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Kemeriahan Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) 2018
turun-menurun diadakan. Ajang ini dapat digunakan
sebagai sarana penghibur diri mahasiswa IPB di tengah
padatnya jadwal perkuliahan. Euforia dari seluruh fakultas
dan sekolah semakin meningkat setiap tahunnya.
Keseruan pelaksanaan OMI tampak dari beberapa yang
terpotret mata reporter. “Kami dari Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan (FPIK) sangat matang mempersiapkan diri.
Mulai dari dekorasi perahu, jangkar, bendera, dan untuk
pertandingannya dari FPIK sudah siap tanding di ajang ini, ”
tutur Emir, Penanggungjawab Supporter Poseidon FPIK IPB.
Ketua Pelaksana OMI 2018, Kurniawan Rizky mengatakan
sangat puas bisa menghelat ajang tahunan ini.

O

limpiade Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (OMI)
2018 berlangsung sangat meriah sejak dibuka
pada 15 April lalu hingga ditutup Minggu malam
(6/5). OMI digelar dengan tujuan mempersatukan seluruh
mahasiswa IPB melalui kegiatan olahraga. Selain itu, OMI
juga ditujukan untuk memotivasi mahasiswa IPB agar siap
berlaga di berbagai even olahraga baik di tingkat nasional
maupun internasional.
Aneka maskot fakultas yang sangat unik, supporter yang
heboh hingga teriakan yel-yel kebanggaan menjadi warna
tersendiri dalam pelaksanaan OMI. Mengusung tema “Fire
and Energy of Youth”, OMI benar0benar memberikan
kekuatan penuh yang berkobar dari para mahasiswa IPB.
Ribuan mahasiswa memadati Gymnasium, Kampus IPB
Dramaga tempat dihelatnya acara ini.

Rektor IPB yang pada momen pembukaan OMI turut hadir
dengan menyalakan obor penanda dimulainya kompetisi,
pada sesi penutupan (6/5) pun berkesempatan hadir untuk
turut menyaksikan suka cita mahasiswa.
OMI 2018 ditutun dengan posisi Juara umum diraih oleh
Sekolah Vokasi dengan memboyong medali sebanyak 12
emas, 4 perak, 5 perunggu. Posisi kedua ditempati oleh
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dengan raihan medali 8
emas, 4 perunggu dan 10 perak. Sementara posisi ketiga
diraih oleh Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) dengan
membawa medali 7 emas, 7 perak dan 9 perunggu.
(Di/Zul)

OMI 2018 ini diikuti oleh seluruh fakultas dan sekolah yang
ada di IPB. Ada 11 cabang perlombaan dan 43 nomor yang
dipertandingkan dengan 43 emas, 43 perak, dan 86
perunggu yang diperebutkan. Untuk OMI 2018 ini, ada
penambahan cabang perlombaan di atletik yaitu lari sprint
400 meter dan estafet 100 meter.
OMI merupakan ajang olahraga terbesar dan paling
bergengsi yang setiap tahunnya berlangsung di IPB, sudah
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Paguyuban Pensiunan Pegawai IPB Menjejak Usia 10 Tahun
Menurutnya keberadaan wadah seperti ini bisa menjadi
solusi yang baik bagi mereka yang pensiun. Karena dengan
adanya P3IPB, para pensiunan dapat mengisi waktunya
dengan kegiatan yang positif seperti mengikuti pelatihan
yang produktif di bidang pertanian, perikanan, peternakan
dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

P

aguyuban Pensiunan Pegawai Institut Pertanian
Bogor (P3IPB) menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) ke10. HUT kali ini dirangkai dengan jalan pagi sehat
sebagai ajang mempererat tali silaturahim di antara para
pensiunan pegawai IPB. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor
IPB, Dr. Arif Satria. Rektor IPB melepas peserta jalan pagi
sehat P3IPB yang rutenya berawal dari depan gedung Sylva
Fahutan Kampus IPB Dramaga, Senin, 7/5.

“Tentunya tidaklah mudah untuk membangun paguyuban
ini. Diperlukan perencanaan dan kemauan yang kuat untuk
mendirikan wadah bagi pensiunan yang masih ingin tetap
aktif untuk berkreativitas. IPB juga berharap P3IPB tetap
eksis dan kami siap menerima masukan maupun saran dari
paguyuban ini. Mohon doanya agar IPB terus berperan aktif
dalam memajukan pertanian Indonesia,” kata Rektor.
Sementara itu Ketua P3IPB, Prof. Kurnia Sofyan
menyampaikan terbentuknya P3IPB ini berawal dari
keinginan bagi pensiunan agar memiliki wadah
berkomunikasi dan bersilahturahim bagi pensiunan.
Paguyuban ini juga menjadi wadah untuk bisa terus
menjaga interaksi dengan pegawai IPB yang masih aktif.

Dr. Arif Satria mengatakan agar pensiunan IPB selalu
semangat dan ceria serta tidak berhenti beraktivitas,
hendaknya terus berkembang dan berbagi pengalaman
kepada pegawai lainnya yang masih aktif.

“Kami berharap paguyuban ini terus aktif dalam membantu
IPB ke arah lebih baik. Selain itu paguyuban ini juga
mempunyai kegiatan yang positif seperti pelatihan dan
kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan memperkuat
eksistensinya sebagai paguyuban yang mandiri,” terangnya.

“Saya senang dan menyambut baik adanya paguyuban ini.
Paguyuban ini bisa menjadi tempat untuk berinteraksi,
bersilaturahim, berbagi ilmu dan pengalaman, serta saling
mengisi. Paguyuban ini penting keberadaannya sebagai
wadah bagi PNS yang telah memasuki masa purnabakti
untuk melanjutkan kegiatan yang bermanfaat bagi diri
sendiri dan masyarakat,” ujarnya.

Hadir dalam HUT P3IPB diantaranya Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Agus
Purwito, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan, Prof. Erika Budiarti Laconi, Dekan FMIPA
IPB, Dr. Sri Nurdiati dan 100 anggota P3IPB. (Awl/Zul)
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Pakar IPB: Sudah Saatnya IKM Sumbawa Bergerak
ke Pasar Online
merupakan top problem dari IKM setelah aspek keuangan.
Padahal menurutnya hanya dengan pemasaran yang
baiklah IKM akan memperoleh penghasilan dari produk
yang mereka buat. Inovasi dalam pemasaran perlu
dilakukan oleh IKM agar produk mereka bisa diterima oleh
konsumen dan selanjutnya IKM dapat meningkatkan
penjualan mereka.
Saat ini pemasaran yang inovatif relatif bisa dilakukan
dengan biaya yang murah. Misalnya dengan
memaksimalkan market places di dunia maya seperti toko
online atau melalui media sosial yang saat ini sudah sangat
banyak digunakan oleh konsumen.
“Hasil-hasil riset kami menunjukkan bahwa pemasaran
melalui toko online maupun melalui media sosial saat ini
memiliki efektivitas yang cukup tinggi dengan biaya yang
relatif murah. Sehingga sudah saatnya IKM menjadikan
dunia maya sebagai salah satu marketing channel yang
perlu dikelola dengan baik,” papar Dr. Najib.

I

ndustri Kecil Menengan (IKM) bidang pangan di
Kabupaten Sumbawa memiliki potensi untuk
memajukan ekonomi daerah. Ini karena selama ini
Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil produk
pertanian dan peternakan yang cukup besar, sehingga
ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan
pangan tidak mengalami permasalahan.
Dr. Mukhamad Najib, pakar pemasaran dari Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM), Institut Pertanian Bogor
(IPB) dalam kuliah umum “Inovasi Pemasaran IKM Pangan di
Indonesia” di Aula Kantor Bupati Sumbawa, (4/5)
mengatakan esensi pemasaran sebenarnya adalah
bagaimana memenuhi kebutuhan konsumen. Selama ini
banyak IKM yang melakukan sebaliknya, dimana produk
yang mereka buat tidak sesuai dengan kebutuhan
konsumen sehingga mereka kesulitan melakukan
pemasaran.
“Kebanyakan IKM hanya berfokus menjual apa yang bisa
mereka produksi, bukan memproduksi apa yang bisa dijual.
Padahal esensi pemasaran adalah bagaimana memenuhi
kebutuhan konsumen dengan cara yang menguntungkan.
Sehingga kita harus menjual apa yang dibutuhkan oleh
konsumen jika ingin mengakses pasar dengan baik,” jelas
Najib.
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukannya, Dr. Najib
menjelaskan bahwa selama ini aspek pemasaran

Acara yang terselenggara atas kerjasama Sekolah
Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa, Bappeda
Kabupaten Sumbawa dan Dewan Riset Daerah Sumbawa
ini dimaksudkan untuk memperoleh inspirasi dan masukan
bagaimana mengembangkan IKM di Kabupaten Sumbawa.
Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Sumbawa, Arief Budi
Wintarto dalam sambutannya mengatakan bahwa IKM di
Sumbawa perlu didorong untuk berani berkembang lebih
pesat lagi. Selama ini, menurut Arief, Sumbawa hanya
menjadi produser komoditi pangan, belum mengolahnya
menjadi produk pangan yang bernilai tambah, sehingga
perlu ada stimulan yang memungkinkan IKM pengolahan
pangan berkembang di Sumbawa.
“IKM Sumbawa butuh stimulan supaya terbuka
wawasannya dan berubah cara berpikirnya. Oleh karena itu
kami mengundang Dr. Najib dari IPB untuk bisa sharing
hasil-hasil risetnya mengenai IKM,” pungkas Arief.
Acara ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Riset Daerah
Sumbawa, pegawai pemerintah kabupaten Sumbawa,
pengusaha IKM, dan mahasiswa dari beberapa perguruan
tinggi di Sumbawa. Dalam acara ini banyak dibedah
permasalahan yang mendasar yang terjadi pada IKM
pangan dalam menembus pasar dan solusi-solusi yang bisa
dilakukan, baik oleh pelaku IKM sendiri maupun
pemerintah daerah. (**/Zul)
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Expo Entrepreneur, Praktik Wirausaha Asyik
Ala Departemen Agribisnis IPB

B

erbeda dengan kegiatan perkuliahan serta
praktikum yang biasa dilakukan di dalam ruangan,
Departemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar seminar dan expo “Be Ready for Amazing
Version of Entrepreneur” di Lapangan Kampus IPB
Baranangsiang (6/5). Expo dan seminar ini dihadiri Rektor
IPB, Dr. Arif Satria, Direktur Bisnis dan Manajemen Aset
Komersial, Dr. Jaenal Eﬀendi serta Wakil Walikota Bogor,
Usmar Hariman.
“Acara ini bagus sekali untuk melatih dan memotivasi
mahasiswa menjadi wirausahawan. Jadi wirausahawan itu
harus konkret, langsung praktik. Saya harap mata kuliah
lain pun seperti ini, target kita 10 persen lulusan IPB harus
jadi pengusaha,” tegas Rektor IPB.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai produk olahan
pertanian karya mahasiswa. Salah satunya adalah Cilookba
yakni cilok yang diolah menggunakan ubi ungu. “Kita
mencoba mengkreasikan ubi ungu sebagai bahan cilok.
Biasanya ubi ungu digunakan pada roti atau olahan-olahan

manis lainnya. Ubi yang kita gunakan berasal dari petanipetani yang ada di Dramaga, jadi memberdayakan petani
lokal juga,” ucap Wahyu yang merupakan salah satu
perwakilan kelompok mata kuliah kewirausahaan
Agribisnis.
Tak hanya expo, kegiatan ini dilengkapi dengan talkshow
yang dipandu langsung oleh dosen sekaligus Founder
Agripedia yakni A. Firman Wahyudi. Talkshow yang
membangkitkan motivasi para mahasiswa ini diisi oleh
alumni IPB yang telah sukses dengan karirnya sebagai
pengusaha. Seperti Muzakkir, alumni Fakultas Teknologi
Pertanian yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Badan
Pengurus Cabang HIPMI Bogor dan memiliki berbagai jenis
usaha. Tak hanya itu hadir pula Asri Dwi Ambarwati yakni
Founder Orlin Farm yang sudah menjalankan usaha
ternaknya sejak kuliah semester lima serta Alif Oktavian
yakni Founder Musim Panen Indonesia. (PIT/Zul)
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Kembangkan Gagasan Jamu Daun Kenikir untuk Domba Betina,
Mahasiswa IPB Raih Juara III
Commpetition (SANEC)” di Uniersitas Negeri Semarang,
akhir April lalu. Lomba ini mengambil tema “Optimalisasi
Peran Pemuda dalam Revitalisasi Kearifan Lokal Berbasis
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Mencapai
Sustainable Development Goals (SDGs) 2030”.
"Secara umum daun kenikir mengandung toestrogen dan
avonoid. Kandungan tersebut mampu merangsang
pembentukan hormon estrogen dan perbaikan dinding sel
epitel ovarium,” terangnya.

P

Lomba SANEC memberikan kesan tersendiri bagi Rizky.
Dari lomba ini Ia bisa bertemu orang-orang hebat dengan
pengalaman yang unik-unik. Selain itu, ia merasa semakin
bisa mengatur waktu serta belajar bagaimana cara
presentasi yang baik.

Permasalahan anestrus ini mendorong Rizky Diyu Purnama
dan Rahmatussyifa, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan
(FKH) Institut Pertanian Bogor (IPB) mencari solusi dengan
memanfaatkan daun kenikir. Mereka memanfaatkan daun
kenikir untuk memperbaiki hormon reproduksi domba
secara alami.

Rizky berharap, melalui gagasannya ini para peneliti dapat
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai daun kenikir.
“saya berharap pemerintah memberikan dukungan secara
moril dan materil untuk penelitian tentang optimalisasi
daun kenikir dalam meningkatkan produktivitas ternak
domba. Penting juga adanya pengembangan produk
secara komersial sebagai solusi mengurangi penggunaan
antibiotik dan murah harganya,” tutupnya. (SMH/Zul)

erkembangan organ reproduksi hewan domba yang
tidak normal menjadi permasalahan bagi peternak
dalam meningkatkan produksi ternak. Salah satu
masalah peternak saat ini yakni anestrus. Anestrus
merupakan keadaan pada hewan betina yang tidak
menunjukkan gejala estrus dalam jangka waktu yang lama.

Gagasan ini meraih juara tiga pada lomba nasional
“Sociology and Anthropology National Essay

Mahasiswa IPB Juara 1 Fotogra Kamakarya
Tertarik di bidang fotogra , Ia mencoba mengikuti
kompetisi bertema “Pengembangan Bisnis Via Digital”.
“Ketika pengumuman alhamdulillah lolos babak 8 besar.
Selain penilaian dewan juri, penentuan juara fotogra juga
melalui jumlah likers di instagram. Nah, mulailah saya
minta dukungan orang tua, minta bantuan teman-teman
untuk nge-like foto saya dan alhamdulillah berhasil meraih
juara pertama,” ujar gadis asal Jakarta itu.

P

restasi membanggakan kembali diraih oleh
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Nadia Nur
Ramadhani, mahasiswa Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, berhasil
meraih juara 1 Fotogra dalam ajang Kamakarya 2018.
Ajang ini merupakan kompetisi mahasiswa nasional yang
diadakan oleh Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Universitas
Gadjah Mada (UGM) pada akhir April lalu.

Dalam karya fotogra nya, Nadia menampilkan
penggambaran bisnis masa kini dengan merancang
strategi bisnis melalui oretan doodle. Hal ini
menggambarkan jiwa kreatif mahasiswa dan daya imajinasi
yang nyata. Karyanya ini berhasil menarik perhatian dewan
juri hingga meraih juara pertama lomba fotogra
Kamakarya 2018. Juara kedua diraih oleh mahasiswa UGM,
dan juara favorit diraih oleh mahasiswa Universitas Negeri
Semarang (UNNES). (UNA/Zul)
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Mahasiswa IPB Raih Gelar Best Kartini Costume
pada Ajang El Jhone Kartini Week 2018
lolos sampai tahap 8 nalis. Ternyata yang menjadi
penilaian penting tidak hanya penampilan tetapi juga
pencapaian prestasi dan essay. Di sana kita diseleksi mulai
dari sikap dan etika selama kegiatan dan unjuk bakat. Saya
menampilkan Tari Jaipong dan pameran busana di
hadapan banyak orang,” ujarnya.
Sebagai mahasiswa pertanian, Prilli sangat bangga dan
senang bisa sampai pada tahapan 8 nalis meskipun tidak
memiliki dasar modeling, komunikasi, dan sebagainya.
“Sebagai anak teknologi pangan, saya sempat menuliskan
essay bagaimana cara mengedukasi para wanita dalam
berperilaku di media sosial, serta bagaimana cara
membentuk dan mengembangkan usaha terkait produk
pangan lokal.” harap Prilli.

P

rilliani Madina, mahasiswa Ilmu dan Teknologi
Pangan (ITP) Institut Pertanian Bogor (IPB) raih gelar
The Best Kartini Costume pada ajang bergengsi El
Jhone Kartini Week 2018, yang diadakan oleh El Jhone
Pageants. Kegiatan ini digelar di Mall Kota Kasablanka,
Jakarta Selatan pada pertegahan April lalu.
Motivasi terbesar Prilli mengikuti ajang El Jhone Kartini
Week 2018 adalah untuk membuktikan bahwa seorang
Kartini tidak hanya cantik dari luar, tetapi cerdas, dan
beretika.
“Awalnya sempat minder mau daftar karena ada
persyaratan tinggi badan, tapi saya tidak menyangka bisa

Banyak hal yang dipelajari Prilli selama kegiatan seleksi
berlangsung, mulai dari mengenal banyak orang dari
berbagai daerah hingga bagaimana ia belajar menjiwai
sosok Kartini dalam setiap kegiatan.
Prilli menyampaikan bahwa keberhasilannya mendapatkan
gelar Best Kartini Costume turut dibantu oleh ibunya.
“Sebelum berangkat umrah, ibu menyempatkan diri untuk
membimbing bagaimana cara berperilaku menggunakan
kostum Jawa Pakem. Dari mulai cara berjalan seperti orang
Jawa, cara duduk, etika, dan sebagainya yang
mencerminkan dan menjiwai kostum kita masing-masing,”
jelas Prilli. (UAM/Zul)
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Belajar Kebudayaan Islam, Mahasiswa IPB Jejakkan Kakinya
di Menara Kembar Malaysia

A

da saja prestasi yang ditorehkan oleh mahasiswa
Institut Pertanian Bogor (IPB). Kesibukan
perkuliahan, tugas, dan laporan praktikum sudah
menjadi kegiatan sehari-hari bagi mahasiswa di Kota
Hujan ini. Namun hal tersebut tidak menghalangi mereka
dalam meraih prestasi.

Kegiatan ini juga mengajak kepada kita untuk terjun
langsung merasakan kehidupan masyarakat muslim
khususnya mahasiswa muslim di luar negeri. Kami juga
ditunjukkan kebudayaan tradisional oleh mahasiswa
Malaysia, seperti hadrah, nasyid dan kidung-kidung
shalawat khas,” tutur Mutiah.

Muda, muslimah dan berprestasi, itulah mungkin kata
yang tepat untuk disematkan pada Mutiah Alimatul
Muthmainnah. Mahasiswa dari Departemen Teknik Mesin
dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) ini
telah menorehkan prestasi sebagai delegasi pada ajang
International Islamic Culture Connect yang
diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia (23-27/04).

Mutiah menyampaikan sangat bersyukur dengan
terpilihnya dia sebagai delegasi pada ajang tersebut.
Dengan mengikuti acara ini, Ia semakin mengerti
pentingnya profesionalisme akademik pada tingkat
global.

Dengan membawa nama IPB sekaligus sebagai
perwakilan dari Sulawesi Barat, dalam ajang tersebut
Mutiah mempresentasikan urgensi prestasi muslim di
kancah internasional.

Selama berlansungnya acara, Mutiah dan delegasi
lainnya yang berasal dari negara-negara di Asia
mengunjungi beberapa tempat yang kental dengan
kebudayaan Islam diantaranya Universitas Sains Islam
Malaysia, National Mosque of Malaysia dan masijidmasjid besar lainnya. (NA/Zul)

“Acara tersebut lebih menampilkan dan mengkaji
tentang Islam dan kebudayaannya di luar negeri.
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Tim IPB Raih Juara 1 dan 2 di Kompetisi Debat Rekayasa Industri

K

ompetisi sebagai salah satu bentuk tantangan bagi
mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan dan
minat di dalam dirinya. Dibutuhkan sportivitas dan
kolaborasi untuk memenangkan kompetisi. Kali ini, dua
delegasi mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengikuti kompetisi Industrial Engineering Debate
Competition (IIDC) 2018 dan meraih hasil yang
membanggakan. Kedua delegasi berhasil meraih juara
pertama dan juara kedua dalam kompetisi yang diadakan
di Universitas Medan Area, pertengahan April lalu.
Delegasi IPB dalam perlombaan debat ini terdiri dari dua
tim. Tim pertama yaitu Zulfa Fauziah (Departemen
Manajemen), Aditya Hadid Riyadi (Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah), dan Ghazaly Imam Negoro (Departemen
Ilmu Ekonomi Syariah). Dan tim kedua yaitu Usman Abdul
Muluk (Departemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan), Muftiah A. Mutmainah (Departemen Teknik
Mesin dan Biosistem) dan Apip Nurdin (Departemen
Biologi). Untuk meraih juara dalam kompetisi marketing
ini, mereka harus bersaing dengan tim-tim dari perguruan
tinggi dari beberapa wilayah.
“Alhamdulillah senang sekali bisa berkesempatan lomba
di luar pulau Jawa. Kompetisi ini cukup menantang,

terlebih di grand nal kami dipertemukan dengan
almamater yang sama. IPB vs IPB. Alhasil tim kami kalah
dengan beda point kemenangan hanya 0.2 point. Selisih
yang cukup greget. Namun kami bangga, karena samasama membawa almamater kampus tercinta,” papar
Usman, salah satu delegasi IIDC 2018.
Kompetisi debat marketing ini cukup ketat. Dimulai dari
babak penyisihan hingga ke semi nal, mereka dihadapkan
oleh tim-tim yang mahir di bidang marketing. Kebanyakan
peserta lomba debat ini merupakan mahasiswa jurusan
bisnis ataupun marketing itu sendiri.
Menyuarakan argumen dan solusi di perlombaan ini
tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Zulfa
menambahkan bahwa topik-topik yang diperdebatkan
sangat menarik dan mengharuskan kami melihat dalam
berbagai aspek permasalahan.
“Hingga babak paling seru yaitu grand nal, kami
bertanding dengan tim satu almamater. Harapan kami
semoga mahasiswa IPB mampu meningkatkan
keberaniannya untuk berprestasi dengan potensi yang
dimiliki,” ujarnya. (UNA/Zul)
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