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Lepas Para Wisudawan, Rektor IPB University
Sampaikan Tantangan dan Perubahan Masa Depan

S

ebanyak 800 lulusan IPB University diwisuda pada

Rabu (11/12) bertempat di Gedung Grha Widya

Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Seremonial wisuda dibuka secara langsung oleh Rektor
IPB University, Prof Dr Arif Satria.

orang lulusan program Magister, dan 35 lulusan program

Doktor mengikuti wisuda tahap ini. Kini IPB University

telah memiliki 161.798 alumni yang tersebar di penjuru
Indonesia dan dunia.

Dalam sambutannya, Rektor IPB University mengucapkan

Wisuda Tahap III Tahun Akademik 2019/2020 ini

selamat kepada seluruh wisudawan dan berharap kepada

Profesi Dokter Hewan, Magister dan Doktor. Data yang

setelah lulus. Ia pun juga berpesan kepada para lulusan

mencakup program Pendidikan Sarjana, Pendidikan

para lulusan dapat mengharumkan nama IPB University

ada, tercatat 512 orang lulusan progam Sarjana, 30 orang

supaya terus bercita-cita setinggi mungkin dengan tetap

lulusan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 223

mengingat pengorbanan kedua orangtua.
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Dalam kesempatan ini Rektor IPB University membekali
para lulusan tentang skill yang dibutuhkan untuk

menjawab tantangan-tantangan masa depan di dunia

diproyeksikan akan hilang. Namun demikian, Rektor IPB
University menyampaikan, perubahan pekerjaan dan

profesi tersebut dapat diantisipasi dengan perubahan skill

kerja.

para lulusan.

Prof Arif Satria mengatakan, semangat integritas, inovasi

"Berdasarkan penelitian, ada tiga skill teratas yang akan

dan inspirasi menjadi kunci sukses IPB University hari ini

dan di masa depan. Menurutnya, integritas menjadi dasar

dari piramida kunci kesuksesan saat ini. Integritas juga

mencerminkan keteguhan dan konsistensi IPB University
dalam mengemban nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi.

dibutuhkan di masa depan yaitu complex problem solving,
critical thinking dan creativity. Oleh karena itu, IPB

University menerapkan Program Pendidikan IPB 4.0," jelas

Rektor IPB University.

Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang untuk membekali

"Semangat integritas juga menjadi kunci dalam kolaborasi,

peserta didik dengan skills set yang akan memperkuat

memiliki integritas yang baik," ungkapnya.

dangan perubahan sebagai generasi tomorrow people.

kolaborasi akan berjalan baik apabila kedua belah pihak

Prof Arif Satria juga menyampaikan tentang arah
perubahan di masa mendatang. Sedikitnya ada lima arah

perubahan yang disampaikan, yaitu perubahan teknologi,

talent sehingga lulusannya lincah, tangguh dan adaptif
Tujuan utama dari penerapan pendidikan IPB 4.0 adalah

agar para lulusan IPB menjadi powerful agile learner.

Rektor IPB University juga menyoroti perubahan gaya

perubahan pekerjaan dan profesi, perubahan peta

hidup dan perilaku milenial saat ini. "Kebutuhan primer

perubahan skill baru.

kebutuhan primer zaman dahulu, tetapi kebutuhan primer

kompetisi, perubahan perilaku dan gaya hidup, serta

Dosen Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University ini
menyampaikan perubahan teknologi telah mendorong

perilaku resource control menjadi resource sharing.

"Konsep berbagi resource memungkinkan kita untuk dapat
menggunakan teknologi canggih tanpa harus membelinya.

Sehingga perusahaan di masa depan hanya perlu memiliki

manajemen, tenaga kerja dan sistem informasi," paparnya.
Dengan adanya perubahan teknologi ini, IPB University
telah berhasil menciptakan inovasi-inovasi teknologi yang

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Inovasi tersebut
diantaranya adalah Nusantara ARFI: AI untuk

mengidentifikasi species ikan dan karang, AURORA:

milenial saat ini bukan lagi makan, tempat tinggal maupun
para milenial sekarang ini adalah baterai HP dan koneksi
internet," ungkapnya.
Penelitian terbaru IDN Research Institute menunjukkan
bahwa 79% milenial membuka handphonenya satu menit

setelah bangun tidur. Tidak hanya itu, orientasi para

milenial saat ini bukan lagi menjadi pegawai. Para milenial

justru lebih terobsesi dengan merintis usaha bisnisnya.
"Jika dahulu orang banyak bercita-cita menjadi PNS,

karyawan, dan pekerja, tren saat ini justru menunjukkan
69.1% millenials ingin menjadi CEO perusahaan," tutur Prof
Arif.

Perubahan perilaku dan gaya hidup ini berimplikasi pada

Autonomous Robot Pemantau Kelapa Sawit, Ad-Toam:

perubahan peta kompetisi dunia bisnis. Melihat perubahan

Baby Cry Translator: Penerjemah Tangis Bayi, Smart

kompetisi semakin tidak jelas, kita tidak tau lagi siapa

pendeteksi kehalalan makanan dan minuman, Madsaz

ini, Rektor IPB University menyampaikan perubahan peta

Detection for Quality Fruits: mendeteki tingkat

saingan kita di masa depan.

Rancang Bangun Kapal Penyergap Musuh Autonomous.

"Oleh karena itu, perubahan peta kompetisi ini hanya bisa

kematangan buah dan SWARM-SHIP:

Berbeda dengan perubahan teknologi, perubahan

dihadapi dengan kreativitas dan imaginasi untuk
menemukan masa depan," pungkasnya. (RA)

pekerjaan dan profesi di masa mendatang justru akan

didominasi sistem robotik dan sejumlah pekerjaan

2

Istri Walikota Bogor Hari Ini Wisuda di IPB University
atau kemampuan adaptasi anak remaja dalam situasi
sulit.
“Hasil penelitian ini bisa memberikan salah satu solusi
kepada orangtua dalam upaya meningkatkan resiliensi
remaja. Usia remaja adalah masa rentan terhadap
masalah, dan masa lekat dengan teman sebayanya. Saat
ini masih banyak permasalahan yang dihadapi remaja,

I

seperti tawuran, narkoba, stres dan pergaulan bebas.
Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah tingkat

PB University melangsungkan upacara Wisuda Tahap

resiliensi remaja yang masih rendah,” ungkap Dr Tin, salah

III Tahun Akademik 2019/2020 pada Rabu (10/12) di

satu dosen pembimbing tesis Yane.

Gedung Grha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga,

Bogor. Salah satu yang diwisuda adalah Yane Ardian
Rachman, istri Walikota Bogor yang berhasil
menyelesaikan studi master (S2).
Di tengah kesibukannya menemani Walikota Bogor, Yane
berhasil menuntaskan pendidikan di program studi Ilmu
Keluarga dan Perkembangan Anak, Sekolah Pascasarjana,
IPB University selama 6 semester.

Meski dihadapkan pada jadwal yang padat, ibu dua anak
ini dikenal sosok yang sangat berkomitmen terhadap
pendidikannya. Menurut Dr Tin, Yane memiliki semangat
belajar yang tinggi, tidak hanya aktif berdiskusi di dalam
kelas, namun juga di luar waktu kuliah.
“Saya apresiasi kepada beliau, alhamdulillah bisa lulus
dengan nilai yang sangat memuaskan, yaitu IPK 3.60.
Sekarang tugas beliau adalah mensosialisasikan hasil

Judul tesisnya ialah "Pengaruh Interaksi Suami-Isteri,

penelitiannya yang cukup baik ini kepada keluarga-

Interaksi Orangtua-Anak, dan Interaksi Teman Sebaya

keluarga di Kota Bogor dan juga seluruh keluarga di

Terhadap Resiliensi Remaja". Dalam penyusunan tesis

Indonesia,” ujar Dr Tin.

tersebut, Yane dibimbing dua orang dosen yaitu Prof Dr
Euis Sunarti dan Dr Tin Herawati, SP, MSi.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan
faktor lingkungan, teman sebaya sangat kuat

Perempuan yang juga mendirikan Yayasan Cinta Keluarga

mempengaruhi anak remaja maka saat ini keluarga

Indonesia ini, mengungkapkan “Menjalani pendidikan di

menghadapi tantangan yg cukup berat dalam proses

IPB University merupakan sebuah unforgetable journey

pengasuhan anak remaja. (RM)

dalam hidup saya. Luar biasa. Ruang-ruang diskusi
bersama para dosen yang sudah banyak pengalamannya
sangat membantu saya memperluas cara pikir dan cara
pandang saya. Ilmu akademik yang saya peroleh menjadi
lebih aplikatif. Terima kasih IPB University.”
Hasil penelitian Yane menunjukkan bahwa interaksi
orangtua sangat berpengaruh signifikan terhadap
resiliensi remaja. Artinya, semakin baik interaksi antara
orangtua dan anak maka semakin baik daya resiliensi
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Tingkatkan Kapasitas Tenant, IPB Startup Partnership Digelar

D

alam rangka mendorong lahirnya entrepreneur

antara inventor, startup, teknologi, dan industri sehingga

dan meningkatkan kapasitas tenant, Science

menghasilkan produk inovatif yang dibutuhkan oleh

Techno Park (STP) IPB university bekerjasama

pasar,” ungkap Prof Arif.

dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BR) menggelar IPB
Startup Partnership 2019 di Gedung TechnosNet Kampus
IPB Baranangsiang, Senin (9/12). Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan minat dan kapasitas tenant dalam
mengembangkan bisnis sekaligus mensosialisasikan
Program BRILink Xpress untuk pengembangan startup
bagi mahasiswa dan alumni IPB University.
Dalam sambutannya, Rektor IPB University Prof Dr Arif
Satria menyampaikan bahwa startup merupakan calon
leader bangsa di masa depan sehingga harus terus
mendapatkan dukungan. Ia mengungkapkan untuk
menuju sukses harus kreatif dan inovatif, berorientasi

Direktur STP IPB University, Dr Rokhani Hasbullah,
menjelaskan acara ini penting dalam upaya
pengembangan startup di Indonesia. “Pemerintah
mentargetkan ada 3500 startup tumbuh di Indonesia.
Untuk itu perguruan tinggi diminta ikut mensupport
program tersebut. IPB University sebagai kampus paling
produktif dalam menghasilkan inovasi, telah merintis
pembentukan Science Techno Park (STP) pada kawasan
seluas 3.46 Ha di Taman Kencana, Bogor untuk kegiatan
penelitian, pengembangan dan inkubasi bisnis serta
alih teknologi dalam rangka mengembangkan dan
mendorong pertumbuhanekonomi berkelanjutan,”

untuk menjadi future practice, bukan best practice.

ungkapnya.

“STP IPB University merupakan instrumen yang sangat

Layanan yang diberikan oleh STP IPB University meliputi:

penting dalam mendukung hilirisasi hasil riset dan inovasi
di IPB University, salah satunya dengan menyambungkan

layanan teknis (pelatihan, peragaan, konsultasi teknis,
informasi bisnis), pengembangan teknologi (desain
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teknologi, purwarupa, manajemen Hak Kekayaan

masa inkubasi 1-3 tahun dan Program Akselerasi Bisnis

Intelektual (HKI), kantor alih teknologi, inkubasi bisnis

untuk mempercepat pengembangan bisnis tenant dan

(dukungan teknologi, manajemen usaha, promosi dan

para pelaku UKM yang bekerjasama dengan STP IPB

pemasaran, fasilitasi pembiayaan) dan layanan

University. Calon startup dan juga startup perlu

pendukung (jasa maklon produksi, research and

memperhatikan “3 Fit” dalam mengembangkan bisnis

development industri, desain label dan pengemasan,

yaitu Problem-Solution Fit, Business-Founder Fit, dan

ruang kantor, ruang konferensi/seminar) sehingga STP IPB

Product-Market Fit, .

University membuka kesempatan kepada industri,
perbankan, praktisi, tenant/calon tenant dan masyarakat

Kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan seperti

untuk berkolaborasi.

akademisi, pebisnis, dan pemerintah merupakan faktor

Dhanardono, Wakil Divisi Social Entrepreneurship Bank

University dalam mendukung program pemerintah.

BRI Pusat menyampaikan bahwa BRI bersama dengan IPB

Sebagaimana tertuang dalam Perpres No 106 Tahun 2017

University siap mendukung pengembangan startup

tentang Kawasan Sains Teknologi, STP IPB University

mahasiswa dan alumni melalui program training,

bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu

pembiayaan dan pendampingan usaha, salah satunya

pengetahuan dan teknologi untuk mendorong

melalui program BRILink Xpress.

pertumbuhan ekonomi. Semoga melalui STP IPB

“Program ini merupakan gerakan menciptakan wirausaha
Xpress lulusan perguruan tinggi untuk kembali
membangun desanya yang didukung Bank BRI. Program
tersebut juga berusaha mendorong lahirnya entrepreneur

penting dalam suksesnya penyelenggaraan fungsi STP IPB

University diharapkan akan tercipta ekosistem inovasi
yang pada akhirnya dapat menumbuhkembangkan startup
baru yang inovatif, mandiri dan berdaya saing.
(Dh/Stp/RA)

yang berkualitas dan berdaya saing, menciptakan Agen
BRILink yang loyal, dan mampu memajukan perekonomian
desa dengan hadirnya pengusaha putra daerah yang
berkualitas,” tambah Agus Suprapto, Wakil Divisi BRILink
Bank BRI Pusat.
IPB Startup Partnership dihadiri lebih 100 peserta yang
terdiri dari tenant, startup mahasiswa dan alumni IPB
University dari berbagai jenis dan bidang usaha, jajaran
Pimpinan Bank BRI dan seluruh Tim Manajemen STP IPB
University.
Narasumber yang hadir untuk sharing success knowledge
berasal dari BRI, pelaku praktisi bisnis (iGrow dan Formula
Bisnis Indonesia), dan alumni tenant STP IPB University
yang sudah berhasil yaitu Agrisocio dan Ecodoe.
Terkait rancangan dan implementasi program inkubasi
bisnis, Kasubdit Inkubator Bisnis STP IPB University, Deva
Primadia Almada menyampaikan bagi tenant dengan
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Himpunan Alumni IPB University Kukuhkan Aksi Relawan Mandiri
ARM dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja
Nasional Himpunan Alumni IPB University bulan Februari
tahun 2019. "Badan otonom ini diisi oleh para pengurus
yang berpengalaman di bidang kegiatan kemanusiaan baik
nasional maupun internasional," ujar Nurbowo, Ketua
ARM.

H

impunan Alumni (HA) IPB University melantik
secara resmi pengurus badan otonom
kemanusiaan yang diberi nama Aksi Relawan
Mandiri (ARM) pada Selasa, (10/12) di IPB International
Convention Center, Bogor. "Terbentuknya Aksi Relawan
Mandiri merupakan wujud nyata komitmen IPB University
melalui para alumninya yang kami sebut ALGANA (Alumni
Tangguh Bencana). Tugasnya adalah membantu
masyarakat yang membutuhkan pertolongan, terutama
yang terdampak bencana alam, darurat kesehatan serta
krisis kemanusiaan lainnya di Indonesia," tegas Ir. Fathan
Kamil, Ketua Himpunan Alumni IPB University.
Fathan menyebutkan, krisis kemanusiaan di masa kini
harus ditanggulangi melalui kerja sama dan kemitraan
dengan berbagai pihak. "Bekerja sendirian bukanlah
sebuah opsi. Kemitraan dengan berbagai lembaga, baik
pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga
organisasi masyarakat sipil serta media, akan menambah
efektivitas, kualitas, serta daya jangkau bantuan
kemanusiaan yang kita berikan,” tambahnya.
Lebih lanjut Alumni IPB University itu menyampaikan HA
IPB University berkomitmen membangun bangsa dan
secara jelas berhidmat pada bangsa dan negara. HA IPB
University memiliki dua prioritas utama, salah satunya
yaitu kaderisasi pemimpin. Ia menilai, kaderisasi ini
penting dilakukan dalam rangka menyiapkan pemimpin
bangsa yang handal di masa mendatang.
Di sisi lain, negara Indonesia yang merupakan negara
dengan bencana terbesar kedua dunia. Hal ini karena
setiap kejadian bencana terdapat ribuan orang terdampak.

Dalam usianya yang masih sangat muda, ARM telah
melakukan beberapa misi kemanusiaan, antara lain
membantu masyarakat terdampak asap akibat kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) di Riau, aksi solidaritas untuk
korban gempa Ambon, serta beberapa pelatihan bagi para
relawan muda seperti dasar-dasar manajemen bencana
dan pertolongan pertama untuk personel non-medik.
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr
Drajat Martianto menyampaikan kiprah alumni IPB
University sudah tidak diragukan lagi dalam berbagai
aspek. Setiap tahunnya, para alumni IPB University telah
memberikan milyaran rupiah untuk mahasiswa IPB
University yang kekurangan biaya pendidikan. Hal tersebut
wujud nyata jalinan hati yang kuat HA IPB University
dengan almamaternya.
Dengan adanya ARM ini diharapkan masyarakat akan lebih
tanggap terhadap bencana. IPB University dan HA IPB
University siap bersama-sama untuk melakukan mitigasi
jika terjadi bencana. Ke depannya bisa melakukan upaya
bersama, bukan hanya Alumni IPB University dan IPB
University tetapi juga pihak lain kegiatan sifatnya
pencegahan.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Ir Harmensyah, Dipl. SE, MM sangat
mengapresiasi pelantikan pengurus ARM HA IPB
University. Menurutnya peran akademisi sangat
dibutuhkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran
tanggap bencana di kalangan perguruan tinggi termasuk
alumninya. Dalam waktu yang sama, HA IPB sekaligus
menandatangani nota kesepahaman di bidang
kemanusiaan, khususnya dalam program bantuan
penanggulangan bencana alam, dengan tiga mitranya
yakni BNPB, BPJS Ketenagakerjaan (melalui Yayasan AlMaghfirah), serta LAZNAS Bank Syariah Mandiri. (Dh/RA)

“Oleh karena itu masyarakat harus diberikan pemahaman
mitigasi, kesadaran masyarakat saat ini tidak kuat. Hidup
di wilayah ring of fire ini, kita harus bersahabat dengan
situasi yang rentan bencana,” ungkap Fathan.
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Dosen dan Peneliti IPB University
Tingkatkan Kerjasama Riset Internasional
kerjasama penelitian pada empat bidang dengan peneliti
MIT. “Kerjasama penelitian tersebut mencakup bidang
energi dan transportasi berkelanjutan, bidang teknologi
kesehatan dan pangan, bidang perairan, bidang ilmu
lingkungan dan iklim serta bidang kebijakan sosial dan
kebijakan ekonomi, dan ilmu sosial lainnya,” tuturnya.
Dr Aziz menambahkan melalui kerjasama ini diharapkan
para dosen, peneliti muda dan mahasiswa pascasarjana
IPB University ke depannya dapat melakukan riset

S

ebagai upaya menjadi world class university, IPB

University memperluas kerjasama internasional di

bidang riset. Kali ini IPB University menggandeng

Massachusetts Institute of Technology (MIT)- Boston,
Amerika Serikat dalam pengembangan riset beberapa
waktu ke depan. Upaya penjajakan kerjasama tersebut
dilakukan melalui kunjungan resmi dari IPB University
pada 4-11 Desember.
Beberapa pejabat dan dosen IPB University yang terlibat
dalam aktivitas MIT-Indonesia Seed Funds antara lain
Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof
Dr Dodik Ridho Nurrochmat, sebagai Lead Principal
Investigator (Lead PI) bidang kebijakan dan sosial
ekonomi. Adapun sebagai Principle Investigator (PI) untuk
beberapa bidang ilmu lainnya antara lain Prof Dr Iskandar
Zulkarnaen Siregar, dosen di Departemen Silvikultur
Fakultas Kehutanan, Prof Dr Ni Wayan Kurniani dosen di
Departemen Klinik, Reproduksi dan Patologi, Fakultas
Kedokteran Hewan, Prof Dr Irmanida Batubara, dosen
Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, dan Dr-Ing Azis Boing Sitanggang,
dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas
Teknologi Pertanian.
Salah satu tim dosen, Dr Azis mengungkapkan pada

sandwich dengan MIT, Amerika Serikat. “Hal ini diharapkan
mampu meningkatkan keahlian dan publikasi
internasional dari dosen dan peneliti beserta mahasiswa
pascasarjana IPB University,” tambahnya.
Selain mengunjungi MIT, Prof Dr Dodik Ridho Nurrochmat
juga berkesempatan mengunjungi Harvard Kennedy
School dan bertemu dengan Prof. Rema Hanna untuk
menginisiasi kerjasama pendidikan dan riset. Hal ini juga
dalam rangka menindaklanjuti Workshop IPB University –
National Science Foundation (NSF) yang diselenggarakan
pada pertengahan 2019 lalu. Prof Dodik dan Prof Iskandar
juga melakukan kunjungan ke Dartmouth College di
Hanover, USA dengan misi yang sama yaitu penjajakan
kerjasama penelitian.
Dartmouth College adalah salah satu dari delapan
universitas terkemuka di Amerika Serikat yang tergabung
dalam Ivy League. Di sana, tim IPB University bertemu
dengan Prof Melody Brown-Burkins, Assoc Director
Center for International Understanding Dartmouth College
untuk penjajagan beberapa bidang kerjasama, serta
bertemu Prof Richard B. Howarth, Chair of Environmental
Studies Dartmout College yang juga Editor di Chief jurnal
bereputasi Ecological Economics untuk tindak lanjut joint
Post Doctoral supervision bidang forest governance dan
kerjasama dalam kerangka NSF. (Ismail/RA)

kesempatan ini dosen IPB University berusaha menjalin
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65 Persen Lulusan IPB University
Punya Masa Tunggu Kerja di Bawah 3 Bulan

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir

“Lulus kuliah merupakan awal dimulainya tantangan hidup

mendatangkan insan-insan sukses untuk dapat mendidik

mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion.

(Ditmawa PK) IPB University terus berusaha

dan memotivasi mahasiswanya. Untuk itu Ditmawa PK

sebenarnya. Tantangan terberat adalah bagaimana

Selain itu, dengan semakin meningkatnya jumlah pencari

menggelar Studium Generale Pra Wisuda pada 9/12

kerja, lulusan IPB University harus memiliki kemampuan

IPB Dramaga Bogor. Acara ini bertujuan untuk

harus menguasai berbagai keterampilan seperti bidang

akan memasuki jenjang karir.

menguasai manajemen waktu, bekerja keras, jujur, disiplin,

bertempat di Auditorium Andi Hakin Nasoetion, Kampus

mengelola diri dan softskill yang memadai. Para lulusan

memberikan gambaran kepada para wisudawan yang

teknologi, Information Technology (IT), bidang komunikasi,

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pengembangan Karir,
Ditmawa PK, IPB University, Handian Purwawangsa, SHut,

MS menyampaikan bahwa lulus kuliah bukan akhir

segalanya, tetapi menjadi awal dimulainya tantangan

sinergitas dan kolaborasi,” ujarnya.
Harapannya para lulusan IPB University dapat terus

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

hidup. Satu hari setelah wisuda merupakan hari yang

tetapi mulai berusaha untuk menciptakan lapangan

mahasiswa sudah lulus tetapi belum bekerja. Oleh karena

dan berperan aktif dalam dunia pertanian untuk

sangat berat, dikarenakan statusnya tidak jelas,

itu Ditmawa PK sebisa mungkin membuat program

pembinaan softskill agar masa tunggu sebelum bekerja

pekerjaan. Lulusan juga bisa menunjukkan kontribusinya
pembangunan bangsa.

menjadi sesingkat mungkin. Saat ini sekitar 65-67 persen

Hadir sebagai narasumber, Strategic Information atau

bulan.

Dr Ir Lely Wahyuniar, MSc yang menjelaskan tentang

lulusan IPB University memiliki masa tunggu di bawah 3

Monitoring and Evaluation Advisor dari UNAIDS Indonesia,
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perencanaan karir menuju masa depan sukses.
Menurutnya tidak semua mahasiswa setelah lulus paham

bagaimana cara merencanakan karir yang baik. Mereka

tahunya ingin sukses berkarir namun kadang tak paham

Style atau gaya interaksi dalam menunjang mahasiswa
mencari kerja. Dalam paparannya, para lulusan harus

mampu memahami gaya interaksi sendiri, dan harus

memahami gaya interaksi orang lain atau lawan bicara.

cara meraihnya. Caranya adalah dengan menyusun visi

Sehingga dapat memudahkan mengartikan apa yang

ingin membuat visi, maka harus bisa membayangkan diri

yang relevan di dunia saat ini seperti keterampilan

mulai dari sekarang yang bisa berawal dari impian. Jika
di masa mendatang, 5 sampai 10 tahun ke depan.

“Kemudian mulai mengenali diri. Jangan fokus pada
kelemahan, pacu terus kekuatan diri sendiri dengan
belajar. Kita harus mengambil peran lebih banyak untuk

mengenal kekuatan dan kelemahan karena seharusnya
kita sendirilah orang yang paling mengerti diri sendiri.

Fokus dan tingkatkan terus keterampilan yang dikuasai.
Keterampilan tidak perlu banyak-banyak, yang penting ahli

di satu bidang yang diminati. Misalnya keterampilan

menulis karya tulis ilmiah untuk bekal menjadi akademisi,
kemampuan memilih metode riset untuk menjadi peneliti,

kemampuan menulis untuk pekerjaan reporter/wartawan,

sedang dibicarakan. Interaksi merupakan keterampilan

komunikasi, berpikir logis dan kritis, kerja dengan tim yang
baik, harus punya pembelajaran berkelanjutan dan

tanggung jawab.

“Apakah tahu bahwa gaya interaksi setiap orang berbeda-

beda? Mungkin pernah merasa cocok saat berinteraksi

dengan teman-teman. Namun, ada saatnya pula merasa

tidak nyambung atau sulit memahami maksud dari lawan
bicara. Hal ini dikarenakan oleh adanya perbedaan gaya

interaksi antar individu,” tuturnya.

Ia menambahkan, dengan belajar akan perbedaan gaya

interaksi, kita akan bisa menyesuaikan gaya kita untuk

statistik/analisa data, design graphic. Jadi dengan

meminimalisir kesalahpahaman dan juga meningkatkan

dapat menyesuaikan jenis pekerjaan yang berhubungan

tidak selamanya sama. Jadi, gaya interaksi bisa jadi akan

mencatat dan mengetahui ketrampilan yang dikuasai, kita
dengan ketrampilan tersebut. Perencanaan karier juga

lebih mudah dilakukan karena tidak terbatas dengan satu

jenis pekerjaan saja,” tuturnya.

efisiensi dalam komunikasi. Gaya interaksi setiap orang
mengalami perubahan. Ini sebabnya sebaiknya

mengetahui berbagai macam gaya interaksi, agar bisa

menyesuaikan gaya dengan lingkungan di sekeliling kita.

(Awl/Zul)

Lely Wahyuniar menambahkan bahwa kita harus

mengikuti passion karena passion akan menunjang
keterampilan sehingga bisa menjadi profesional dalam

bekerja. Bekerja dengan passion akan membuat semakin
produktif, karena dengan passion kita akan rela berkorban

apa saja termasuk uang, waktu dan tenaga. Passion akan

memberikan rasa bahagia yang tak bisa dibayar dengan
apapun juga. Lulusan juga harus cermat membaca tren

dan peluang karir di masa depan dan rencana karir yang
sudah dibuat dengan disiplin dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai kita menggeluti bidang yang ternyata ke

depan sudah tidak ada lagi akibat tergilas kemajuan

teknologi. Jika kita tidak bisa memprediksi tren masa
depan, setidaknya kita bisa cepat adaptasi dan

menyesuaikan ketrampilan yang kita miliki dengan kondisi
saat ini,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber lainnya adalah Founder COO

Klob, Rizki Utami. Rizki menyampaikan tentang Interaction
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Peduli Pakan Ternak, Mahasiswa IPB University
Tanam 2000 Tanaman Pakan dan Pelatihan Pengawetan Pakan
nutrisi yang tinggi seperti protein kasar rumput odot
sebesar 12-14% bahkan ada yang mencapai 17%,

kemudian tingkat kecernaan juga tinggi yaitu berkisar 6567%.
Selain melakukan aksi penanaman, para mahasiswa juga
mengajak peternak untuk bersama-sama praktik
membuat pakan silase. Melalui pelatihan pengawetan
pakan untuk peternak ini diharapkan para peternak dapat
menyimpan cadangan pakan untuk ternak mereka ketika

S

akan pecah dan ketika dikonsumsi oleh ternak nutrisinya

Dramaga, Bogor, tepatnya di Gabungan Kelompok Tani

tentang Haylage. Kegiatan Haylage merupakan proses

ebanyak 20 mahasiswa Fakultas Peternakan IPB

University yang juga sebagai penerima beasiswa

Japfa Foundation atau disebut Japfa Foundation

Scholarship Club (JFSC) menggelar program pengabdian
kepada masyarakat di desa Neglasari, Kecamatan

musim kemarau tiba. Produk silase hasil fermentasi ini

memiliki keunggulan salah satunya selulosa dari hijauan

mudah diserap.
Kegiatan lain yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu

(Gapoktan) Neglasari, Sabtu (7/12).

pengawetan tanaman pakan limbah pertanian yang sudah

Dr Moch Sriduresta S, SPt, MSc, dosen Fakultas

dilakukan fermentasi yang bertujuan untuk meningkatkan

Peternakan IPB University, menyampaikan bahwa

kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan
metode untuk mendekatkan diri agar mahasiswa dapat

dikeringkan dengan kadar air kurang dari 60% kemudian

palatabilitas (daya suka) ternak.

Wahono Kolopaking dari Japfa Foundation dalam
sambutannya mengatakan para mahasiswa selain

belajar langsung di lapangan kepada para peternak dari

mendapat bantuan dana pendidikan, juga disediakan

Neglasari karena didukung komoditas domba sehingga

projek sosial, sehingga keterampilan mahasiswa dapat

hulu sampai hilir. Tempat pengabdiannya dipilih di Desa
kita dapat memanfaatkan produk hasil ikutan seperti
wool.
Kegiatan pengabdian yang dilakukan yaitu penanaman

wadah untuk belajar transfer ilmu pengetahuan dalam
terbentuk.
Kegiatan pengabdian ini disambut hangat oleh Kepala

Desa Neglasari, Yayan Mulyana. Ia berharap kerjasama

1600 bibit Indigofera dan 400 tanaman odot sebagai

antara IPB University dan Desa Neglasari ini dapat terus

tanaman tersebut merupakan hijauan ternak jenis

dapat membantu desa Neglasari menjadi destinasi wisata

sumber pakan ternak. Tanaman indigofera dipilih karena
leguminosa yang berasal dari Papua dan memiliki nutrisi

terjalin dengan baik. “Saya juga berharap kegiatan ini

pertanian,” ujarnya. (IN/RA)

yang tinggi bagi ternak. Kelebihan lain dari tanaman

indigofera adalah memiliki produktivitas yang tinggi,
mudah ditanam dan dapat bertahan baik dalam kondisi
kering maupun basah.

Sedangkan tanaman odot adalah salah satu varietas

rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang memiliki
keunggulan produksi tinggi, apalagi pada saat musim

hujan batang rumput lebih lunak, sehingga daya suka
kambing atau domba bertambah. Selain itu kandungan
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Dosen Mengabdi IPB University Sosialisasikan Kolam Bioflok
antusias menyimak penyampaian materi karena budidaya
lele memiliki peluang usaha yang cukup tinggi serta
pemeliharaan yang tidak terlalu sulit.
Sekretaris Desa Cibanteng, Sakim menyampaikan kegiatan
sosialisasi ini sangat bagus karena dapat membuka
wawasan dan usaha bagi warga terutama Karang Taruna.
“Ada banyak anak-anak muda di Desa Cibanteng yang
tidak bekerja atau menganggur, jadi ini cocok sekali buat
desa dan juga ada sungai atau kolam yang bisa

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University menerjunkan

fasilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) di

Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Bogor. Program ini
menerjunkan dosen untuk mengabdi dan mentransfer
ilmu yang dimiliki. Topik pada kegiatan ini adalah
penerapan teknologi bioflok untuk budidaya ikan lele.
Salah satu dosen dari Program Studi Teknologi Produksi
dan Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi, IPB
University, Dr Wiyoto SPi, MSc dalam sosialisasi program
beberapa waktu lalu menyampaikan teknologi bioflok
merupakan penambahan karbon organik maupun nitrogen
dalam budidaya ikan sehingga membentuk biomassa
bakteri.
“Biomassa bakteri inilah yang disebut bioflok. Bioflok
merupakan mikroorganisme pembentuk flok, bakteri

dimanfaatkan untuk budidaya lele, sehingga nantinya
Cibanteng bisa membuat usaha budidaya lele sendiri, tapi
harapannya IPB University juga bisa membantu kami
dalam pemasaran dan pelatihannya,” ungkap Sakim.
Menanggapi hal tersebut, dosen IPB University itu akan
berusaha memfasilitasi warga yang hendak belajar
maupun praktik. Ia pun mempersilakan para warga untuk
mengunjungi kolam bioflok yang sudah dibuat di Kampus
Sekolah Vokasi.
Salah satu aparat Desa Cibanteng, Hazmi berharap
sosialisasi ini tidak hanya sekedar penyampaian teori saja
melainkan dapat berlanjut ke praktik pembuatan kolam
bioflok dan budidaya lele. “Saya ingin ada pelatihan
bioflok agar para warga dapat praktek langsung dan
memulai usaha, karna saya lihat budidaya lele ini bagus
karena banyak konsumennya dan cocok untuk Karang
Taruna di cibanteng ini,” pungkasnya. (MTH/RA)

filamen, partikel, koloid, polimer organik, kation dan selsel mati,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini para peserta diajarkan untuk dapat
mandiri dalam usaha budidaya lele dengan menggunakan
teknologi bioflok dengan baik. Dengan menggunakan
teknologi bioflok tersebut diharapkan mampu
menurunkan biaya pakan, meningkatkan produktivitas,
memperbaiki kualitas air dan mampu menghemat air.
Para peserta yang berjumlah 33 orang itu terdiri dari para
bapak, para ibu dan pemuda Karang Taruna. Para peserta
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Dosen Mengabdi IPB University
Sosialisasiakan Jamu Saintifik di Desa Cibanteng

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

kolestrol darah dalam enam bulan sekali (untuk kondisi

Masyarakat (LPPM) IPB University mengirimkan

normal), jika mempunyai tekanan darah tinggi dianjurkan

dosen untuk mengabdi ke Desa Cibanteng,

untuk memeriksa kondisi tubuh dalam tiga bulan sekali.

Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dalam rangka

Kemudian, di dalam tubuh kita sebenarnya sudah ada

menjalankan program Dosen Mengabdi 2019.

sinyal tubuh dari warna urin, rasa nyeri, demam,

Dosen mengabdi yang diterjunkan salah satunya berasal
dari Departemen Biokima Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) yaitu Dr Husnawati yang
berfokus pada pemanfaatan biokimia dan jamu saintifik
untuk pengobatan, Kamis (4/12) bertempat di kantor Desa

functiolessa, dan lain-lain. Sinyal tersebut dapat kita
rasakan, contohnya pada warna urin. Warna urin, ketika
kondisi tubuh kita dalam keadaan sehat akan berwarna
kuning bening, sedangkan warna urin pada kondisi
gangguan hati (misalnya: hepatitis) urin akan berwarna
kecoklatan seperti teh dan harus segera diperiksa,”

Cibanteng, Bogor.

ujarnya.

Pada sosialisasi ini, Dr Husnawati menjelaskan dan

Selain itu, Dr Husnawati juga memberitahukan tentang

menganjurkan supaya ibu-ibu bisa menerapkan pola hidup
sehat. Kalimat Sehat dapat diartikan sebagai S (Seimbang
gizi), E (Enyahkan rokok), H (Hindari stress), A (Awasi
kondisi tubuh) dan T (Teratur olahraga) ditambah dengan
doa dan beribadah.
“Masyarakat juga harus menjaga kondisi tubuh dengan
baik, dengan cara memeriksa tekanan darah, glukosa dan

jamu saintifik, yang pada umumnya warga terkadang
pernah menggunakannya dari tanaman yang sering
dijumpai baik di kebun, pekarangan rumah atau di jalan,
seperti daun brotowali dan daun sembung. Jamu saintifik
ini merupakan sebuah upaya dan proses pembuktian
secara ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan
kesehatan yang telah di akui oleh Permenkes RI tahun
2010.

12

Ia menambahkan, pengobatan dengan menggunakan

bermanfaat bagi warga. Harapannya kegiatan ini terus

jamu sudah diterapkan di beberapa puskesmas dan rumah

berkesinambungan agar warga lingkar kampus, khususnya

sakit di Indonesia. Bahan-bahan pengobatan jamu ini pun

desa Cibanteng mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi

mudah ditemukan bahkan mungkin ada di sekitar

kesehatan, terutama untuk kemajuan desa.

pekarangan rumah, yaitu daun kumis kucing, daun kepel,
daun temulawak, daun sembung, kayu secang, daun jati
belanda, daun kemuning, rimpang kunyit, rimpang
temulawak, daun meniran, daun brotowali dan daun
sambiloto.

Selanjutnya, kegiatan ini dilakukan diskusi dan sharing
mengenai pemanfaatan biokimia dan jamu saintifik untuk
pengobatan. kegiatan ini dihadiri oleh ibu-ibu
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan
Posyandu serta bapak-bapak dan anak muda. Ibu-ibu

Tanaman obat tersebut sudah tersertifikasi untuk

sangat antusias dan tertarik untuk bertanya ataupun

mengobati penyakit, seperti hipertensi ringan, asam urat,

menceritakan tentang kondisi kesehatan mereka masing-

dispepsia (penyakit lambung, seperti mag),

masing ataupun anak-anak mereka. (Awl/RA)

hiperkolestrolemia dan diabetes. Akan tetapi penggunaan
tanaman tersebut harus sesuai dengan dosis yang
diberikan. Jamu Saintifik ini juga telah tersertifikasi
sehingga aman untuk tubuh.
Dr Husnawati menjelaskan, penggunaan jamu telah
diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita
dan telah terbukti manfaatnya untuk kesehatan tubuh.
“Sebaiknya kita dapat membuat jamu sendiri dengan
tanaman herbal yang telah dipaparkan tadi, sehingga jamu
saintifik dapat dibuat sendiri, sesuai dengan dosisnya
tentunya. Dengan harapan sosialisasi ini semoga
pengetahuan yang berikan dapat diaplikasikan di desa
Cibanteng dan bermanfaat bagi warga,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Cibanteng, Sakim
menyampaikan rasa terimakasih kepada LPPM IPB
University yang telah mengirikan dosen mengabdi untuk
memberikan sosialisasi pemanfaatan jamu saintifik untuk
pengobatan bagi kepentingan masyarakat. “Semoga
sosialisasi ini dapat memberikan manfaat kepada warga
desa Cibanteng dan dapat di manfaatkan secara terusmenerus,” imbuhnya.
Hal yang sama disampikan oleh perwakilan kaum ibu desa
Cibanteng, Naupal yang menyampaikan bahwa sosialisasi
mengenai pemanfaatan tumbuhan obat bagi kesehatan

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

oleh Dosen Mengabdi IPB University sangat baik dan
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Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Diversifikasi Produk
Olahan Susu Sapi di Kelurahan Kebon Pedes

I

PB University kembali hadir melalui Program Dosen
Mengabdi yang diselenggarakan oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
Lokasi sasaran yang dituju kali ini ialah Kelurahan Kebon
Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kawasan ini
merupakan salah satu sentra penghasil susu sapi segar di
Kota Bogor. Kegiatan sosialisasi Dosen Mengabdi
dilakukan di Kelurahan Kebon Pedes pada Kamis (5/12)
dan dihadiri oleh 37 peserta yang merupakan perwakilan
warga RW 8, 9, dan 10.
Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah diversifikasi
produk olahan susu sapi. Tema ini dipilih dikarenakan
dosen yang mengabdi di tempat ini merupakan dua dosen
dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP),
Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University. Kedua dosen
tersebut yaitu Prof Hanifah Nuryani Lioe dan Dr Dede
Robiatul Adawiyah. Materi yang disampaikan oleh Prof
Hanifah berjudul pemanfaatan susu off-quality untuk
produk roti manis dan mie ayam di sentra peternak susu
Kebon Pedes. Susu off-quality yang berupa gumpalan
dapat dijadikan sebagai bahan subtitusi pengganti telur
pada adonan roti manis dan juga mie.
“Penggunaan susu off-quality sebagai bahan substitusi
telur merupakan salah satu upaya dalam mengurangi food
waste, utamanya pada susu pasteurisasi yang tidak laku
terjual,” tuturnya. Sementara itu, Dr Dede menyampaikan

materi tentang pengolahan susu menjadi permen susu.
“Permen susu yang dibuat sendiri di rumah tentunya akan
jauh lebih aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita,
ketimbang memberikan permen produksi industri yang
mengandung pengawet dan pewarna berbahan kimia,”
ungkapnya.
Ketua RT 04/RW 10 Kelurahan Kebon Pedes
mengucapkan terima kasih kepada pihak IPB University
yang sudah bersedia membagi ilmunya kepada
masyarakat Kelurahan Kebon Pedes. Ia berharap semoga
ilmu pengetahuan yang diberikan oleh dosen IPB
University dapat diserap dengan baik dan bermanfaat bagi
warga semua.
Harapannya kegiatan ini, selain berdampak bagi
pengurangan food waste susu yang tidak laku terjual,
dapat dijadikan sebagai ide berbisnis bagi warga
setempat, terutama bagi kalangan ibu-ibu. Diversifikasi
produk olahan susu sapi ini merupakan sebuah upaya
untuk peningkatan mutu gizi bagi masyarakat, terutama
anak-anak. Hal ini karena susu sapi merupakan salah satu
bahan pangan bergizi tinggi. Masyarakat pun diajarkan
supaya hidup sehat dengan cara membiasakan diri
mengurangi konsumsi produk-produk berbahan kimia,
seperti pengawet dan pewarna buatan dengan cara
membuat makanannya sendiri. (Awl/RA)
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Dosen Mengabdi IPB University Beri Pelatihan LaTeX
dan Kahoot Bagi Guru di Kabupaten Bogor
Kahoot. Kahoot merupakan permainan berbasis platform
pembelajaran gratis sebagai salah satu teknologi
pendidikan. Kahoot merupakan sebuah website di internet
yang dapat menyajikan kuis yang menarik di kelas.

Menurutnya, Kahoot dapat memfasilitasi guru dalam
mengajar di kelas. Pada platform tersebut terdapat fiturfitur analisis evaluasi hasil belajar setiap siswa dan setiap
poin soal untuk memudahkan guru membuat analisis dan
membuat feedback terhadap hasil belajar.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University mengirimkan

dua orang dosen ke SMA Kornita dalam rangka

menjalankan Program Dosen Mengabdi 2019. Sosialisasi

kegiatan dosen mengabdi dilakukan pada Jum'at (22/11)

Aplikasi ini dapat digunakan untuk pembuatan games
yang menarik minat siswa untuk belajar sehingga para
siswa tidak bosan mengikuti pembelajaran yang sulit
dimengerti. Aplikasi ini mudah dioperasikan dan diakses
melalui perangkat smartphone dan komputer.

bertempat di Ruang Multimedia SMA Kornita, Dramaga

Kepala Sekolah SMA Kornita, Ir Tri Heru Widarto, MSc,

Bogor.

berharap kegiatan ini bermanfaat dan dapat digunakan

Kegiatan ini dihadiri guru-guru yang berasal dari 16
sekolah SMA baik negeri maupun swasta yang ada di
Kabupaten Bogor. Guru-guru yang hadir merupakan guru
mata pelajaran Matematika. Dua Dosen Mengabdi IPB
University tersebut adalah Dr Bib Paruhum Silalahi dan

untuk meningkatkan kemampuan dalam pembelajaran di
kelas. Ia menambahkan, sebagai seorang guru harus terus
meng-update dan meng-upgrade kompetensi,
pengetahuan serta kemampuan dalam menyampaikan
materi sehingga dapat dikuasai oleh para siswa.

Hidayatul Mayyani, SSi, MSi yang merupakan dosen

“Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber,

Departemen Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu

cara mengenalkan dan mengajarkan kepada kami pun

Pengetahuan Alam (FMIPA).

terasa sangat bermakna meskipun dalam waktu yang

Dr Bib Paruhum Silalahi memberikan pelatihan LaTeX
dalam rangka meningkatkan kemampuan menulis
dokumen matematika bagi guru SMA. LaTeX merupakan
suatu sistem pemrosesan teks. LaTeX menjadi prosesor
teks standar untuk publikasi di bidang sains, teknik, dan
matematika. Matematika memiliki banyak rumus dan

super singkat. Sebelumnya, kami memang belum pernah
mengenal aplikasi LaTex dan sebagian besar dari kami juga
belum pernah menggunakan aplikasi Kahoot. Kedua
aplikasi ini dapat menambah wawasan kami dan
sepertinya memang harus kami aplikasikan pada saat
kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

persamaan sehingga ketika menulis sebuah dokumen

Harapannya, kegiatan ini dapat dilanjutkan di tahun

menjadi sedikit lebih rumit. “Kegiatan ini diperlukan oleh

berikutnya dengan waktu dan jumlah peserta yang lebih

para guru matematika untuk mempermudah mereka

banyak. Serta para guru dapat dikenalkan dengan aplikasi-

dalam membuat dokumen maupun soal-soal

aplikasi yang baru untuk menunjang proses pembelajaran

matematika,” imbuhnya.

dikelas. (Awl/RA)

Sementara itu, Hidayatul Mayyani memberikan pelatihan
pembuatan soal matematika yang menarik menggunakan
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