswa peserta program South East Asian-

Technical and Vocational Education and Training (SEATVET)

berasal dari Iloilo Science and Technology University
Filipina, Don Mariano Marcos Memorial State University
Filipina, Politeknik Jeli Kelantan dan Politeknik Mersing
Malaysia serta dari Thai Tech Group. Sedangkan
mahasiswa SV IPB University, peserta outbond students
mengikuti pertukaran mahasiswa ke Pangasinan State

Students Internship Exchange 2019.

University dan Central Luzon State University Filipina.

Setiap tahun SV IPB University menerima dan

“Selama sebulan para mahasiswa mengikuti berbagai

mengirimkan sekitar 20 orang mahasiswa. Mereka
mengikuti program pertukaran yang berlangsung selama
satu bulan di salah satu perguruan tinggi destinasi yang

kegiatan yang diselenggarakan di kampus tujuan. Mereka
belajar tentang orientasi pengenalan kampus, belajar
bersama di kelas, tur budaya dan wisata, kunjungan dan

berlokasi di lima negara Asia Tenggara.

penempatan magang di perusahaan, serta pengerjaan

Program SEATVET ini merupakan hasil kerjasama antara

Arief. Dr Arief berharap, sekembali dari Program SEATVET

South East Asian Ministry of Education (SEAMEO) dengan

para peserta dari SV IPB University juga dapat terlibat

berbagai perguruan tinggi di ASEAN untuk memfasilitasi

aktif sebagai buddies yang berperan sebagai pendamping

agar mahasiswa merasakan pengalaman magang dan

dan kawan bagi mahasiswa asing. Mahasiswa yang

pertukaran budaya di luar negeri. Pada saat ini lebih dari

menjadi buddies dapat pula mengimplementasikan

120 perguruan tinggi di Asia Tenggara yang turut

kemampuan bahasa asingnya dengan aktif, membangun

berpartisipasi dalam program ini.

dan mengembangkan jejaring atau networking serta

Dalam kata sambutannya, Dr Arief Daryanto, MEc, Dekan
SV IPB University mengucapkan selamat datang kepada
para mahasiswa asing yang mengikuti program SEATVET

proyek bersama dengan dosen pembimbingnya,” jelas Dr

membantu kelancaran para mahasiswa asing untuk
mengikuti program pertukaran ini di SV IPB University.
(*/ris)

di SV IPB University dan selamat datang kembali kepada
para mahasiswa SV IPB University (outbound students)
yang baru saja menyelesaikan program ini di berbagai
perguruan tinggi mitra yang berpartisipasi dalam program
SEATVET ini. “Semoga para mahasiswa yang mengikuti
program SEATVET ini mendapatkan kesempatan yang
sangat berharga untuk mempelajari aspek lintas budaya,
untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman dari
kunjungan ke perusahaan-perusahaan internasional yang
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Project Sosial Leadership School Mahasiswa IPB University
Cetak Pemimpin Bangsa Berkarakter
Leadership School kini memasuki tahun ke-13 dalam
upaya pembekalan ilmu-ilmu kepemimpinan sebagai
penopang pemimpin-pemimpin muda di masa yang akan
datang. Kegiatan ini terdiri dari lima rangkaian, yaitu Grand
Opening, One Day Fun Day, Course 1, Course 2 serta
puncak acara berupa Grand Summit dilanjutkan dengan
Grand Closing.
“Menurut saya LS 2019 secara keseluruhan sungguh

L

eadership School (LS) merupakan rangkaian
kegiatan kerja sama antara Kementerian
Departemen Pengembangan Sumber Daya

Manusia (PSDM) Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga
Mahasiswa (BEM KM) dengan Direktorat Kemahasiswaan
dan Pengembangan Karir IPB University yang
menargetkan mahasiswa baru angkatan 56 guna
membekali mahasiswa dengan semangat kepemimpinan
untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Memasuki era
industri yang baru membutuhkan pemimpin yang dapat
beradaptasi dengan mudah sehingga dapat memunculkan
inovasi baru dan memberikan kenyamanan pada
anggotanya.
Arifathul Fikri, Ketua Pelaksana Leadership School
mengatakan, “Kami melihat kondisi saat ini setiap
perguruan tinggi dan institusi pendidikan di Indonesia
sedang gencar-gencarnya mempersiapkan program
kaderisasi untuk para mahasiswanya. Pengembangan
sumber daya manusia di kampus menjadi sorotan penting
untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas dan
peduli terhadap keadaan sekitar.”

menyenangkan dan banyak tokoh-tokoh inspiratif yang
meningkatkan motivasi saya dalam menimba ilmu serta
mengembangkan kehidupan bermasyarakat dengan
sesama. Ada beberapa hal yang mengubah cara pandang
saya mengenai suatu hal yang tidak mungkin bisa
dikerjakan. Sebenarnya bisa saya kerjakan asal saya mau
untuk melangkah maju, tanpa peduli komentar sekeliling
saya. Sebab selagi itu positif untuk diri saya dan
lingkungan, kenapa harus menunda-nunda untuk
melakukannya dan memikirkan apa kata orang,” ungkap
Yano Farros selaku peserta Leadership School.
Dalam kegiatan tersebut, dilakukan presentasi Social
Project tiap kelompok sebagai upaya meningkatkan jiwa
pengabdian masyarakat juga kepekaan terhadap masalah
sosial yang ada di sekitar. Social Project ini merupakan
satu dari empat penugasan yang diberikan. “Sosial project
dalam Leadership School ini diharapkan menjadi wadah
aktualisasi diri para calon pemimpin muda IPB University
agar bermanfaat untuk kampus, lingkungan sekitar, dan
Indonesia. Social Project LS 2019 diharapkan mampu
memberikan solusi atas permasalahan yang ada di
kampus dan masyarakat sekitar,” ucap Aditya Firdaus,
Menteri PSDM BEM KM IPB University. (*/ris)

Dikatakannya, Leadership School IPB University hadir
memberikan pandangan kepada mahasiswa mengenai
pemimpin yang memberikan manfaat untuk orang-orang
di sekitarnya. “Harapannya, kegiatan ini sebagai tahapan
awal peserta untuk mempersiapkan dirinya dalam
mengambil peran penting di kampus baik dalam ranah
kepemimpinan, bisnis, dan juga prestatif serta bermanfaat
untuk masyarakat sekitar kampus,” ujarnya.
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Bersiap Hadapi Dunia Kerja, Himatesil IPB University
Gelar Seminar Keprofesian
“Pengembangan kualitas pendidikan di teknik sipil terus
kita tingkatkan, akhir Oktober nanti akan ada visitasi
asesor dari Amerika. Untuk itu, pengembangan keahlian
secara personal juga harus ditingkatkan. Salah satunya
melalui pelatihan ataupun seminar seperti ini. Banyak
sekali bidang ahli yang dapat kalian geluti nantinya di
bidang teknik sipil dan lingkungan. Saya harap kita semua
bisa mempersiapkannya dengan baik,” papar Dr Chusnul
Arif.
Hadir sebagai pembicara, Dedikasi Firansyah selaku

S

dalam dunia kerja bidang kontruksi.

Kampus Dramaga, Bogor, (4/10). Seminar yang diikuti

“Ada beberapa strategi yang umum dan penting

Manager Health Safety and Environment (HSE) PT Nidya

ebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan diri

Karya (Persero). Dalam kesempatan ini, Firansyah

dalam menghadapi tantangan di dunia kerja,

menjelaskan terkait pengendalian K3 dalam proyek

Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan

kontruksi bangunan dan beberapa tips untuk handal

(Himatesil) IPB University mengadakan Seminar
Keprofesian 2019 di Auditorium Abdul Muis Nasution,
sekitar hampir seratus mahasiswa ini bertema
“Pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada
Proyek Konstruksi Bangunan”.

dibutuhkan perusahaan konstruksi serta menjadi point
penting di bidang HSE. Pertama Sumber Daya Manusia
(SDM) yang kompeten dan ahli, selanjutnya peralatan yang
layak dan sesaui dan teknis yang benar dan sesuai. Nah,

Menurut Ketua Himatesil 2019, Moch Ridwan, tema yang

ketika para mahasiswa di sini ingin memasuki bidang ini,

dibahas mengenai kesiapan mahasiswa dalam

penting untuk memahami bahkan mampu menularkan

menghadapi dunia pasca kampus. Tema Keselamatan dan

budaya safety atau K3 dalam dunia kerja. Kesadaran akan

Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu faktor penting

pentingnya keselamatan kerja menjadi penting. Pada

yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja bagi lulusan

akhirnya, output dari budaya yang dibangun ialah

Teknik Sipil dan Lingkungan. Risiko kecelakaan serta

komitmen, dan output keahlian ialah manajemen

penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3

kompetisi,” jelas Firansyah.

yang tidak berjalan dengan baik. “Untuk itu, menjadi nilai
lebih ketika personal atau lulusan telah mengetahui dan
memahami K3 dengan baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir Dr Chusnul Arif, MSi
selaku Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
Fakultas Teknologi Pertanian IPB University yang
memaparkan tentang berbagai strategi dan keahlian yang
harus dimiliki oleh mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan.
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Aplikasi AIMS untuk Atasi Logam Berat Karya
Mahasiswa IPB University Ini Raih Juara 2 Kompetisi Nasional
batas lingkungan untuk mendeteksi pencemaran logam.
Semua data disimpan dalam GIS (peta digital), lalu dibuat
databasenya dan dihubungkan ke aplikasi AIMS,” terang
Imad sebagai Ketua Tim.
Agung juga ikut menjelaskan bahwa setelah data
terkumpul, aplikasi ini akan memberikan rekomendasi
pada tanah-tanah yang tercemar melalui rekomendasi
preventif dan represif. Rekomendasi preventif berupa
pencegahan dengan efisiensi pengaplikasian pupuk dan
pestisida melalui metode-metode perhitungan yang tepat
(seperti rekomendasi pupuk site spesific) agar tidak terjadi
pemberian input yang berlebihan.

B

ahaya pangan yang mengancam kesehatan
masyarakat salah satunya disebabkan oleh
kandungan logam berat pada pangan tersebut.
Pencemaran logam berat di lahan pertanian selain
merusak lingkungan juga merugikan berbagai pihak, tak
hanya petani, namun juga pemerintah dan masyarakat.
Pencemaran logam di lahan pertanian ini rata-rata bukan
hanya karena aktivitas industri melainkan juga akibat
sistem pertanian intensif (pemberian pupuk anorganik dan
pestisida) yang berlebihan dan dibiasakan oleh petani
sejak era revolusi hijau di era Orde Baru.
Hal ini mendorong tiga mahasiswa IPB University,
Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan, Fakultas
Pertanian (Faperta) yaitu Muhammad Anggi Imaduddin,
Agung Nurfaizi, dan Afidya Pramesti untuk menggagas
aplikasi yang berjudul “AIMS” (Agricultural Input
Management System).
“Aplikasi AIMS ini dapat mengatasi pencemaran logam
berat di lahan pertanian terutama akibat pertanian
intensif. Aplikasi ini bekerja dengan mengumpulkan data
analisis tanah pada lahan pertanian yang selanjutnya
dibandingkan data kandungan logam dengan ambang

“Sedangkan secara represif (yang telah tercemar)
diberikan rekomendasi pemberian fitoremediasi,
bioremediasi (mikroorganisme) dan bahan organik. Semua
rekomendasi yang diberikan tentu mengikuti kajian
lingkungan dan kesesuaian lahannya, sehingga tepat dan
akurat,” tambahnya.
Melalui gagasan aplikasi tersebut, Imad bersama dengan
rekan-rekannya berhasil meraih Juara 2 dalam kompetisi
Lomba Karya Tulis Imiah (LKTI) SCIENTIST tingkat Nasional
yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jember,
September lalu.
Imad dan rekan-rekannya berharap aplikasi AIMS ini dapat
dikembangkan dan dapat menjadi solusi dalam mengatasi
pencemaran logam berat di lahan pertanian melalui
manajemen input lahan yang efisien dan tepat.
“Kami berharap agar ke depannya informasi dan seluruh
data mengenai pencemaran lahan pertanian dapat
terkumpul dan mudah diakses serta dapat diatasi
masalahnya melalui sistem rekomendasi dalam aplikasi
ini. Karena aplikasi ini bukan hanya ditujukan untuk pemilik
lahan (petani) serta pendamping (penyuluh), melainkan
dapat digunakan untuk instansi-instansi pemerintah
seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan
Kementerian Pertanian dalam memudahkan pendataan
lingkungan, memberikan kebijakan serta pengawasan
lingkungan yang tercemar logam berat,” tutup Imad.
(SHM/Zul)
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Sukseskan SDGs, Mahasiswa IPB University Ciptakan
Generator Portabel Disinfektan untuk Sanitasi Air Bersih
Reaksi elektrokimia ini menggunakan baterai bekas
dengan karbon sebagai anoda dan zink sebagai anoda.
Kemudian katoda ini dialirkan listrik arus searah untuk
menghindari korsleting. Setelah dialirkan listrik
terbentuklah oksigen reaktif. Oksigen reaktif inilah yang
akan menjadi oksidator kuat untuk membunuh bakteri
E.Coli,” kata Alya Priskalita.
Alasan mengapa hanya bakteri E.Coli yang menjadi fokus

P

eran mahasiswa dalam menyosong program

pembangunan yang berkelanjutan atau
Sustainable Development Goals (SDGs) di

Indonesia sangat diperlukan. Berbagai aksi nyata dan
kontribusi mahasiswa telah diperlihatkan dengan berbagai
inovasi yang dibuat. Mahasiswa IPB University, Evita
Febriana, Alya Priskalita dan Nunuh Nugraha, berhasil
membuat inovasi yang diberi nama Pordistor untuk
sanitasi air bersih.
Inovasi ini berhasil meraih Juara 2 Nasional dalam Lomba
Karya Tulis Ilmiah (LKTI) di Jambi pada tanggal 25-28
September 2019 yang diadakan oleh Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Penalaran Universitas Jambi yang
mengangkat tema “Sinergitas Pemuda dalam Upaya
Mewujudkan Generasi Emas 2045 Yang Berdaya Saing
Global”.
“Judul yang kita angkat dalam LKTI ini adalah Pordistor
(Portable Disinfectan Generator) yaitu alat untuk
menghasilkan air bersih bebas bakteri. Nah, bakterinya ini
sendiri adalah bakteri E.Coli,” kata Evita.
Pordistor ini adalah salah satu inovasi untuk mendukung
tujuan program berkelanjutan atau SDGs point ke enam
yaitu air bersih dan sanitasi yang dikemas dalam bentuk
teknologi berbasis ilmu kimia. “Teknologi ini sebenarnya
ditujukan untuk masyarakat pesisir dalam penyediaan air
bersih sebagai upaya mendukung program SDGs. Di
teknologi ini, kita menggunakan reaksi elektrokimia.

dari inovasi teknologi air bersih ini, mereka berpegang
pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.32
Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa parameter air
bersih adalah terbebas dari nol bakteri E.Coli per 100
mililiter.
“Mengapa hanya bakteri E.Coli yang menjadi fokus
teknologi ini? Karena kita menganut parameter air bersih
menurut Permenkes No.32 Tahun 2017 yaitu nol E.Coli
dalam 100 militer air untuk bisa disebut sebagai air
bersih,” jelas Evita.
Karbon dan zink yang dipakai tidak akan memberikan efek
samping, karena karbon di baterai yang dipakai sifatnya
kompak dan katodik yaitu tereduksi dan terpakai kembali
dan begitu seterusnya yang sifatnya mengalir.
“Untuk air yang dihasilkan ini tidak akan membahayakan
karena karbon yang dipakai sangat kompak dan sifat alat
ini pun katodik yaitu tereduksi dan terpakai kembali serta
sifatnya mengalir, jadi sangat aman,” tambah Evita.
Untuk ke depannya, kedua mahasiswa ini akan
mengembangkan teknologi ini untuk mematikan bakteri
coliform dalam air sehingga air ini dapat menjadi air
minum.
“Untuk pengembangan ke depannya, kita akan mencoba
untuk fokus pada bakteri coliform, selain bakteri E.Coli
agar airnya ini tidak hanya menjadi air bersih namun dapat
menjadi air minum,” tutur mahasiswa Departemen Kimia
IPB University ini. (Ath/ris)
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