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Gelar Kehormatan Kader Utama Tapak Suci
untuk Rektor IPB

P

Kader Utama Tapak Suci IPB. “Semoga Tapak Suci terus
jaya, sukses, amanah terutama dalam hal penjaga
kedamaian, penjaga keamanan, penjaga keadilan,” ucap
Rektor.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengucapkan selamat kepada 29
kontingen yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut Rektor IPB mengucapkan
terima kasih karena telah diberikan kehormatan sebagai

Kejurnas yang berlangsung hingga 5 Mei ini
memperebutkan Piala MPR RI dan Piala Rektor IPB. Hadir
dalam acara perwakilan pimpinan Tapak Suci wilayah Jawa
Barat, perwakilan pimpinan Tapak Suci wilayah kota dan
kabupaten Bogor. (dh/ris)

erguruan Tapak Suci dari 29 daerah di Indonesia
mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) yang
digelar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tapak Suci,
Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (3/5) di Kampus IPB
Dramaga.
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IPB Bekali Mahasiswanya Softskill Ahli Marketing

D

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan
PT. Coca Cola Amatil Indonesia menyelenggarakan
kegiatan Coca Cola Amatil Indonesia Goes to IPB, dengan
mengusung tema “Brave To Be An Expert In Sales”, Kamis
(3/5).
Kepala Sub Direktorat Pengembangan Reputasi dan
Prestasi Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir IPB, Dr. Ujang Suwarna mengatakan,
tujuan kegiatan ini untuk memberikan gambaran kepada
mahasiswa dan fresh graduate IPB, agar menjadi sales
handal. Dengan kerja keras melatih diri menjadi lebih baik,
maka bukan hal mustahil dapat menjadi seorang sales
yang sukses.
“Target kegiatan ini, mahasiswa dan fresh graduate IPB
mendapatkan ilmu dan transfer pengalaman bagaimana
menjadi sales profesional, sehingga dapat mengaplikasikan
ilmu tersebut untuk berani melamar pekerjaan sebagai
sales. Kegiatan ini sangat penting bagi mahasiswa IPB dan

fresh graduate dalam membantu mereka untuk
meningkatkan soft skills dan mempercepat proses
mendapatkan pekerjaan,” tutur Dr. Ujang.
Harapan ke depan IPB dapat membuka kesempatan seluasluasnya bagi perusahaan dalam merekrut mahasiswa IPB
dan fresh graduate. Hal ini dapat mempercepat masa
tunggu kerja mahasiswa dan fresh graduate IPB. Sementara
Regional Sales Director PT. Coca Cola Amatil Indonesia,
Vebbyna Kaunang menjelaskan, sales adalah garda
terdepan yang menjajakan produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan pada konsumen. Tanpa ada sales,
mustahil perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan
terus berkembang dari sebelumnya.
Vebbyna merasa senang melihat antusiasme tinggi
mahasiswa dan fresh graduate IPB dalam Graduate Trainee
Program (GTP) atau manajemen training ini. “Harapannya
banyak mahasiswa dan fresh graduate IPB terbuka
pikirannya untuk mau menjadi sales yang sukses .”
(Awl/ris)
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Kembangkan Usaha Gula Aren Lokal, Mahasiswa IPB Ini Mendunia

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang
terdiri dari Bagas Adjie Prabowo, Yahya Ayyasy,
dan Latiful Akbar memperkenalkan sebuah ide
sociopreneurship gula aren pada Global Ideapreneur Week
2018 yang diselenggarakan Malaysia Global Innovation and
Creativity Center di Malaysia, pada 3-5 April 2018 silam. Tim
ini mendapatkan penghargaan sebagai satu dari enam tim
terbaik yang diseleksi dari 60 tim start up yang terpilih
untuk presentasi.
“Konsepnya, kami mengetahui bahwa gula aren dan gula
kelapa itu memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia.
Namun hanya beberapa produk saja yang menggunakan
gula sebagai bahan bakunya. Salah satunya bubur atau
makanan tradisional lainnya,” ujar Bagas.
Kecilnya skala permintaan gula aren dan gula kelapa dalam
lingkup pasar juga diiringi dengan adanya transaksi yang
merugikan petani di lapangan. Petani menjual hasil
produksi ke tengkulak. Sedangkan harga produk gula aren
dan kelapa ini mencapai seratus persen dari harga jual
petani. Sehingga, tim mahasiswa IPB ini mencoba untuk
menawarkan sebuah sistem yang nantinya dapat lebih
menguntungkan petani di masa depan.
“Melalui sistem ini, nantinya petani tidak perlu menjual
hasil produksinya ke tengkulak. Namun para petani ini akan
menjalin kerjasama dengan sistem kewirausahaan ini.
Sistemnya pro t sharing. Sistem ini juga akan memfasilitasi

usaha petani ini, agar ada better packaging, branding,
marketing dan lain-lain. Harapannya keuntungan yang
didapatkan petani akan lebih besar karena produk menjadi
lebih menarik dan inovatif,” sebut Bagas.
Ia menambahkan wirausaha ini sangat potensial untuk
dikembangkan di daerah sekitar Bogor. Ide ini sudah
beberapa kali diajukan sebagai usulan usaha, namun
sayangnya masih belum lolos dan berhasil untuk didanai.
Oleh karena itu, Bagas dan tim terus melakukan
penyempurnaan dan pendalaman masalah sehingga ketika
berhasil lolos, usaha ini akan secara kongkrit dapat
direalisasikan.
“Gula aren dan gula kelapa ini potensinya tinggi. Kadar
glisemiknya rendah tapi tetap manis. Tidak seperti gula
jagung misalnya yang memiliki kadar glisemik rendah, tapi
rasanya kurang manis. Nutrisi dalam gula ini juga baik.
Harapannya akan ada produk-produk turunan yang
menggunakan gula ini secara masif tidak hanya terbatas
pada makanan tradisional saja,” kata Bagas.
Ia berharap, gula aren dan kelapa juga dapat masuk dalam
industri pembuatan makanan dan minuman skala besar
seperti industri kopi kemasan. Harapannya, produk ini
dapat menjadi produk lokal yang menjadi komoditas
ekspor andalan Indonesia, karena permintaan terhadap
produk ini terbilang cukup tinggi di negara lain. (fm/ris)
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