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Sebanyak 1.756 Calon Mahasiswa Baru IPB
Jalur Non-SNMPTN Lakukan Registrasi

S

ebanyak 1.756 calon mahasiswa baru (maba) Institut
Pertanian Bogor (IPB) lakukan registrasi tahap II jalur
non-Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
(SNMPTN) di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB
Dramaga (7-8/8). Mereka berasal dari jalur masuk Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian
Talenta Masuk (UTM), Prestasi Internasional dan Nasional
(PIN), Beasiswa Utusan Daerah (BUD), A rmasi, Ketua OSIS,
dan Kelas Internasional.

“Tahun ini IPB menerima 3.817 maba dari semua jalur
masuk IPB. Sebanyak 2.061 maba yang diterima melalui
SNMPTN sudah melakukan registrasi pada bulan Juli lalu.
Pada 7-8 Agustus ini yang melakukan registrasi ulang
adalah dari jalur SBMPTN 1.158 orang, Ketua OSIS 137
orang, PIN (jalur Ha dz Al Qur'an) 6 orang, BUD 140 orang,
A rmasi 30 orang, dan UTM 285 orang. Untuk jalur Kelas
Internasional, registrasi calon mahasiswa baru akan
dilakukan pada 24 Agustus mendatang,” terang Wakil
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Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr.
Drajat Martianto.
Dr. Drajat mengatakan, selama satu tahun pertama mereka
akan mengikuti Program Pendidikan Kompetensi Umum
(PPKU) dan wajib tinggal di Asrama IPB untuk mengikuti
prorgram pembinaan akademik dan multibudaya serta
pembinaan softskill.

Di asrama inilah para mahasiswa baru ini akan dibina
dengan program-program akademik dan multibudaya,
sehingga tertanam sikap toleransi, empati, saling
menghormati antar teman yang berasal dari berbagai latar
belakang etnis di Indonesia. “Setelah itu seluruh mahasiswa
yang sudah melakukan registrasi akan mengikuti Masa
Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB),” terangnya.
(zul)
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Hari ini Calon Mahasiswa Baru IPB Jalur Ketua OSIS
Lakukan Registrasi
Tinggi Negeri (PTN). Chandra yakin akan diterima di IPB
sehingga dia tidak mencoba mendaftar ke PTN lain.
“Orang tua saya ingin saya melanjutkan kuliah ke jurusan
bisnis. Alhamdulillah IPB buka Sekolah Bisnis dan ada jalur
masuk khusus untuk Ketua OSIS,” ujar Juara Umum
Paskibraka tingkat provinsi ini.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) merasa jalur seperti
Sosialisasi Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SBMPTN) selama ini banyak memberikan
peluang untuk siswa dengan prestasi akademik cemerlang.
Namun, belum ada jalur yang secara khusus menfasilitasi
siswa yang memiliki kemampuan kepemimpinan
(leadership) yang sangat baik. Oleh karena itu di tahun
2018 ini IPB menambah jalur penerimaan mahasiswa baru
yang disebut jalur Ketua OSIS.
IPB memiliki komitmen besar dalam mencetak pemimpinpemimpin bangsa, komitmen itu diwujudkan melalui
sejumlah langkah dan proses yang sistematis. Salah
satunya jalur baru seleksi masuk IPB lewat jalur Ketua OSIS.
Jalur khusus Ketua OSIS atau jalur talenta kepemimpinan
merupakan salah satu terobosan baru IPB. Ada 1.288 Ketua
OSIS yang melamar melalui jalur ini.
Chandra Akbar, lulusan SMAN 17 Makasar, Sulawesi Selatan
ini kini resmi menjadi mahasiswa IPB setelah melakukan
registrasi tahap II di Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus
IPB Dramaga (8/8). Chandra berhasil menjadi mahasiswa
baru di Sekolah Bisnis IPB melalui jalur Ketua OSIS yang
baru tahun ini dibuka oleh IPB.

Menurutnya IPB sebagai salah satu PTN yang bergengsi
ingin meningkatkan input dan ouput mahasiswanya. IPB
melihat masyarakat perlu kehadiran pemimpin-pemimpin
muda, jadi IPB buka Jalur Ketua OSIS dimana calon
pelamarnya sudah punya potensi kepemimpinan. “Tentu di
IPB kami akan mendapatkan gemblengan agar jiwa
pemimpin yang sudah ada menjadi lebih siap dan kuat
dalam menghadapi persoalan bangsa ke depan. Dan kami
siap mengemban amanah ini,” tuturnya.
Selain Chandra, ada juga Ingwaey Gianta Pratama, Ketua
OSIS di SMAN 1 Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat (NTB). Anak pertama dari tiga bersaudara ini berhasil
menjadi mahasiswa di Departemen Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB.
“IPB saat ini sedang menyiapkan kader pemuda masa
depan. Ini (Jalur Ketua OSIS) penting, karena banyak Ketua
OSIS yang punya potensi jadi leader kadang harus terhenti
bakatnya di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Saya
bangga sekali bisa masuk IPB melalui Jalur Ketua OSIS,”
ujarnya.
Saat duduk di bangku SMA, Ingwaey Gianta Pratama atau
Tata ini pernah menjadi The Best Guitaris, menjadi nalis
grup nasyid tingkat nasional dan menjadi panitia di
berbagai ajang nasional. “Dalam setiap kepengurusan, saya
selalu terpilih menjadi ketuanya,” ujarnya. (zul)

Chandra adalah satu dari 1437Ketua OSIS dari seluruh
Indonesia yang menjadi calon mahasiswa IPB. Mereka
berasal dari Aceh, Jambi, Sumatera Barat, Sulawesi Utara,
Jawa Tengah, DKI Jakarta, DIY Yogyakarta, Banten, Nusa
Tenggara Barat (NTB), Bali, Bengkulu, Sulawesi Selatan,
Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Barat,
Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Anak keempat dari lima bersaudara ini mengatakan bahwa
Jalur Ketua OSIS merupakan satu-satunya jalur yang ia
tempuh untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan
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IPB Turut Susun Kurikulum Pascasarjana Bidang
Ketahanan Pangan dan Perubahan Iklim di Dunia
Antisipasi yang harus dipersiapkan antara lain kebijakan.
“Kita juga harus menyiapkan sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang punya pemahaman yang
memiliki kemampuan dalam hal teknis mengenai prediksiprediksi, membuat studi-studi yang kemudian nantinya
bisa dijadikan early warning system atau sistem peringatan
dini. Khususnya terkait dengan climate change dan food
security.”

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada
(UGM), Universiti Putra Malaysia (UPM), Kasetsart
University, Thailand, University of Los Banos, Filipina yang
tergabung dalam The Southeast Asian Regional Center for
Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA)
bersama dengan konsorsium perguruan tinggi di Eropa
yang anggotanya diantaranya: IAVF-AGREENIUM dan
AGRINATURA melakukan kolaborasi untuk menyusun
kurikulum program master terkait ketahanan pangan dan
perubahan iklim. Penyusunan kurikulum ini dikemas dalam
"Workshop Master of Science in Food Security & Climate
Change (MS FSCC) SEARCA" yang digelar di IPB International
Convention Center (IICC) Bogor, Selasa- Sabtu (7-11/8).

Lebih lanjut Dr. Drajat menyampaikan sangat penting
untuk menyiapkan mahasiswa yang nantinya mampu
melakukan kajian secara akurat terkait perubahan iklim,
ketahanan pangan dan gizi. “Dengan kurikulum ini
nantinya mahasiswa dapat mengambil sebagian mata
kuliah di IPB. Sebagian di negara yang tergabung dalam
kerjasama ini. Di beberapa perguruan tinggi mungkin bisa
dengan twining program, satu ijazah dengan dua
universitas. Di IPB sendiri tidak memiliki program twining
program, namun kita bisa mengakui kredit sebagai
kesetaraan untuk mata kuliah tertentu. Narasumber yang
hadir dalam kesempatan itu diantaranya: Dekan Sekolah
Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi, Sekretaris
Program Magister Sekolah Pascasarjana IPB, Prof. Dr.
Nahrowi, Dr. Poon Kasemsap (Thailand), Dr. Nuttakan
Nitayapat (Thailand), Dr. Antje Henkelmann (Jerman) dan
Dr. Didier Pilot (Agrinatura). (dh/ris)

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Drajat Martianto ketika membuka acara menyampaikan
sangat mengapresiasi kegiatan workshop kolaborasi
perguruan tinggi se-ASEAN. ”Ini merupakan pertemuan
untuk membahas joint curriculum, agar nantinya perguruan
tinggi besar ini dapat mengadakan kerjasama pendidikan
untuk master di bidang Climate Change dan Food Security.
Hal ini penting dilakukan karena ini memang tantangan
besar bagi kita semua di masa depan. Kita menghadapi
perubahan iklim yang sangat luar biasa ekstrim dan itu
menimbulkan banyak risiko ketidaktahanan pangan.
Disamping risiko menyangkut food production kita akan
terpengaruh. Belum lagi masalah terkait banjir, kekeringan
dan sebagainya tentu akan mempengaruhi logistik,
distribusi pangan terganggu, kerusakan tanaman,
kehancuran dan sebagainya. Hal ini akan mengganggu
ketersediaan pangan dan konsumsi pangan dan pada
akhirnya yang paling berat menimbulkan kekurangan
pangan dan kemudian masalah gizi. Oleh karena itu harus
diantisipasi,” jelas Dr. Drajat.
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Indonesia Memiliki Harapan Besar dalam Mengembangkan
Pemasaran Pertanian
dalam perdagangan dunia. Kami dari Kementerian
Perdagangan punya misi dagang untuk menyentuh pasar
non-tradisional. Untuk membuka akses pasar, pemerintah
telah melakukan beberapa perjanjian dalam mendukung
ekspor Indonesia baik sektor migas maupun non migas.
Oleh karena itu harapannya agar mahasiswa IPB tercetak
tidak hanya sebagai pegawai negeri melainkan juga
sebagai wirausaha," ujarnya.

D

epartemen Agribisnis (FEM) Institut Pertanian
Bogor (IPB) menyelenggarakan acara Purnabakti
(berakhirnya masa bakti) untuk dua tenaga
pendidik (dosen) yaitu Dr. Ratna Winandi Asmarantaka dan
Dr. Juniar Atmakusuma, serta satu tenaga kependidikan
(tendik) yaitu Ibu Masiroh.

Dr. Anna Fariyanti berharap agar pengembangan keilmuan
pemasaran baik secara teoritis dan praktek dapat
dilanjutkan oleh penerus muda. "Kami berharap pemikiran
yang telah disampaikan baik dari sisi teoritis maupun
praktis dapat menjadi acuan dalam memajukan pemasaran
pertanian di Indonesia," tutupnya. (**/zul)

Acara Purnabakti tersebut memadukan antara suasana
kekeluargaan dengan ilmiah, khususnya dalam bidang
pemasaran, yang merupakan kompetensi dari Dr. Ratna
Winandi Asmarantaka dan Dr. Juniar Atmakusuma.
Dr. Anna Fariyanti, Ketua Pelaksana Purnabakti
menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara Purnabakti
ini merupakan bentuk penghargaan Departemen
Agribisnis kepada tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan yang sudah pensiun. Dr. Juniar Atmakusuma
memasuki masa purnabakti pada tanggal 1 Februari 2018
serta Dr. Ratna Winandi Asmarantaka dan Ibu Masiroh
memasuki masa purnabakti pada tanggal 1 Agustus 2018.
Pada kesempatan ini digelar juga sminar dengan tema
"Evolusi Pemasaran Pertanian". Departemen Agribisnis IPB
mengundang Ir. Arlinda, MA, Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional. Acara ini menghadirkan
narasumber dosen Departemen Agribisnis IPB yaitu Dr.
Bayu Krisnamurthi dan Dr. Harianto, Dr Handito Hadi
Joewono (Ketua Komite Tetap pengembangan Ekspor
KADIN Indonesia dan Chief Strategy Consultant Arrbey),
serta Prof. Dr. Ujang Sumarwan (Dekan Fakultas Ekologi
Manusia).

“

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

"Sebenarnya kita negara besar, tinggal bagaimana cara kita
menggunakan potensi yang kita punya untuk berperan
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Gubernur Sambut Baik Mahasiswa KKN-T IPB
menjelaskan ini adalah mahasiswa. Karena apa? Karena
kalian sangat idealisme, sulit mencari orang yang memiliki
idealis dan betul-betul ingin berbuat untuk orang lain,"
katanya.
"Semoga program-program yang kalian galakkan ini, dapat
kita lanjutkan dan terima kasih atas usaha dan perjuangan
yang kalian berikan kepada Propinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung saya
ucapkan terima kasih," pungkasnya.

G

ubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Babel), Erzaldi Rosman menyambut baik
kedatangan 100 mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) yang mengikuti Kuliah Kerja Nyata - Tematik
(KKN-T) 2018 di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Mahasiswa IPB melakukan KKN-T di Kepulauan Bangka
Belitung sejak tanggal 12 Juli sampai 20 Agustus 2018.
Sebanyak 100 mahasiswa IPB ditempatkan di desa yang
ada di empat kabupaten yaitu Bangka, Bangka Tengah,
Bangka Barat dan Bangka Selatan.
Dengan kedatangan mahasiswa KKN-T IPB di Propinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung, Erzaldi Rosman berharap dapat
memberikan manfaat bagi perubahan petani di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung khususnya petani lada. "Saya
sangat berkeinginan bertemu langsung dengan adik-adik
mahasiswa, karena saya menganggap apa yang kita
lakukan, sangat memberikan manfaat yang besar untuk
melakukan perubahan kepada petani kita, khususnya
petani lada," kata Erzaldi Rosman saat menerima audiensi
mahasiswa KKN-T IPB di Ruang Pasir Padi Lantai III Kantor
Gubernur Babel, Selasa (7/8).
Menurut Erzaldi Rosman, saat ini Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung sedang mengembalikan kejayaan lada.
Lada Bangka Belitung merupakan lada terbaik di dunia,
namun ada sedikit permasalahan yang terjadi pada lada.
Selama ini Lada Bangka Belitung digunakan untuk
mengoplos lada dari negara lain guna meningkatkan mutu.

Sebelumnya, Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB, Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi
mengatakan, IPB menyambut baik kerjasama dengan
Pemerintah Propinsi Kepulauan Babel. “Hal ini dimaksudkan
agar kiprah IPB menjadi lebih luas sehingga dapat
memberikan kontribusi dalam konteks pembangunan di
daerah dan kami sangat menyambut baik kerjasama
dengan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,"
kata Prof. Sugeng.
Pada kesempatan yang sama, Mahasiswa KKN-T IPB
memaparkan permasalahan dan solusi selama masa KKN.
Salah satunya adalah aplikasi Sahangku. Aplikasi ini
merupakan salah satu tools atau instrumen yang bertujuan
untuk menyediakan data yang up to date mengenai lada.
Seperti jumlah petani, lahan, luasan wilayah, maping atau
pemetaan, media sosialisasi dan komunikasi ke petani.
Selain itu, aplikasi Sahangku menyediakan informasi harga
lada yang up to date, penyediaan sarana dan prasarana
terkait lada seperti pupuk, terdeteksinya penyakit lada,
prediksi panen, hingga pemasarannya sehingga bisa
diambil solusi atau kebijakan yang tepat untuk lada. Tak
hanya aplikasi, para mahasiswa IPB juga memperkenalkan
sistem resi gudang syariah terintegrasi untuk membantu
mengembalikan kejayaan lada Indonesia, khususnya di
Bangka Belitung. (***/ris)

Untuk itu, Gubernur Erzaldi Rosman meminta Mahasiswa
KKN-T IPB untuk menjelaskan ke masyarakat untuk
menanam lada dengan baik dan benar serta untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas lada, sehingga berapa
pun harga lada, petani tetap menanam lada. "Yang bisa
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