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IPB University Luluskan 1474 Ahli Madya Sekolah Vokasi
Hari kedua terdiri dari 109 lulusan ahli madya Program
Studi Komunikasi; 93 lulusan ahli madya Program Studi
Ekowisata; 108 lulusan ahli madya Program Studi Teknik
Komputer; 2 lulusan ahli madya Program Studi
Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi; 2 lulusan ahli
madya Program Studi Teknologi Industri Benih; 74 lulusan
ahli madya Program Studi Teknologi Produksi dan
Manajemen Perikanan Budidaya; 119 lulusan ahli madya
Program Studi Manajemen Agribisnis; 104 lulusan ahli
madya Program Studi Analisis Kimia dan 126 lulusan ahli
madya Program Studi Akuntansi.
“Menanam padi di pagi hari; Hidup benar-benar penuh
harapan; Melihat para wisudawan berdiri; Cocok menjadi
pemimpin masa depan." Pantun tersebut menjadi
pembuka sambutan Rektor IPB University, Prof Dr Arif
Satria dalam Sidang Terbuka Wisuda dan Penyerahan
Ijazah Tahap II Program Pendidikan Diploma, Sekolah
Vokasi, Tahun Akademik 2019/2020 di Grha Widya
Wisuda Kampus IPB Dramaga, Bogor (5-6/11).
Hari wisuda ini ijazah diberikan kepada 1474 orang lulusan
ahli madya dalam dua hari. Hari pertama terdiri dari 89
lulusan ahli madya dari Program Studi Manajemen
Informatika; 113 lulusan ahli madya dari Program Studi
Supervisor Jaminan Mutu Pangan; 74 lulusan ahli madya
dari Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak; 119
lulusan ahli madya dari Program Studi Manajemen
Agribisnis; 117 lulusan ahli madya dari Program Studi
Manajemen Industri; 12 lulusan ahli madya dari Program
Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan; 127 lulusan ahli
madya dari Program Studi Akuntansi; 70 lulusan ahli
madya dari Program Studi Teknologi dan Manajemen
Produksi Perkebunan; 16 lulusan ahli madya dari Program
Studi Produksi dan Pengembangan Pertanian Terpadu.

Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University memberikan
pesan penting bagi lulusan agar memiliki kemampuan
menghadapi era Volatility, Uncertainty, Complexity,
Ambiguity (VUCA). Menurutnya, kondisi VUCA ini
menuntut kita untuk terus bergerak cepat dalam
mengembangkan skill-skill baru dengan berorientasi pada
masa depan yang kuat, memiliki mindset yang adaptif dan
komitmen pada masa depan yang lebih baik.
Ketidakpastian itu harus dihadapi dengan bersikap
fleksibel dan berkolaborasi dengan orang lain. Begitu pula
menghadapi complexity, yakni dengan meningkatkan
kemampuan complex problem-solving, data analysis, dan
clarity. Ambiguity atau ketidakjelasan perlu diimbangi
dengan mengembangkan inovasi-inovasi dan kritis
menghadapi situasi yang ada.
“Pesan saya, teruslah menginspirasi. Karena dengan
inspirasi kita membuka wawasan orang lain untuk
bertindak, dengan inspirasi kita dapat terus-menerus
membuat orang lain bekerja dan berpikir. Inspirasi
merupakan modal untuk melakukan perubahan. Inovasiinovasi yang telah dikembangkan IPB University ini saya
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harap menjadi inspirasi bagi kita. Inspirasi dengan kata-

terbaik dari Program Studi Manajemen Informatika, IPK

kata itu baik, tapi akan jauh lebih baik jika inspirasi

3,88, Predikat Dengan Pujian; Assyifa Restu Putri lulusan

tersebut berbasis pada karya. Dengan terinspirasi maka

ahli madya terbaik dari Program Studi Supervisor Jaminan

orang akan berinovasi. Inovasi akan berdampak pada

Mutu Pangan, IPK 3,88, Predikat Dengan Pujian; Boby Dwi

tercapainya kemajuan ekonomi. Dengan kemajuan

Mahendra lulusan ahli madya terbaik dari Program Studi

ekonomi kesejahteraan akan tercipta. Oleh karena itu saya

Manajemen Agribisnis, IPK 3,97, Predikat Dengan Pujian;

terus berpesan untuk menghasilkan inovasi yang sesuai

Luky Puspasari lulusan ahli madya terbaik dari Program

dengan kebutuhan jaman dan bermanfaat bagi

Studi Manajemen Industri, IPK 3,96, Predikat Dengan

masyarakat dan negara. Hal ini sesuai dengan hadist

Pujian; Xennda Afrihana lulusan ahli madya terbaik dari

Rasulullah SAW, bahwa manusia terbaik adalah yang

Program Studi Akuntansi, IPK 4,00, Predikat Dengan

dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi

Pujian; Muhamad Suganda Wijayanto lulusan ahli madya

orang lain,” ujarnya.

terbaik dari Program Studi Teknologi dan Manajemen

Selain berpesan untuk mencintai orang tua, Rektor IPB
University juga mengingatkan pada para lulusan untuk
mencintai almamater. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB
University telah memiliki 162.535 orang alumni.
Keberadaan alumni memiliki peran strategis dalam
membangun bangsa dan negara dan membangun IPB
pada khususnya yang mencerminkan hasil pendidikan
selama belajar di IPB. Alumni IPB yang sudah masuk ke
dunia kerja, ataupun profesional terkenal sangat baik,
berprestasi, ulet, dan mau bekerja keras.

Produksi Perkebunan, IPK 3,87, Predikat Dengan Pujian;
Finna Fazriani P. lulusan ahli madya terbaik dari Program
Studi Ekowisata, IPK 3,95, Predikat Dengan Pujian;
Muhammad Faisal Akbar lulusan ahli madya terbaik dari
Program Studi Teknik Komputer, IPK 3,97, Predikat
Dengan Pujian; Wowo Supriyantoro lulusan ahli madya
terbaik dari Program Studi Teknologi Produksi dan
Manajemen Perikanan Budidaya, IPK 3,96, Predikat
Dengan Pujian; Alifiya Cahaya Septisya lulusan ahli madya
terbaik dari Program Studi Analis Kimia, IPK 3,93,
Predikat Dengan Pujian. (YDI/Zul)

“Saya sangat mengharapkan agar Alumni IPB University
dapat terus meningkatkan dan mengembangkan
kerjasama yang telah ada untuk kemajuan almamater.
Teruslah menyebarkan semangat sumpah pemuda. Mari
bersama kita tunjukkan kebhinekaan yang ada di Kampus
IPB University. Mari bersama kita bersatu untuk kemajuan
almamater dan bangsa ini. Ciptakan foot print yang dapat
bermanfaat untuk orang lain,” tegasnya.
Selain itu dosen IPB University dari Fakultas Ekologi
Manusia ini juga mengingatkan untuk mendownload
aplikasi IPB Mobile for Alumni dan mengisi fitur tracer
study. Hal ini akan memudahkan IPB University untuk
menelusuri data alumni Sekolah Vokasi dan menganalisis
performance lulusan dan umpan balik terhadap proses
pembelajaran. “Sebanyak 74 persen lulusan Sekolah
Vokasi sudah bekerja paling lama tiga bulan setelah
dinyatakan lulus,” ujarnya.
Lulusan terbaik pada wisuda tahap ini terdiri dari sepuluh
program studi. Yakni Oktaviansyah lulusan ahli madya
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Ikatan Alumni Agathis IPB University
Hibahkan Perlengkapan Laundry
Rektor IPB University mengaku kegiatan yang

dilaksanakan di asrama mahasiswa IPB University mampu

menumbuhkan karakter para mahasiswa. Hal ini karena
selama mengikuti kegiatan di asrama, para mahasiswa
dapat berinteraksi lintas agama, ras, dan multi budaya.

“Mahasiswa baru yang awalnya cuek, jutek, dan mungkin
gaya hidupnya mewah, dengan tinggal di asrama, mereka

I

katan Alumni Angkatan Generasi Aktif Tangguh dan

Dinamis (Agathis) IPB University memberikan bantuan
perangkat laundry kepada mahasiswa Program

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) IPB University.

Secara simbolis bantuan diberikan oleh Ketua Angkatan
Agathis, Dr Rudi Irawan kepada Direktur PPKU IPB
University, Prof Dr Toni Bakhtiar, S.Si, MSc pada Selasa

bisa lebih peduli, perhatian, dan memiliki jiwa sosial tinggi,”
tambah Prof Arif Satria.
Di sisi lain, Rektor IPB University juga mengungkapkan,
sedikitnya ada 27% mahasiswa IPB University yang berada

pada golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini

dibuktikan dengan jumlah mahasiswa penerima beasiswa

Bidikmis yang mencapai 27% dari total mahasiswa IPB
University tiap tahunnya yang mencapai sekira 3800

(5/11) di Asrama Putri PPKU IPB University.

mahasiswa.

Bantuan ini diberikan dalam bentuk peralatan laundry

“Oleh karena itu, saya mengajak para alumni IPB

sebanyak lima unit mesin cuci dan lima unit dryer beserta

alat penunjangnya. “Ini merupakan salah satu bagian dari
kegiatan Agathis berbagi yang dilaksanakan pada tahun

University supaya dapat ikut serta memajukan mahasiswa
IPB University dengan memberikan beasiswa. Sudah ada

beasiswa alumni seperti Yayasan Alumni Peduli IPB

2019. Bantuan ini merupakan bentuk syukur kami dalam

University (YAPI),” pungkasnya.

Alumni IPB University angkatan 21 (1984).

Dengan diberikannya bantuan berupa peralatan laundry,

memperingati reuni akbar yang ke-35,” ungkap Rudi,

Komandan Persatuan Golf Alumni IPB University itu

menambahkan, kegiatan berbagi yang diselenggarakan

Direktur PPKU IPB University, Prof Toni menyampaikan

akan mengelola dengan sabik-baiknya. “Kami akan

bekerjasama dengan Agrianita IPB University supaya

oleh Agathis IPB University terbagi menjadi tiga, yaitu dari

bantuan ini dapat dikelola dengan baik dan dapat

Agathis untuk Agathis sendiri. Kegiatan tersebut meliputi

mahasiswa IPB University,” pungkas Prof Toni. (RA)

Agathis untuk IPB University, Agathis untuk sosial, dan

memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada

pembinaan desa Agathis dan peringatan Hari Lingkungan
di Desa Cihideung Ilir, Dramaga Bogor, bakti sosial donor

darah, penyelenggaraan sesi motivasi bagi mahasiswa IPB

University, dan berbagai dukungan sosial untuk sesama
alumni Agathis IPB University.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria turut menyambut
dan mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh

Agathis IPB University. “Terimakasih sudah peduli kepada
mahasiswa IPB University mudah-mudahan bantuan ini

bisa meringankan para mahasiswa. Dan mudah-mudahan
para alumni terutama Agathis dimudahkan rezekinya,”

papar Guru Besar IPB University.
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Remaja, Kunci Pencegahan Stunting Sejak Dini
dosen Departemen IKK FEMA IPB, Penyuluh Keluarga

Berencana (KB), dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
Ketua Departemen IKK Fema IPB University, Dr Tin
Herawati menyampaikan TPD adalah mitra penting dalam

pencegahan stunting di kalangan remaja. “Karena TPD itu
sebagai salah satu penyuluh dalam kelompok Pusat
Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Remaja menjadi

S

kelompok penting dalam kegiatan pencegahan stunting

untuk belajar serta mampu memberikan inovasi dan

remaja terhindar dari pernikahan di bawah umur dan ke

alah satu fokus pemerintah saat ini adalah

karena remaja harus memiliki pengetahuan yang baik

tujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh

Departemen IKK ini.

pencegahan stunting. Upaya ini dilakukan dengan

dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan

disertai kemampuan emosional, sosial, fisik yang sehat

berkompetisi di tingkat global.
Riset membuktikan, beberapa faktor penyebab terjadinya

tentang kesiapan menikah,” papar Dosen IPB University di

Edukasi bagi remaja, lanjutnya, bertujuan supaya para
depannya akan mampu menjalani kehidupan berkeluarga
dengan baik.

stunting adalah karena rendahnya kesiapan untuk

Amin Munandar, Kepala Seksi Bidang Remaja DP3AP2KB

yang belum memiliki kesiapan menikah dengan baik akan

remaja. “Pelatihan ini bertujutan menyiapkan fasilitator

berkeluarga dan terjadinya pernikahan anak. Pasangan

menyampaikan betapa pentingnya pelatihan ini bagi

memiliki peluang stunting lebih tinggi, demikian juga

yang menguasai pencegahan stunting sejak dini,

terjadinya stunting. Hal tersebut berkaitan dengan

ungkap Amin. (Fika/RA)

pernikahan anak menjadi salah satu faktor pemicu

khususnya pada kalangan remaja di Kabupaten Bogor,”

rendahnya kualitas pengasuhan, kondisi mental dan
ekonomi yang belum stabil sehingga pemenuhan
kebutuhan keluarga menjadi kurang optimal.

Untuk merespon kondisi tersebut maka Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (Fema)

IPB University bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

Kabupaten Bogor memberikan pelatihan kepada Tenaga
Penggerak Desa (TPD) untuk pencegahan stunting pada

kelompok remaja (28-29/10).

Peserta pelatihan diikuti oleh 31 TPD yang mewakili 30

desa di Kabupaten Bogor. Materi yang diberikan selama
pelatihan adalah konsep ketahanan keluarga, karakteristik

dan perkembangan remaja, kesehatan dan gizi remaja,

persiapan kehidupan berkeluarga, dampak pernikahan dini

terhadap kualitas tumbuh kembang anak, pengasuhan

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk sumber daya

manusia (SDM) unggul. Narasumber pelatihan berasal dari

4

Departemen Fisika IPB University Memberikan Coaching Clinic Robotics
dan IoT pada Physics Goes To School di Sulawesi Selatan
berbagai aktivitas yang dikenal sebagai Internet of Things
(IoT),” lanjut Dosen IPB University ni.
Dalam PGTS ini juga disosialisasikan tentang
fakultas/sekolah dan keunggulan program studi di IPB
University, serta peran IPB University dalam membangun
pertanian di Indonesia. Selain itu, juga diperkenalkan jalur

D

penerimaan mahasiswa baru di IPB University seperti jalur
epartemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu

Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan jalur Ketua OSIS.

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University

Tidak hanya sosialisasi, pada kesempatan kali ini para

menyelenggarakan kegiatan Physics Goes To

siswa-siswi SMA mendapat fasilitas coaching tentang

School (PGTS) di dua kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu

robot dan IoT. Melalui coaching tersebut, dikenalkan robot

di Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Kegiatan

dan perangkat IoT hasil inovasi mahasiswa dan alumni

PGTS merupakan program kerja Departemen Fisika FMIPA

Departemen Fisika FMIPA IPB University.

IPB University yang bertujuan untuk memberikan
wawasan dan pengetahuan baru bagi siswa terkait
keilmuan fisika dan aplikasinya.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi
Selatan, Baharuddin Iskandar turut menyambut baik
kegiatan yang dilaksanakan di daerahnya tersebut.

Sejauh ini Departemen Fisika IPB University hanya

Menurutnya kegiatan seperti ini sangat penting dan

menyelenggarakan kegiatan PGTS di wilayah Jawa Barat

bermanfaat untuk meningkatkan literasi siswa dalam

dan Banten sejak tahun 2012. Untuk memperluas wilayah

bidang sains dan teknologi. “Kegiatan ini memberikan

cakupan kegiatan PGTS, Departemen Fisika IPB University

wawasan baru bagi siswa terkait sains dan teknologi

berinisiatif menyelenggarakan PGTS yang pertama di luar

terkini dan dapat memotivasi siswa lebih giat belajar

pulau Jawa. Kegiatan PGTS kali ini diselenggarakan di SMA

untuk meningkatkan kompetensinya. Saya berharap

Negeri 1 Pinrang pada 24 Oktober 2019 dan di SMA

kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara berkala dan

Negeri 1 Enrekang pada 28 Oktober 2019.

berkelanjutan di sekolah-sekolah, khususnya di Cabang

Dalam PGTS ini Departemen Fisika IPB University
mensosialisasikan program-program kerja dan capaian

Dinas Pendidikan Wilayah X Sulawesi Selatan,” kata
Baharuddin.

serta keunggulan Departemen Fisika IPB University dalam

Rangkaian kegiatan PGTS juga meliputi pertemuan

mengelola program pendidikan di IPB University. Ketua

dengan guru-guru fisika yang tergabung dalam

Departemen Fisika FMIPA IPB University, Dr. Akhiruddin

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Fisika SMA

Maddu menyampaikan bahwa Departemen Fisika

Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang. Kegiatan

mengemban misi mewujudkan pendidikan tinggi bidang

ini bertujuan menjalin komunikasi dan kerjasama dengan

fisika yang profesional dan menghasilkan teknologi yang

komunitas guru-guru fisika tingkat SMA atau yang

bermanfaat bagi masyarakat.

sederajat melalui MGMP Fisika di suatu wilayah

“Ilmu fisika adalah salah satu ilmu dasar yang mendasari
pengembangan teknologi dan berperan dalam
menghasilkan revolusi industri mulai industri 1.0 hingga
4.0. Hal ini dibuktikan oleh penggunaan internet dalam

Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang Sulawesi
Selatan. Sebagian besar guru fisika di wilayah Kabupaten
Pinrang dan Kabupaten Enrekang hadir dalam diskusi
tersebut. (*/RA)
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Guru Besar IPB University Raih Silver Medallion di Malaysia,
Ciptakan Makanan Fungsional untuk Penderita Luka Bakar

P

rof Clara M Kusharto, Guru Besar Fakultas

menggantikan zat gizi yang hilang akibat hypercatabolism.

Ekologi Manusia (Fema) IPB University dan

Selain itu, moringa leaf flour juga merupakan bahan

mahasiswa bimbingannya, Mia Srimiati, SGz,

pangan yang tinggi antioksidan dan mineral, yang sangat

MSi, berhasil meraih Silver Medallion for Higher Education

dibutuhkan oleh pasien luka bakar untuk membantu

Professional Catagory di International Invention and

proses penyembuhan luka. Inovasi ini telah didaftarkan

Innovative Competition (InIIC) di Palace of the Golden

dengan no. paten PQ 0201709742 tanggal 28/12/2017,”

Horses, Selangor, Malaysia (2/11). Prof Clara

ujarnya.

mengembangkan produk berbasis Clarias Gariepinus dan
Moringa oleifera leaf flour.

Dalam mengembangkan produk ini, Prof Clara dibantu
oleh timnya antara lain dr. Mira Dewi, PhD, Utari

“Inovasi ini diproses menjadi High Protein Liquid Food

Yunitaningrum SGz, NA, Shofiyyatunnisa, SGz dan Sari

Formula untuk pasien luka bakar yang mengalami

Winarti.

"hypercatabolism". Pasien ini memerlukan zat gizi yang
tinggi terutama energi dan protein yang diperlukan untuk
mempercepat pertumbuhan jaringan baru dan

Acara yang diselenggarakan oleh MNNF Network ini diikuti
248 tim yang berasal dari beberapa negara di Asia
Tenggara.
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IPB University Berbagi Resep untuk Sukseskan PKM 2020
mahasiswa calon pengusul program PKM 2020.
Menurut Sekretaris P2SDM, Warcito SP, MM, kegiatan ini
bertujuan untuk membekali dosen pendamping PKM dan
penyusunan proposal PKM bagi mahasiswa. Kegiatan ini
menghadirkan Dr. Ir. Sugeng Santoso selaku dosen IPB
University dan reviewer nasional PKM.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua Bidang Akademik dan

S

Kemahasiswaan STIEI Banjarmasin, Tri Ramaraya Korov,

ebagai tindak lanjut dari kerjasama yang dijalin

SE, MSiAk, PhD, setelah pelatihan ini diharapkan ada 100

antara IPB University dengan STIEI Banjarmasin,

proposal PKM yang dihasilkan mahasiswa.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia

(P2SDM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University gelar Pelatihan,
Sosialisasi dan Pendampingan Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) di Banjarmasin (1-2/11). Pelatihan ini

“Dari 100 itu harapannya ada 50 proposal terpilih untuk
di-unggah ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
RI,” ujarnya.

diikuti oleh 30 dosen pendamping PKM dan 150

Mahasiswa IPB University Ciptakan Mie Instan Cup
dari Torbangun dan Raih Gold Medal di Malaysia
Tim yang terdiri dari Ipik Julpikar, Rahmatun Nisful

Maghfiroh, M. Raihan Ferdiansyah dan Hendriani Wijayanti
ini mengangkat produk inovasi dari tanaman asal Batak,

yaitu Torbangun (Coleus amboinicus L.). Torbangun

diproses menjadi mie instan cup yang praktis menjadi

makanan fungsional yang dapat meningkatkan produksi
ASI bagi Ibu menyusui dan mengurangi Sindrom

Pramenstrual pada wanita produktif.

T

Menurut Ipik, acara yang diselenggarakan oleh MNNF

Network ini diikuti 248 tim yang berasal dari beberapa

im mahasiswa IPB University yang menamakan

dirinya Tim Torbos berhasil meraih Gold Medal di

International Invention and Innovative Competition

(InIIC) di Palace of the Golden Horses, Selangor, Malaysia
(2/11). Dalam kompetisi ini Tim TORBOS

negara di Asia Tenggara. Sebelum mengikuti ajang inovasi

ini, tim TORBOS juga meraih 1 Medali Emas dan 1 Medali
Perak pada ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

(PIMNAS) ke-32 yang dilaksanakan pada 27-31 Agustus

2019 di Universitas Udayana, Bali. (MRF, AJU/Zul)

mempresentasikan Torbos Instant Noodle: Functional

Food as Innovative Solution for Breast Milk Booster and
Premenstrual Syndrome Fighter.
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