IPB Today
Volume 5 Tahun 2018

Upacara Hardiknas di IPB : Perguruan Tinggi Harus Sensitif
Terhadap Perubahan

U

pacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas) tahun 2018 di lingkungan Institut
Pertanian Bogor (IPB) dipimpin langsung oleh
Rektor IPB, Dr. Arif Satria bertempat di lapangan upacara
Rektorat Kampus IPB Dramaga Bogor (2/5). Hardiknas
tahun ini mengusung tema ”Membumikan Pendidikan
Tinggi, Meninggikan Kualitas Sumber Daya Manusia”.
Sebagai Pembina Upacara, Rektor membacakan amanat
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Menristekdikti) RI, yang menyerukan dan mengajak
seluruh kalangan pendidikan tinggi dan perguruan tinggi
untuk pengembangan sumber daya manusia dan
pendidikan tinggi yang memegang peranan kunci.
“Dewasa ini, kita menyaksikan negara-negara di dunia
semakin berupaya keras dalam memajukan pendidikan

tingginya. Tidak hanya dalam sistem pembelajaran, namun
juga dalam lingkup riset, teknologi, dan inovasi. Ini terlihat
dari publikasi ilmiah internasional di mana setiap negara
mengandalkan perguruan tingginya masing-masing untuk
melakukan riset dan mempublikasikannya di jurnal-jurnal
ilmiah internasional bereputasi. Bagi mereka, keberadaan
riset amat penting dalam menyokong kesejahteraan
masyarakatnya. Keharusan perguruan tinggi melaksanakan
riset serta inovasi semakin penting dalam situasi sosial
yang penuh disrupsi di era sekarang ini, terutama dengan
dorongan Revolusi Industri 4.0. Di sisi lain, revolusi ini
menjadi tantangan yang harus dijawab oleh pendidikan
tinggi. Pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya
riset-riset yang dilakukan insan perguruan tinggi harus bisa
menjawab kondisi disruptif ini. Jika tidak, maka proses
pendidikan tinggi kita tidak dapat menyentuh kenyataan
sosial yang sebenarnya,” paparnya.
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Untuk itu perguruan tinggi sebagai pelaksana amanah
pendidikan tinggi harus lebih sensitif terhadap segala
perubahan yang terjadi di masyarakat. Perguruan tinggi
haruslah peka terhadap tantangan yang dihadapi oleh
masyarakat. Karena dengan kepekaan itulah perguruan
tinggi dapat secara cepat memberikan rekomendasi serta
solusi untuk menjawab segala permasalahan.
“Dalam pelaksanaannya, nanti ada pembangunan
universitas siber (Cyber University) yang dipersiapkan
untuk pembelajaran secara daring. Pendidikan tinggi ke
depan akan menawarkan banyak pilihan model
pembelajaran, mulai dari face to face, online learning,
hingga blended learning. Kita tidak dapat memungkiri
bahwa saat ini pendidikan memang sudah mengarah ke
online learning, meski di sisi lain tak sedikit perguruan
tinggi yang masih mengalami kendala dalam infrastruktur,”
ujarnya
Memaknai tema Hardiknas tahun ini, Dr. Arif mengatakan
bahwa pendidikan tinggi Indonesia harus bisa menjawab
problem sosial yang dewasa ini terus bertambah banyak,

baik dalam jenisnya maupun substansinya. Semakin
banyak sumber daya manusia yang berkualitas yang
dihasilkan oleh perguruan tinggi, semakin banyak alternatif
solusi yang dapat diberikan untuk menjawab masalah di
masyarakat.
“Kemenristekdikti juga harus terus mendorong agar
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) senantiasa mendongkrak mutu lembaga dan
proses pembelajarannya. Tiga pilar ini, meliputi aksesrelevansi-mutu, diperlukan untuk menghasilkan
sumberdaya manusia yang berkualitas,” ujarnya.
Upacara juga dirangkai dengan pemberian penghargaan
Satyalancana Karya Satya kepada dosen dan tenaga
kependidikan yang telah mengabdi kepada IPB selama 1030 tahun, serta pengumuman prestasi yang berhasil diraih
mahasiswa IPB di tingkat nasional dan internasional.
Upacara Hardiknas di lingkungan IPB ini dihadiri oleh
segenap pimpinan, dosen, tenaga kependidikan,
mahasiswa dan Agrianita IPB. (Awl/Zul)
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Mendagri Ajak IPB Percepat Pembangunan Wilayah Perbatasan
bagaimana peran IPB dalam membangun daerah
perbatasan. “IPB memiliki sejumlah program utama.
Program itu kita kemas dalam IPB 4.0. IPB Smart, IPB Green,
IPB , IPB Lead, IPB Biz, IPB Excel dan IPB Share. IPB Share
bertujuan mendayagunakan sumberdaya untuk
memberikan solusi pada masyarakat industri. Tentunya
pemerintah butuh peran perguruan tinggi dalam
mengawal proses transformasi bangsa. Bagaimana pun
juga kita perlu menjalin kolaborasi berbagai pihak,
termasuk dengan BNPP,"papar Rektor

M

enteri Dalam Negeri Republik Indonesia sekaligus
Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP), Tjahjo Kumolo menyampaikan
pengelolaan perbatasan memiliki nilai yang sangat
strategis dan penting. “Hal ini karena terkait langsung
dengan upaya penegakkan kedaulatan negara,
penegakkan pertahanan dan keamanan negara,
pendayagunaan sumberdaya dan pemerataan
pembangunan. Disamping, tanggungjawab kita dalam
membangun daya saing warga masyarakat perbatasan
untuk mengimbangi aktivitas sosial ekonomi masyarakat
tetangga,” papar Tjahjo dalam Kuliah Umum terkait
pembangunan wilayah perbatasan sebagai upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat
ketahanan bangsa, Rabu (2/4) di Kampus IPB Dramaga.
Menurut Tjahjo, pengelolaan perbatasan negara
mengandung dua dimensi yakni "Pengelolaan Batas
Wilayah Negara" (border line) dan "Pembangunan Kawasan
Perbatasan" (border area). "Secara bersama-sama, kedua
aspek tersebut menentukan wajah negara kita dalam
berhadapan dengan negara-negara tetangga," kata Tjahjo
Kumolo.
Dalam rangka kedaulatan pangan, pemerintah
membangun pertanian terpadu melalui cetak sawah baru
di Kalimantan Barat dengan luas 1.782 hektar dengan
target produksi padi 3.809 ton. Di Papua membuka lahan
luas 2.841 hektar dengan produksi padi 8.523 ton. Berikut
juga pembangunan pertanian terpadu melalui
pengembangan pertanian organik terintegrasi dengan
penggemukan sapi di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara
Timur seluas 500 hektar.

Selain dikenal sebagai Kampus Inovasi, dimana 39,33
persen dari 1045 inovasi yang paling prospektif ditemukan
peneliti IPB, IPB juga terkenal sebagai kampus yang banyak
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
“Terkait pengabdian kepada masyarakat IPB menurunkan
mahasiswa untuk Kuliah Kerja Nyata di wilayah perbatasan.
Kuliah Kerja Nyata ini dapat meningkatkan sensitivitas
sofskill mahasiswa dalam rangka pengembangan diri dan
pengembangan masyarakat. Terkait riset dan advokasi
kebijakan di wilayah perbatasan, IPB telah membuat kajian
diantaranya bertema: ‘Kajian Manfaat Kerjasama
Internasional dalam Mendorong Pembangunan di Wilayah
Perbatasan-Studi’, ‘Penyusunan Master Plan Pengembangan
Kawasan Kelautan dan Perikanan’, dan Program
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Infrastruktur
Pertanian dan Perdesaan di Kawasan Perbatasan dan
penyusunan dokumen daerah perbatasan, “ jelas Rektor
IPB.
Dalam kesempatan itu, Rektor IPB, Dr.Arif Satria dan
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP),
Widodo Sigit Pudjianto menandatangani nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding). Prinsip
nota kesepahaman itu saling mendukung dan memberi
manfaat bagi pembangunan di wilayah perbatasan sejalan
dengan Nawacita Presiden Joko Widodo terutama terkait
aspek pangan, energi, sumberdaya alam, biologi dan
kesehatan. (dh/ris)

"Melalui mekanisme pengelolaan perbatasan negara yang
terkoordinasi dan terpadu, kelemahan dan keterbatasan
yang ada selama ini, dapat diperbaiki sehingga
pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan
kawasan perbatasan dapat direalisasikan secara bertahap,"
lanjut Tjahjo.
Rektor IPB, Dr.Arif Satria dalam sambutannya melaporkan
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30 Cinta untuk IPB

P

anitia Reuni Perak Alumni Institut Pertanian Bogor
(IPB) Angkatan 30 sukses menyelenggarakan acara
"30 Cinta untuk IPB" pada 28/4 lalu. Acara yang
berlangsung di Gedung Kuliah A HPT Fakultas Pertanian
Kampus IPB Dramaga Bogor itu dihadiri oleh mahasiswa di
lingkungan IPB dan alumni, khususnya Alumni Fakultas
Pertanian IPB Angkatan 30. Kegiatan 30 Cinta (Cerita
Inspiratif Alumni) adalah bagian dari Rangkaian Acara
Reuni Perak Angkatan 30 IPB. Fakultas Pertanian mendapat
kesempatan pertama menyelenggarakan acara yang
dikemas dalam bentuk Talk Show. Kegiatan serupa akan
diikuti 7 (tujuh) Fakultas lainnya di lingkungan IPB.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,
Kerjasama dan Pengembangan Fakultas Pertanian, Dr.
Ahmad Junaedi berpesan kepada seluruh mahasiswa yang
hadir agar dapat menyerap pengalaman dari seluruh
alumni. Memahami kondisi setelah keluar kampus
merupakan modal penting yang harus dimiliki mahasiswa
untuk dapat bersaing. Tidak hanya itu, pandangan atau
stigma tentang lulusan IPB juga sesuatu yang harus dapat
disikapi dengan baik, mengingat banyaknya lulusan IPB
yang berkiprah tidak pada bidang pertanian dan sering
berpindah-pindah.
Talk Show yang berlangsung selama dua sesi tersebut
menghadirkan moderator dan narasumber yang
seluruhnya merupakan Alumni Angkatan 30 dari Fakultas
Pertanian IPB. Sesi pertama menampilkan narasumber:
Andi Akmal Pasludin (Komisi IV DPR RI, Badan Anggaran
DPR RI), Anastasia Damayanti (Head of Marketing Arla
Foods AMBA Indonesia), Cahyo Kartiko (Direktur Utama
Bank Syariah Artha Madani), dan Nani Herawati (Penulis)

dengan moderator Diana Yunita Sari yang dulu pernah aktif
di IAAS (International Association of Students in
Agricultural and Related Science).
Sesi kedua yang dimoderatori Agus Hidayat (Vice President
Fleishman Hillard Indonesia), menampilkan Ahmad Fahrizal
(Direktur/Pemilik CV Musi Agro Kimia), Anie Rachmayani
Oktavina Zetga (Associate Marketing Director Merck
Consumer Health Indonesia), Edy Suprianto (General
Manager Satuan Usaha Strategis Bahan Tanaman Pusat
Penelitian Kelapa Sawit - PPKS) dan Anung Hernawan,
lulusan Arsitektur Pertamanan yang sekarang berkiprah
dan menjadi eksekutif di bidang oil and mining.
Banyak cerita inspiratif yang muncul selama diskusi mulai
dari nostalgia para alumni mengenang perjuangan selama
kuliah, jatuh bangun selepas kuliah, hingga tantangan di
dunia pekerjaan. Ahmad Fahrizal misalnya, sejak mulai
masuk kuliah sudah harus berjibaku meminta keringanan
kepada pihak Kampus saat ingin mendaftar dan kost di
kamar ala kadarnya. Bisnis yang ditekuni selepas kuliah
juga tidak mudah dan penuh tantangan hingga akhirnya
bisa memiliki usaha sendiri seperti sekarang.
Ada hal yang perlu ditiru dari alumni yang hadir terutama
dari sisi passion pada bidang yang ditekuni. Sebut saja Edy
Suprianto, lulusan Jerman bergelar Doktor ini sejak awal
kuliah memang ingin melanjutkan sekolah lagi untuk
menjadi dosen atau peneliti. Hanya karena pada saat itu
tidak ada lowongan menjadi dosen atau asisten di IPB,
maka tawaran untuk bekerja sebagai peneliti pemuliaan di
PPKS Medan pun diambilnya. Sampai sekarang pun, selama
20 tahun bekerja, ia masih tetap berada di PPKS.
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Ketekunan dan kerja keras itu juga yang menjadikan
seorang Andi Akmal, lulusan Program Studi Penyuluhan dan
Komunikasi Pertanian menjadi politisi handal di kancah
politik nasional. Walaupun dalam politik tidak
membutuhkan nilai atau IP tinggi, namun Andi
menegaskan bahwa pendidikan tetap perlu. Terbukti bahwa
setelah kuliah, Andi masih tetap melanjutkan studi sampai
S3 di Universitas Negeri Makasar.
Sukses tidak harus bekerja di perusahaan besar dan tidak
mungkin dicapai dalam waktu sekejap. Tidak ada yang
instant dalam mencapai sukses. Hal ini yang ditekankan
oleh Nani, seorang lulusan yang lebih senang mengakui
profesinya sebagai ibu rumah tangga ini, tentang
bagaimana memulai suatu bisnis baru. Bersama dengan
beberapa temannya, Nani membangun Yayasan Baby Sitter
Al Ishlah yang menyiapkan asisten rumah tangga muslimah
yang memiliki ketrampilan handal dan pengetahuan
tentang gizi. Saat ini Nani adalah Ketua Yayasan Pendidikan
Mutiara, freelance writer untuk perusahaan produsen alat
oendidikan, dan pemilik bimbingan belajar My Stanza.
Salah satu kisah unik dan inspiratif lainnya adalah dari
Anung. Tidak seperti alumni lainnya, Anung adalah salah
satu lulusan yang profesinya melenceng dari apa yang
dipelajari. Anung adalah lulusan Arsitektur Lanskap, dan
saat ini ia adalah Direktur dan CEO di beberapa perusahaan
energi seperti PT Petro Energi Nusantara, PT Orbit Termiani
Merak, PT Sarana Sakti Pratamadaya, PT Kunci Hidro Energi,
dan PT Berkat Bukit Mulia. Walaupun semasa kuliah, ia
termasuk mahasiswa yang datang paling akhir, duduk
paling belakang dan pulang paling awal dengan ritme kostkampus-kantin, tapi naluri bisnisnya sudah mulai muncul
sejak menginjak tahun kedua. Itu sebabnya Arsitektur
Lanskap yang dipilih pada saat itu karena ada potensi
proyek yang dapat menghasilkan uang secara cepat.
Diskusi yang dikemas dengan sangat apik oleh dua
moderator Diana dan Agus, membuat antusias banyak
peserta. Diana yang pernah menjadi penyiar dan penggerak
gaya hidup sehat benar-benar total dalam memandu acara.
Tidak kalah juga Agus, sang pendukung Liverpool yang
pakar Public Relation ini, juga sukses membuat suasana
diskusi menjadi lebih cair. Banyak pertanyaan tentang
bagaimana tips memulai usaha, menghadapi kondisi pasca
kuliah, tantangan dalam dunia pekerjaan, dikupas tuntas
oleh semua narasumber dengan gamblang dan
memuaskan.
Acara yang luar biasa tidak lepas dari dukungan semua
pihak, mulai dari panitia, alumni, mahasiswa termasuk pihak
Fakultas yang memberikan kemudahan dalam
menggunakan ruangan dan publikasi di kampus. Iqbal
Elyazar, selaku Ketua Umum Panitia Reuni Perak Angkatan
30 menjelaskan bahwa tahun ini Alumni IPB Angkatan 30
telah membuat terobosan baru dalam membuat format
reuni. Reuni tidak hanya untuk bertemu-kangen atau hura-

hura saja, tapi lebih dari itu harus dapat berkontribusi
terhadap Kampus. Kegiatan tidak hanya pada saat reuni
saja, tapi sebelum dan bahkan sesudahnya, seperti kegiatan
Sharing Session 30 Cinta ini yang akan diselenggarakan
oleh 7 Fakultas sampai tanggal 9 September mendatang.
Selama acara peserta dimanjakan dengan konsumsi berupa
makanan ringan, paket goody bag menarik dari alumni,
serta makan siang yang asyik. Bahkan pada akhir acara,
panitia dan alumni juga memberikan kejutan luar biasa
kepada peserta yang hadir. Banyak doorprize yang
dibagikan mulai dari kaos, buku, dan hadiah kecil lainnya.
Tapi ada dua doorprize yang benar-benar tidak diduga oleh
seluruh peserta, yakni hadiah berupa pembuatan paspor
gratis bagi dua mahasiswi yang beruntung. Tidak hanya itu,
kedua mahasiswi tersebut juga akan diberangkatkan ke
Bangkok untuk mengunjungi Pasar Tradisional Terbesar di
Thailand untuk melakukan studi banding.
Setelah acara talkshow 30 CINTA, beberapa mahasiswa yang
mengikuti acara menyampaikan testimoni melalui media
sosial dengan hashtag #reuniperakipb30. Dari hasil
pantauan di media sosial Instagram, para mahasiswa itu
mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Alumni IPB
Angkatan 30 yang telah menyelenggarakan acara ini. Salah
satunya menyatakan bahwa cerita para alumni telah
membuka wawasan mengenai dunia kerja yang lebih
menantang dan proses belajar terus berlanjut meski sudah
masuk ke dunia kerja (Aini Zuryati, IG @ainizuryati).
Testimoni lainnya mengungkapkan bahwa ia kini meyakini
apa yang akan dilakukannya dan apa yang menjadi
impiannya setelah mengikuti acara talkshow 30 CINTA (Ayu
Rizkia, IG @ayrz_rha). Siti Anisah (IG @anisah_adon)
menyatakan bahwa acara talkshow ini sangat bermanfaat
dan menginspirasi generasi muda mahasiswa IPB. Lain lagi
dengan Holidin (IG @holidin_23) yang awalnya malasmalasan untuk hadir di acara talkshow ini, namun sangat
bersyukur bahwa ia telah melangkahkan kaki ke jalan yang
benar dengan hadir di acara 30 CINTA. “Bukan sekedar acara
talkshow biasa”, tulis Holidin. Pipin N (IG @pipinnvnd)
merangkum kesimpulan dalam selama talkshow ini, sebagai
berikut: (1) Tuhan akan membantu bila kita melakukan
segala sesuatunya dengan kerja keras dan sungguhsungguh, (2) Bekal terpenting dalam memasuki dunia kerja
adalah pengetahuan, ketrampilan, dan attitude (sikap), (3)
selalu berpikir positif dan bertindak strategis.
Semua peserta talkshow masih berkesempatan
mendapatkan hadiah tambahan jika membuat ulasan
tentang acara 30 Cinta Faperta ini di blog maupun sosial
media lainnya. Pemenang Utama akan mendapatkan uang
tunai sebesar Rp 500.000 dan tas menarik. Lima pemenang
lainnya akan mendapatkan hadiah uang tunai masingmasing sebesar Rp 100.000. Hadiah akan diberikan pada
sesi Acara 30 Cinta Fateta yang akan berlangsung di
Balairung Abdul Muis Nasution, Sabtu tanggal 12 Mei 2018.
(ars/es/sn)
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Sebanyak 20 Mahasiswa UBC Canada Ikuti Summer Course di IPB

P

rogram Studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen
Pembangunan Daerah, Sekolah Pascasarjana,
Institut Pertanian Bogor (SPs IPB) bekerjasama
dengan The University of British Columbia (UBC) Canada
mengadakan kegiatan program “Summer Course” tahun
2018. Kegiatan Summer Course dilaksanakan dari tanggal
2-31 Mei 2018. Sebanyak 20 orang mahasiswa UBC Canada
yang mengikuti kegiatan ini diterima hangat Wakil Rektor
Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Dodik
Ridho Nurrochmat, Rabu (3/5) di Kampus IPB Dramaga,
Bogor.
Prof. Dodik mengatakan, kegiatan Summer Course ini
sangat penting dan harus terus dikembangkan lebih baik,
karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa asing dan
mahasiswa Indonesia. Mahasiswa asing dapat
mendapatkan pengalaman berharga tinggal di Indonesia,
mempelajari budaya, pertanian dan kehidupan di
Indonesia. Sedangkan mahasiswa Indonesia dapat belajar
untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang
komunikasi dalam bahasa asing.

Prof. Dodik menambahkan, mahasiswa UBC Canada juga
dapat memberikan transfer pengetahuan mengenai cara
bercocok tanam pertanian modern. Mereka dalam
pertanian sudah memakai alat yang mekanis seperti
traktor. Sedangkan di Indonesia masih menggunakan alat
tradisional seperti cangkul dan bajak dengan kerbau atau
sapi. Walaupun sudah ada yang memakai traktor, tetapi
belum sebanyak di Canada. “Ini satu pembelajaran yang
menarik bagi mahasiswa USB Canada. Ke depannya mereka
dapat belajar terkait persoalan di Indonesia, karena di
Indonesia memiliki persoalan yang khas atau khusus.
Mereka tahu tidak semua teknologi dari USB Canada dapat
diadopsi di Indonesia. Intinya mereka perlu belajar dan
perlu penyesuaian dalam pengembangan teknologi dan
organisasi pertanian yang ada di Indonesia,” tuturnya.
Dekan FEM IPB, Dr. Ir. Nunung Nuryartono menyampaikan,
kegiatan Summer Course” ini sebagai wahana untuk
meningkatkan kerjasama yang lebih besar lagi, terutama
dalam bidang pendidikan. The University of British
Columbia (UBC) Canada sudah lima kali datang ke IPB.
Mereka datang dari berbagai departemen. “Kerjasama
Summer Course dengan UBC Canada harus terus
ditingkatkan untuk memperkuat kelembagaan terutama
bidang riset dan pendidikan,” ujarnya.
Sementara Dosen UBC Canada, Dr. Christopher Bennett
menyampaikan, mahasiswa UBC Canada yang berjumlah
20 orang akan mendapatkan pelajaran dari dosen-dosen
IPB mengenai pertanian di Indonesia. Mereka juga akan
berkunjung langsung untuk melihat dan memahami
pertanian dan kehidupan yang ada di desa. (Awl/ris)
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Tingkat Keberhasilan Tenant yang Tergabung di Incubie IPB
Mencapai 83 Persen
Incubie secara struktur organisasi di IPB berada di bawah
LPPM yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Rektor. Pembiayaan program inkubasi di Incubie dilakukan
secara mandiri (self nance) dari hasil menjalin kerjasama
dengan stakeholders.

K

eberhasilan program inkubasi tenant yang
tergabung dalam Inkubator Bisnis (IncuBie)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) mencapai
83 persen. Hal ini disampaikan oleh Kepala Incubie LPPM
IPB, Dr.Ir. Rokhani Hasbullah saat menerima Kunjungan
Incubator Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ke
Incubie IPB (17/4).
“Tingkat keberhasilan program inkubasi tenant mencapai
83 persen. Keberhasilan tenant diukur berdasarkan Key
Performance Indicator (KPI) yang meliputi peningkatan
kapasitas produksi, peningkatan omset, pembukuan usaha,
legalitas usaha dan serti kasi produk, peningkatan jumlah
tenaga kerja, dan perluasan wilayah pemasaran,” ujar Dr.
Rokhani.
Dalam disuksi, Dr. Rokhani menjelaskan program
pengembangan kewirausahaan di IPB dan alur
komersialisasi hasil-hasil riset di IPB serta tata kelola
Inkubator Bisnis dalam program inkubasi terhadap tenant
startup.

Program inkubasi dilakukan selama 2-3 tahun diawali
dengan melakukan kontrak perjanjian dengan tenant
terkait dengan hak dan kewajiban. Kegiatan inkubasi
mencakup pelatihan (kewirusahaan, kepemimpinan, teknis
produksi, disain kemasan, keuangan, pemasaran,
manajemen usaha), mentoring pengembangan usaha,
asistensi pengurusan legalitas usaha, pendaftaran Hak
Kekayaan Intelektual (HKI), penyusunan business plan,
pengembangan dan pengujian mutu produk, pengurusan
ijin edar (PIRT, MD, PD), serti kasi halal, dan lain-lain, serta
pengembangan jejaring bisnis ke lembaga keuangan,
investor, pasar, supplier, dan sebagainya.
Beberapa tenant yang dipamerkan dalam kunjungan ini
adalah Saesha Mask, Chick’n Tea, Palaboo, Bearkery,
Banduri (olahan bandeng) dan Beras Pratanak.
Ketua LPPM UNY, Dr.H. Suyanta sekaligus pemimpin
rombongan yang terdiri dari enam orang ini mengatakan
bahwa mereka ingin belajar mengenai tata kelola dan
pengembangan usaha di perguruan tinggi. Selain itu,
mereka juga ingin mendapatkan pengalaman dari Incubie
IPB dalam hal tata kelola inkubator bisnis untuk
pendampingan pengusaha pemula (Startup business).
“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menambah
wawasan kami dalam meningkatkan peran inkubator bisnis
LPPM UNY dalam menginkubasi startup di DIY Yogyakarta,”
ujarnya. [incuBie/Zul]

Mahasiswa IPB Raih Juara 1 Debat Kefarmasian
Bella Sa ra dan Roza Destrinanda (Keduanya dari
Departemen Manajemen) serta Futiha Hikmatul Husna
(Departemen Biokimia) berhasil meraih juara pertama pada
lomba Debat Kefarmasian di Universitas Hasanuddin,
Sulawesi Selatan (13-14/4). Kompetisi Debat Kefarmasian
merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka
Pharmaceutical Sciences and Research Competition
(Prescription) 2018.

P

restasi membanggakan kembali diraih oleh
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di kancah
nasional. Kali ini, tiga mahasiswa IPB yang terdiri dari

Kompetisi ini merupakan ajang tahunan yang cukup
bergengsi dan sangat diminati oleh mahasiswa kesehatan
khususnya mahasiswa farmasi di Indonesia. Untuk meraih
juara dalam kompetisi debat ini, ketiga mahasiswa tersebut
harus bersaing dengan tim-tim dari perguruan tinggi seIndonesia.
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Topik-topik yang dibahas dalam pelombaan ini berkaitan
seputar kesehatan, analisa kebijakan kesehatan dan hal-hal
menarik tentang kefarmasian lainnya.
“Kami sangat antusias dalam mengikuti kompetisi ini.
Sejujurnya ini merupakan pengalaman pertama saya dalam
mengikuti kompetisi perdebatan. Alhamdulillah, senang
rasanya adanya kolaborasi dalam tim, saya mendapatkan
banyak ilmu tentang farmasi dan kesehatan dan bisa
belajar teknik berdebat dari tim sendiri maupun tim lawan,”
ujar Bella.
Menyuarakan argumen dan solusi di perlombaan ini tentu
menjadi tantangan tersendiri bagi mereka bertiga. Terlebih
mereka dihadapkan pada mosi-mosi seputar dunia

kefarmasian, sehingga harus banyak membaca dan
mengasah kecerdasan analisa.
“Dari babak awal hingga grand nal kami sangat bersyukur.
Ternyata kami selalu diberikan kemenangan melawan timtim lawan. Kami sempat bingung ketika kami belum
memahami topik mengenai obat-obat tradisional yang
masuk ke dalam daftar BPJS. Tapi alhamdulillah tim kami
bisa sampai ke babak nal,” ujar Rosa.
Setelah bertanding dari babak penyisihan hingga ke grand
nal, akhirnya tim dari IPB berhasil meraih juara pertama
dalam perlombaan ini. Untuk juara kedua diraih oleh tuan
rumah yaitu Universitas Hasanuddin dan juara ketiga diraih
oleh Universitas Negeri Yogyakarta. (Husna/Zul)

Hobi Berkuda, Mahasiswa IPB Ini Raih Medali Emas
rasakan saat naik kuda. Bagi saya kuda adalah sahabat
saya,” ujar Reza.
Reza juga menceritakan bagaimana pengalamannya saat
jumping dengan menunggangi kuda equestrian dengan
ketinggian 70 cm saat perlombaan.
“Kuda equestrian itu sejenis kuda berdarah hangat dan
kuda silangan antara kuda lokal dengan kuda dari luar
negeri. Biasanya kudanya memiliki langkah yang bagus dan
kuat. Saat saya jumping melewati rintangan 70 cm itu,
rasanya seperti melayang di udara bersama kuda. Rasanya
senang sekali apalagi bisa meraih medali emas,” jelas Reza.

R

eza Aulia Putra, mahasiswa Fakultas Peternakan
(Fapet) Institut Pertanian Bogor (IPB), mewakili Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Berkuda IPB meraih
mendali emas dalam Djiugo Final (equestrian show
jumping). Dalam kompetisi yang diadakan oleh Djiugo ini
Reza berhasil melewati rintangan setinggi 70 cm kategori
senior yang diadakan di Arthayasa Stable, Depok (14-15 /4).
Peserta yang ikut berkompetisi sebanyak 28 club dari
berbagai daerah di Indonesia.

Tidak hanya sekedar hobi, Reza juga bercita-cita menjadi
penunggang kuda yang profesional. Sedari awal memasuki
UKM Berkuda di IPB, Reza sudah rajin berlatih, mengikuti
berbagai ajang perlombaan kuda dan magang di beberapa
sekolah berkuda untuk menambah pengalamannya
berinteraksi dengan berbagai jenis kuda, salah satunya
kuda equestrian.
“Di daerah saya tinggal, tidak ada kuda equestrian. Saya
ingin mengembangkannya di sana untuk semua kalangan
masyarakat,” harap pemuda asal Aceh ini. (UAM/Zul)

Reza sudah menekuni hobi berkudanya sejak tahun
pertama perkuliahan (2015). Ia bercerita bahwa rasa
sukanya terhadap aktivitas berkuda tidak bisa digambarkan
dengan kata-kata. Ia tidak bisa melewati satu hari tanpa
melihat kuda.
“Saya senang kalau lihat kuda, senang merawatnya, senang
menungganginya. Orang lain tidak akan tahu apa yang kita
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Anak Penjual Toko Kelontong ini Berhasil Jejakkan Kakinya
di Thailand dan Jepang

I

mpian kuliah di luar negeri menjadi impian yang diidamidamkan anak-anak muda Indonesia. Tidak hanya kuliah,
biasanya mereka yang bercita-cita ke luar negeri ingin
mencoba gaya hidup baru di negeri orang dan menikmati
liburan.
Ternyata cita-cita kuliah ke luar negeri juga dimiliki oleh
mahasiswi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang satu ini.
Mahasiswi yang bernama Dewi Ernawati, Departemen
Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB berkeinginan ke
luar negeri sejak masih di bangku SMA.

negeri masih ada. Bersumber dari teman-temannya, Dewi
mendapatkan informasi pertukaran pelajar ke Thailand
selama satu semester. Tahapan seleksi ia ikuti semua dan
akhirnya Dewi diterima di Kasetsart University, Bangkok.
“Alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa ikut pertukaran
pelajar ke Bangkok dengan gratis. Saya juga dapat
merasakan sensasi kehidupan baru di Bangkok ini,” ujar
Dewi.

Mahasiswi yang akrab dipanggil Dewi ini termotivasi ingin
kuliah di luar negeri karena sering menonton lm Harry
Potter. Sejak di bangku SMA Dewi bercita-cita kuliah di
Swedia. Keinginan tersebut semakin kuat ketika ia mulai
mencari informasi seputar dunia kampus di Swedia. Namun
karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung,
Dewi harus menanggalkan cita-citanya ke Swedia.

Ia mengatakan bahwa orangtuanya memberi izin penuh
untuk ke luar negeri selama biaya hidup dan biaya kuliah
ada yang menanggung. Saat ini orangtua Dewi bekerja
membuka toko kelontong di dekat sekolah dasar di
kampungnya. Toko tersebut biasanya hanya dibuka jika hari
kerja saja. Pasalnya jika hari libur anak-anak SD tidak masuk
sehingga pembeli berkurang. “Ibu sudah meninggal dan di
rumah tinggal bapak yang kerja, jadi tidak mampu kalau
buka toko tiap hari,” kata gadis asal kota Tangerang.

Selepas gagal untuk meneruskan kuliah ke Swedia, Dewi tak
patah semangat. Ia memutuskan mengikuti tes Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dia
diterima di IPB.

Meski sudah ditinggal ibunya, anak kedua dari tiga
bersaudara ini tetap semangat mengejar cita-citanya.
Terbukti, setelah selesai dari Thailand, Dewi terpilih untuk
mengikuti summer course di Kyoto University, Jepang.

Ia memilih IPB sebagai tempat belajar karena ingin menjadi
pegiat di bidang pertanian. Menurutnya pegiat di bidang
pertanian Indonesia ini masih sangat kurang, baik secara
kuantitas maupun kualitas. Dewi mencontohkan pegiat
pertanian di Thailand dan Jepang yang sudah sangat masif
berjalan dan sangat diapresiasi oleh petani dan pemerintah
setempat.

“Banyak pelajaran yang saya dapat di Jepang terutama di
bidang pertanian. Dari sini tekad saya semakin kuat untuk
menggeluti bidang pertanian setelah lulus nanti,” tambah
Dewi.

Tiga semester ia tempuh di IPB dengan lancar dan hasil yang
memuaskan. Namun ternyata keinginan Dewi kuliah ke luar

Selain aktif belajar Dewi juga aktif berorganisasi. Organisasi
yang ia ikuti salah satunya adalah Indonesian Green Action
Forum (IGAF) IPB. Saat ini ia juga sedang mempersiapkan
lomba cerdas cermat di Yogyakarta. (Rosyid/Zul)
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Dadang Tresnakusuma Terpilih Sebagai Ketua Koperasi KIBI
Periode 2018-2022

K

operasi Inkubator Bisnis Indonesia (KIBI)
menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di
Ruang Serbaguna Incubie, Kampus IPB
Baranangsiang (28/4). Koperasi yang digagas oleh Pusat
Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan
(IncuBie) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) ini berdiri
pada tahun 2012.
RAT diselenggarakan untuk pertanggungjawaban dan
pengesahan program kerja dan unit usaha KIBI ke depan.
Dalam RAT tersebut, Dadang Tresnakusuma terpilih secara
aklamasi sebagai Ketua KIBI untuk masa jabatan 2018-2022.
KIBI dibentuk atas kesadaran untuk mewadahi pengusaha
binaan (tenant) IncuBie agar berkembang menjadi usaha
yang tangguh, mandiri dan mampu berkembang ke tingkat
usaha menengah.
Dalam sambutannya, Kepala IncuBie Dr.Ir. Rokhani
Hasbullah mengemukakan bahwa keberadaan KIBI
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para tenant
IncuBie terutama dalam hal akses terhadap bahan baku
dan pemasaran produk tenant.
“Pada tahap awal hendaknya KIBI fokus pada koperasi
produksi yang membantu penyediaan bahan baku,
peralatan produksi serta membantu menjual dan

memasarkan produk para tenant yang merupakan anggota
KIBI,” ujarnya.
Sementara itu penasehat KIBI, Prof. Memen Surahman
menyarankan agar anggota koperasi KIBI secara intensif
menjalin komunikasi. Selain itu, iuran hendaknya dibuat
mudah dan terasa tidak memberatkan anggota. “Kalau
pertemuan rutin sulit diwujudkan, komunikasi bisa
dilakukan dengan menggunakan social media,” paparnya.
IncuBie memberikan dukungan kepada KIBI sebagai mitra
utama dalam melaksanakan program kerja dan
pengembangan unit bisnis. Program kerja IncuBie IPB
berjalan sinergis dengan Unit Usaha KIBI. Sebagai wujud
dukungannya, IncuBie memfasilitasi ruangan sebagai
Kantor KIBI di Baranangsiang, Bogor. Pada kesempatan
tersebut dilakukan peresmian Kantor KIBI yang disaksikan
oleh staf IncuBie dan anggota KIBI. Diharapkan KIBI dapat
melangkah lebih jauh untuk memberikan kontribusi pada
pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa, alumni
dan pelaku UMKM binaan IPB.
Hadir dalam RAT tersebut Sekretaris IncuBie Maryono,
SP.MSc, Kepala Divisi bidang Penelitian dan Pelatihan Dr.
Mala Nurilmala, S.Pi.MSi, Kepala Divisi bidang
Pengembangan Program Inkubasi Deva Primadia Almada,
S.Pi.MSi dan Kepala Divisi bidang Legalitas dan Perijinan
Drs. Asna Jauhari. [incuBie/Zul]

10

