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pihak terkait apabila menerima SMS tersebut.
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Berbagi Pengalaman dalam Biannual Returnee Seminar
Direktorat Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor (Ditmawa IPB)
menyelenggarakan “The 1 Biannual Returnee Seminar” Sabtu (14/2),
di Auditorium Toyib Hadiwijaya, Fakultas Pertanian (Faperta), Kampus
IPB Dramaga Bogor. Dalam kegiatan ini, mahasiswa IPB yang telah
mengikuti berbagai kegiatan bertaraf internasional, yang kemudian
disebut sebagai returnee, berbagi pengalaman mereka kepada
mahasiswa I P B lainnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan motivasi mahasiswa IPB agar berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan bertaraf internasional.
Narasumber pada seminar tersebut adalah para returnee yang telah
meraih prestasi dan membawa nama baik IPB dalam berbagai kegiatan
seperti Tri‐University Joint Seminar and Symposium dan Six University
Indonesia‐Japan Initiative (SUIJI). Para returnee yang juga berbagi
pengalaman dalam seminar tersebut adalah mahasiswa dari sejumlah
organisasi mahasiswa yang secara aktif mengikuti berbagai kegiatan
bertaraf internasional, seperti IAAS, AIESEC, IDC dan IFSA.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Kemahasiswaan IPB, Dr.
Rinekso Soekmadi. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya
partisipasi aktif mahasiswa IPB dalam berbagai kegiatan internasional
untuk meningkatkan wawasan dan soft skill mahasiswa, serta
menyiapkan generasi penerus bangsa ini agar dapat bersaing dalam
pasar tenaga kerja internasional. Mini Expo mengenai berbagai
kegiatan internasional juga digelar di Koridor Pinus, Faperta IPB.
Mahasiswa dapat berinteraksi secara lebih interaktif dengan para
returnee dan memperoleh informasi detail mengenai persyaratan dan
prosedur aplikasi sejumlah kegiatan bertaraf internasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 500 orang peserta, yang terdiri dari
mahasiswa S1 dan mahasiswa program pascasarjana IPB. Biannual
Returnee Seminar akan diselenggarakan dua kali dalam setahun pada
tiap awal semester, untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa IPB
dalam berbagai kegiatan bertaraf internasional dan berkontribusi
dalam mencapai salah satu tujuan IPB yaitu menghasilkan lulusan yang
unggul dan berdaya saing tinggi.***
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Beasiswa Argacitra 23
untuk Angkatan 51
Argacitra 23 melaksanakan gathering dan
penyerahan beasiswa, Sabtu (14/2), di
ruang Sidang Senat Gedung Andi Hakim
Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor.
Argacitra 23 adalah yayasan sosial yang
dibentuk oleh Himpunan Alumni Institut
Pertanian Bogor (I P B) angkatan 23.
Beasiswa diberikan kepada 23 mahasiswa
Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB
Angkatan 51 tahun akademik 2014‐2015
sebesar 600 ribu rupiah per orang selama
satu tahun.
Penyerahan beasiswa dilakukan secara
simbolis oleh Iman Hilman selaku Ketua
Yayasan Argacitra 23 kepada salah satu

mahasiswa penerima beasiswa angkatan
51 dengan perolehan Indeks Prestasi (IP)
tertinggi. Penyerahan beasiswa ini juga
disaksikan oleh Dr. Rinekso Soekmadi
sebagai Direktur Kemahasiswaan IPB, Dr.
Megawati Simanjuntak sebagai Kasubdit
Kesejahteraan Mahasiswa Ditmawa IPB,
sepuluh orang Alumni IPB Angkatan 23
serta penerima beasiswa Argacitra 23
Angkatan 50.
Ketua Yayasan Argacitra menuturkan
bahwa tujuan adanya beasiswa ini adalah
untuk menyalurkan amanah angkatan 23
guna membantu mahasiswa IPB agar bisa
fokus berprestasi baik dalam bidang
akademik maupun non akademik.
Selain proses penyerahan beasiswa, juga
dilakukan sharing antara alumni dan
penerima beasiswa Argacitra angkatan 50
dan 51. Bagi mahasiswa yang memiliki
ide usaha, para alumni berharap agar
m e re ka m a m p u m ew u j u d ka n nya .
“Alumni akan mendukung dan
memotivasi agar bisa menjadi
wirausahawan yang unggul,” imbuhnya.
Yayasan ini aktif dalam menjalankan
berbagai kegiatan sosial,
Kecamatan Kedungadem Bojonegoro Jawa
Timur," ujar Indri.

Indri Oktavia,
Manajer SLAK di Bojonegoro
Indri Oktavia, alumni Departemen Ilmu Nutrisi
dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan
Institut Pertanian Bogor (Fapet IPB) sukses
mengemban misi sebagai manajer Stasiun
Lapang Agro Kreatif (SLAK) angkatan pertama
(Oktober 2014‐Januari 2015) yang
diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Pertanian Bogor (IPB). "Tugas utama
s aya a d a l a h s e b a ga i fa s i l i tato r ya n g
mendampingi kegiatan Sekolah Peternakan
Rakyat ( S P R ) Maju Bersama untuk
mengembangkan agribisnis sapi pedaging di

Indri memaparkan target yang ingin dicapai
selaku manajer SLAK ialah meningkatkan
produktivitas ternak melalui program
penyediaan pakan sepanjang musim.
U s a h a te rs e b u t d i l a ku ka n d e n ga n
menerapkan inovasi I P B terkait
pengolahan pakan untuk meningkatkan
kandungan nutrisi pakan, mengembangkan
agribisnis sapi pedaging, serta
meningkatkan kesejahteraan petani
dengan cara membangun komunikasi yang
efektif antara SPR, IPB, investor dan
Pemerintah Daerah (Pemda).
D e n ga n t u j u a n m u l i a , ya k n i i n g i n
berkontribusi untuk meningkatkan
ke s e j a hte ra a n p eta n i d e n ga n ca ra
mengaplikasikan ilmu yang telah didapat
semasa kuliah, Indri mampu menghadapi
banyak kendala yang menghadang." Ia
berharap kegiatan ini berkembang dengan
adanya kontribusi dari masyarakat, Pemda
dan institusi terkait. (FY)

entrepreneurship, maupun pemberdayaan
mahasiswa IPB. Saat ini, Argacitra 23 sedang
menjalankan kegiatan bertajuk “Empower &
Love and Care”. Empower merupakan kegiatan
yang berkaitan dengan pemberdayaan di
kalangan alumni IPB angkatan 23 khususnya
serta alumni I P B, mahasiswa I P B, dan
masyarakat pada umumnya untuk
berwirausaha. Sementara Love and Care adalah
program yang dibuka bagi para alumni IPB
untuk menjadi orang tua asuh, yaitu dengan
cara memberikan beasiswa kepada 23
mahasiswa IPB terpilih yang sedang duduk di
bangku TPB.***

Kunjungan
University of Missouri ke IPB
Kunjungan delegasi University of Missouri
Amerika Serikat ke Institut Pertanian Bogor (IPB)
diterima langsung oleh Wakil Rektor IPB Bidang
Riset dan Kerjasama, Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi
di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga
Bogor, Senin (16/2). Kunjungan ini merupakan
i n i s i a t i f U n i v e rs i t y o f M i s s o u r i u n t u k
membangun kerjasama yang baik dalam bidang
pertanian dalam arti yang luas dengan IPB.
Prof. Anas Miftah Fauzi menyambut baik
kerjasama ini, dan diharapkan ke depan dapat
terus ditingkatkan, utamanya untuk dapat
memajukan sektor pertanian ke depan agar bisa
berdaya saing. “Kerjasama ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai usaha yang bisa
menguntungkan kedua belah pihak, khususnya
bagi para petani dan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Prof. Kenneth Schneerberger dari
University of Missouri mengatakan, terjalinnya
kerjasama yang sudah dibangun dengan baik
antara IPB‐University of Missouri ini, diharapkan
dapat tercipta berbagai peluang usaha
pertanian. “Pertanian akan dilihat sebagai usaha
bisnis yang layak dan dapat didanai dengan baik,”
katanya. (Awl)

