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Ecodoe Terpilih 16 Top
Young Social Entrepreneurs 2015 di Singapura

Ecodoe berhasil terpilih
menjadi 16 Top dalam
p ro g ra m Yo u n g S o c i a l
Entrepreneurs (YSE) 2015
dari 43 tim peserta dari
Asia dan Belanda. Acara
bergengsi yang
berlangsung pada 18‐21
Maret 2015 di Singapura ini,
diselenggarakan oleh
Singapore International
Foundation (SIF) sebagai
wadah pemuda untuk mengembangkan wirausaha sosial.
Ecodoe adalah wirausaha sosial yang memanfaatkan limbah bulu domba
serta akar wangi dari Garut menjadi produk kerajinan. Ecodoe telah
memberdayakan sejumlah ibu rumah tangga di Desa Babakan Bogor dan
pengrajin di Garut, Jawa Barat. Meskipun partisipan kompetisi ini berasal dari
beragam negara, ide wirausaha sosial dari tim Indonesia cukup
diperhitungkan. Tim Ecodoe merupakan ide dari alumni Institut Pertanian
Bogor (IPB).
“Indonesia memiliki banyak potensi lokal. Sebagai pemuda, sudah
seharusnya kita berinovasi mengembangkan potensi itu dalam berbisnis dan
menjadi jembatan untuk memberdayakan masyarakat,” ujar Tatang
Gunawan, delegasi Ecodoe yang merupakan alumni Departemen Fisika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB.
Rangkaian kegiatan YSE 2015 tidak hanya mendorong Ecodoe dan partisipan
untuk peduli dengan manfaat sosial dari berbisnis, tetapi juga melatih peserta
untuk dapat berbisnis secara profesional meskipun masih dalam lingkup
bisnis start‐up. Demikian dikatakan oleh Larasati Widyaputri, salah satu
delegasi Ecodoe yang merupakan alumni Departemen Ekonomi Sumberdaya
dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB. “Penting
sekali untuk mengetahui bagaimana cara membuat investor tertarik dengan
bisnis kita, karena banyak pemuda yang memiliki ide cemerlang, tetapi
kemudian menyerah karena tidak tahu cara mencari dana yang tepat untuk
mewujudkan ide tersebut,” imbuhnya.
Ecodoe dan tim yang terpilih ini juga mendapatkan insentif berupa pelatihan
dari McKinsey serta study visit ke India pada Agustus 2015 mendatang. Dari
16 tim terpilih, terdapat tujuh tim Indonesia yang akan maju ke tahap final
pada Oktober 2015 di Singapura. Pemenang pada tahap final kelak akan
diberikan pembiayaan dana sebesar 200 juta rupiah.(***)
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IPB Mewakili Indonesia dalam
International Conference for Young Leaders 2015
International Conference for
Young Leaders (ICYL) 2015
m e r u p a k a n ko n f e r e n s i
internasional yang diikuti
perwakilan pemuda dari
berbagai negara khususnya
ASEAN dengan mengundang
delegasi dari 19 negara
mewakili youth leaders,
social entrepreneurs, youth entrepreneurs, social volunteers, corporate or NGO
volunteers, lecturers and students di Institusi Pendidikan Tinggi untuk membahas
skenario terkini berkaitan dengan Social Entrepreneurship sebagai katalisator bagi
generasi muda dalam membuat perubahan positif yang berdampak bagi
masyarakat dan dunia. Kegiatan ICYL ini dirancang oleh Ministry of Youth and Sports
Malaysia dan The Institute of Youth Research Malaysia (IYRES).
Konferensi yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 18‐21 Maret 2015 ini
mengusung tema “Changing Communities Through Social Entrepreneurship”. Salah
satu perwakilan delegasi Indonesia yakni Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dalam
hal ini adalah Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
yang mengirimkan 10 mahasiswa yakni Listya Dwitasari, Amalia Aviliani, Ancha
Bastian, Susylawati, Risa Mutiani, Farah Hani Andini, Fitriana Lathifah, Arinindya
Retnaningtyas, Stephanie Alexandra Suwanda, Rizki Nanda Arraisma dan dua dosen
yaitu Lindawati Kartika, SE, M.Si dan Andita Sayekti, STP, M.Sc. Output dari kegiatan
ini menghasilkan pilot project hasil pemikiran dan Grand Design Model dalam
mengembangkan Social Entrepreneurship dari kelompok‐kelompok pemuda dari
19 negara untuk diimplementasikan secara berkelanjutan serta didampingi melalui
workshop dari berbagai narasumber.
Dalam kegiatan ICYL ini, IPB juga mendapatkan kesempatan berupa pemberian dua
booth pameran untuk mempromosikan produk‐produk binaan IPB selama tiga hari
selama acara konferensi berlangsung. Dalam hal ini produk IPB tersebut diwakili
oleh produk dari Serambi Botani, Potty Dolls serta beberapa produk hasil Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai DIKTI tahun 2015 yakni delapan PKM
yang mempromosikan produk dan posternya dalam kegiatan ini.
Pameran ini dihadiri oleh ribuan pengunjung dari berbagai kalangan dan juga booth
IPB dikunjungi oleh Menteri Belia dan Sukan Malaysia YB Encik Khairi Jamaludin
serta Ketua Setia Usaha Kementerian Belia dan Sukan Malaysia Datuk Jamil Bin
Salleh. Pada kegiatan ini total delegasi berasal dari 19 negara undangan mencapai
tiga ratus orang dan 47 booth pameran dari perwakilan kegiatan Social
Entrepreneurship negara ASEAN dan salah satunya dari IPB. (***)
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Faperta IPB Gelar Workshop
“Peluang Studi di Kyoto University”

DKM Al‐Hurriyyah IPB Gelar Pelatihan Haji dan Umroh
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al‐Hurriyyah
Institut Pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan kegiatan “Pelatihan Haji dan
Umroh 2015”, Jumat (27/3). Kegiatan yang
diadakan di Ruang Sidang 1 Masjid Al‐Hurriyyah
Kampus IPB Dramaga Bogor ini, dalam rangka
meningkatkan pemahaman sivitas IPB tentang
tata cara melaksanakan ibadah Haji dan Umroh.
Imam Besar Masjid Al‐Hurriyyah IPB Ustadz Drs.
H.E.Syamsuddin, menyampaikan materi tentang
“Tazkiyatun Nafs” (kesucian jiwa).

Fakultas Pertanian (Faperta) Institut
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan
Graduate School of Agriculture, Kyoto
University menyelenggarakan workshop yang
diikuti oleh mahasiswa IPB, Jumat (27/3).
Workshop yang diselenggarakan dalam
rangka sosialisasi peluang studi di Kyoto
University ini dibuka oleh Dekan Faperta IPB
Dr. Ernan Rustiadi di Ruang Sidang Faperta
Kampus IPB Dramaga Bogor.
Dalam sambutannya Dr. Ernan menjelaskan
bahwa kerjasama Faperta IPB dengan Kyoto
University sudah berjalan selama tiga tahun.
Rencananya mulai tahun depan akan
diselenggarakan kerjasama antara I P B
dengan Kyoto University berupa program
Double Degree on Master Courses. Dikatakan,
dalam program ini IPB merupakan satu dari
tiga Perguruan Tinggi (PT) yang bekerjasama
dengan Kyoto University. Dua PT lainnya
adalah Mahidol University, Thailand dan
Hanoi University of Science and Technology,
Vietnam.
Sementara itu, Vice Dean for International
Affair Kyoto Universtiy Dr. Eiji Nawata
menjelaskan tentang peluang belajar di Kyoto
University, khususnya pada Graduate School
of Agriculture. Ia menyampaikan gambaran
umum Kyoto University, program studi yang
ditawarkan, alur pendaftaran hingga jadwal
pendaftaran. Jadwal pendaftaran Kyoto
University dibagi menjadi dua kloter, yaitu
pada bulan April dan Oktober.
D a l a m p e m a p a r a n n y a , D r. E i j i j u g a
menyampaikan salah satu program unggulan
Kyoto University, yaitu Special Course in
Agricultural Sciences – For The Global Future
of Life, Food And Environment. Program ini
diselenggarakan dengan tujuan untuk
mengembangkan sumberdaya manusia
dengan kemampuan riset yang kompeten,
berpengalaman dan memiliki perspektif
secara internasional dalam bidang life, food
and environment yang diharapkan menjadi
pemimpin global di masa depan. (AS)

Dengan mensucikan jiwa, terangnya, manusia akan selalu introspeksi diri dan melakukan perbaikan.
Mensucikan jiwa berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan‐Nya, serta
menjalankan konsep takwa. “Karena sebaik‐baik bekal adalah takwa,” ujarnya. Dalam kesempatan ini,
Ustadz Syamsuddin menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini berawal dari pengalaman jamaah haji
yang telah berangkat ke tanah suci. Banyak dari jamaah yang berangkat dengan dibekali pelatihan dan
manasik, tetapi masih banyak kekurangan dalam menjalankan ibadahnya di tanah suci.
“Manasik‐manasik yang diselenggarakan selama ini belum memenuhi kebutuhan ibadah jamaah.
Terkadang pemandu juga kurang mengerti kondisi terbaru tanah suci, oleh karena itu kegiatan ini
diselenggarakan. Selain untuk melatih calon jamaah, juga sebagai forum sharing. Sharing pengalaman
dan keilmuan dilakukan antar peserta, baik yang pernah berangkat ke tanah suci ataupun belum,”
paparnya. Pelatihan Haji dan Umroh yang diselenggarakan mulai 20 Maret hingga 12 juni 2015 ini
dibuka bagi warga IPB maupun masyarakat umum dan tidak dipungut biaya. Pelatihan dilakukan rutin
setiap hari Jum'at pukul 09.00‐11.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang 1, lantai dasar Masjid Al‐
Hurriyyah Kampus IPB Dramaga. (AS)

Agrianita IPB Siap Launching Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Agrianita IPB menggelar Pre Launching Pusat
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Warga Usia
Lanjut (Wulan), Kamis (26/3) di Wisma Tamu
Kampus IPB Dramaga Bogor. Melalui program
yang akan di‐launching pada 21 April 2015
mendatang ini, nantinya akan melayani konseling
keluarga harmonis dengan pendekatan “life
cycle” dari balita hingga lansia.
Ketua Agrianita IPB, Enny H Suhardiyanto, SE
menjelaskan, PPKS merupakan wadah kegiatan
atau rangkaian kegiatan untuk memberikan
pelayanan keluarga melalui pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), konseling, bimbingan
dan fasilitasi menuju keluarga berkualitas. IPB, tambahnya, adalah perguruan tinggi pertama di
Indonesia yang mendirikan PPKS. Sebelumnya, Prof. Dr. Clara M. Kusharto Guru Besar Departemen Gizi
Masyarakat IPB yang juga Ketua Panitia mengatakan, PPKS didirikan dalam upaya peningkatan
pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian informasi, konsultasi, dan rujukan yang berkaitan
dengan masalah tumbuh kembang anak, pembinaan remaja, kualitas hidup lansia dan pemberdayaan
lansia, serta pelayanan keluarga berencana secara holistik dan integratif.
Pernyataan senada disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(BPPKB) Kabupaten Bogor, Ir. Siti Nurianty, MM yang mengatakan, PPKS ini bertujuan meningkatkan
kemampuan keluarga dalam melaksanakan fungsi keluarga secara optimal agar lebih mandiri. “Melalui
kegiatan ini keluarga akan lebih mampu membina dan mengembangkan anggota keluarga dalam
kegiatan yang positif, yang berada di dalam keluarga,” terangnya.
Kegiatan Pre‐Launching PPKS ini menghadirkan dua narasumber, yakni Drs. Riza Syahrial, MM
(Kasubdit Monitoring & Evaluasi Bina Hanlan & Rentan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional‐BKKBN Pusat) dan Heni Nur'aeni, SH (Wakil Ketua II Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Barat).
Tampak hadir dalam kesempatan ini diantaranya Camat Dramaga, Paguyuban Pensiunan IPB, dokter
puskesmas, bidan desa, 17 Kepala Desa dan Lurah dari lingkar kampus, para penggerak PKK desa‐desa
lingkar kampus, dosen, dan pegawai IPB. (Awl)

