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Beasiswa Lotte Foundation
untuk Mahasiswa IPB

Pelatihan Ibadah Haji
dan Umroh Tahun 2015 :

IPB Tingkatkan Publikasi Internasional
Melalui Kerjasama dengan E‐ Journal Elsevier

Lotte Foundation merupakan
salah satu wujud dukungan
dari Lotte Mart dalam sektor
pendidikan berupa beasiswa
yang diberikan kepada para
mahasiswa berprestasi dari
delapan perguruan tinggi,
yakni Institut Pertanian
Bogor (IPB), Universitas
Indonesia ( U I ), Institut
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Nasional, Universitas Atmajaya,
Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Prasetya Mulya, dan Universitas As
Syafiiyah.
Pada mulanya beasiswa Lotte Foundation hanya diberikan kepada
mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di jurusan Bahasa Korea
saja. Namun, seiring dengan berkembangnya Lotte Mart, Lotte Foundation
pun dibuka untuk semua mahasiswa dari segala jurusan yang ada di delapan
perguruan tinggi tersebut, salah satunya IPB.
Penyerahan beasiswa dari Lotte Foundation yang berpusat di Seoul Korea
Selatan ini, bukan yang pertama kali, tetapi sudah diberikan kepada ratusan
mahasiswa sejak beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2010. Total
penerima beasiswa Lotte Foundation berjumlah 137 mahasiswa putra‐putri
bangsa yang berprestasi (ditunjukkan dengan IPK min 3,00).
"Kami berharap, bantuan program beasiswa pendidikan ini bisa memacu
para mahasiswa untuk lebih giat belajar dan melahirkan generasi muda yang
berprestasi," kata Kim Young Kyun, yang didampingi Presiden Direktur Lotte
Mart Indonesia Jukyang Yoon, Presiden Direktur Lotte Shopping Indonesia
Joseph Buntaran, Presiden Direktur Lotte Chemical, Lotte Aveneu, Lotteria,
dan Lotte Duty Free di Lotte Mart Jakarta, Rabu (29/4).
Pada kesempatan yang sama, disampaikan sambutan perguruan tinggi yang
diwakili oleh Kasubdit Kesejahteraan UI Rosmalita, S.Sos, M.Si yang
mengucapkan terimakasih dan harapan besar beasiswa ini dapat
dikembangkan lebih besar lagi. Rosmalita juga berpesan kepada mahasiswa
penerima beasiswa untuk dapat memanfaatkan dana beasiswa dengan
sebaik‐baiknya.
Program beasiswa ini merupakan komitmen panjang Lotte Foundation
dalam mencetak mahasiswa berprestasi (terutama yang mengalami kendala
dalam perekonomian). Program beasiswa dari Lotte Foundation ini
merupakan salah satu kontribusi Lotte Mart dalam memajukan bangsa
Indonesia dalam pendidikan. Training and HR Department of Lotte Mart
Indonesia, Dwi Ariyanti menandaskan untuk tahun 2016 penerima beasiswa
Lotte Foundation akan diperbanyak.***

Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Direktorat Riset dan Inovasi (Dit
RI) IPB melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Elsevier, sebuah perusahaan internasional dalam bidang
Publishing Hosting Jurnal Penelitian Ilmu‐ilmu hayati yang berkantor di
Amsterdam Belanda. Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Rektor
Bidang Riset dan Kerjasama IPB, Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi dengan
Limkok Keng, sebagai Direktur Elsevier Kawasan Asia Pasifik, di Gedung
Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor, Sabtu (29/4).
Prof. Anas Miftah Fauzi menyampaikan apresiasi kepada Elsevier yang
memberikan kesempatan kepada IPB untuk melakukan promosi jurnal‐
jurnal terbaik melalui Elsevier. Ditambahkan Prof. Anas, demi
meningkatkan publikasi penelitian IPB di dunia internasional, IPB telah
melakukan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan Publication
Training. “Tidak hanya skala nasional, tetapi juga secara internasional,”
imbuhnya.
Direktur RI IPB, Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar menambahkan, publikasi
artikel ilmiah IPB setiap tahunnya meningkat terus seperti yang di‐
publish oleh Journal Scopus. Untuk tahun lalu ada sekitar 300 jurnal dan
akan terus meningkat di tahun‐tahun mendatang, ungkapnya. Di
tempat yang sama, Dr. Rika Raffiudin, Editor HAYATI Journal of
Biosciences IPB menyambut positif langkah kerjasama IPB dengan
Elsevier ini. Menurutnya, selain dapat meningkatkan publikasi
internasional I P B, juga dapat memudahkan para peneliti
mempublikasikan hasil penelitiannya ke jurnal internasional. (dh)
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Peringatan Hardiknas
di Lingkungan IPB

Pemilihan akademisi berprestasi tingkat
Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2015
secara resmi dibuka oleh Rektor IPB Prof. Dr.
H e r r y S u h a r d i y a n t o , p a d a U p a c a ra
Peringatan Hari Pendidikan Nasional
(Hardiknas), Sabtu (2/5) di Lapangan
Rektorat Kampus IPB Dramaga Bogor. Selain
itu juga diumumkan sejumlah prestasi yang
berhasil diraih mahasiswa IPB, tingkat
nasional dan internasional. Upacara
Peringatan Hardiknas di lingkungan IPB ini
diikuti oleh segenap pimpinan, dosen, tenaga
kependidikan, Agrianita, dan mahasiswa.
Hardiknas tahun ini mengangkat tema
“Dengan Hari Pendidikan Nasional Kita
Tingkatkan Mutu Pendidikan, Riset dan
Inovasi untuk Mendukung Daya Saing
Bangsa”. Sebagai pembina upacara, Rektor
membacakan amanah Menteri Riset,
Te k n o l o g i d a n P e n d i d i k a n T i n g g i
(Menristekdikti) RI yang mengingatkan kita
semua betapa pentingnya sekarang ini
meningkatkan mutu pendidikan tinggi, riset
dan inovasi untuk meningkatkan daya saing
bangsa.
Sebentar lagi Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) akan mulai diberlakukan. Aliran
barang, tenaga kerja terampil, dan investasi
antar negara ASEAN menjadi lebih bebas.
Harapan masyarakat terhadap pendidikan
semakin meningkat. Sekarang ini,
masyarakat beranggapan tidaklah cukup bagi
perguruan tinggi untuk bisa melaksanakan
pendidikan tinggi yang bermutu. Masyarakat
b e r h a ra p p e r g u r u a n t i n g g i m a m p u
mendukung daya saing bangsa melalui
penelitian yang inovatif yang dapat
memberikan dampak ekonomi langsung
pada masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melalui
Kemenristekdikti akan secara progresif
memberikan dukungan dalam bentuk
kebijakan, program, dan anggaran agar
perguruan tinggi bisa melaksanaan gerakan
peningkatan mutu pendidikan tinggi, riset
dan inovasi untuk mendukung daya saing
bangsa.(Awl)

Ditmawa IPB Gelar International Student Party
Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa)
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar
International Student Party 2015 (ISP
2015), Kamis (30/4) di Auditorium Jannes
Humuntal Hutasoit Kampus IPB Dramaga
Bogor. Kegiatan ini merupakan gathering
pertama antara mahasiswa internasional
dan mahasiswa Indonesia di IPB dalam
rangka mengeratkan persahabatan antar
mahasiswa dan menciptakan pengalaman
berkesan bagi mahasiswa internasional di
IPB.
Mengambil tema “Friendship Brings Harmony in Diversity”, kegiatan ISP 2015 menekankan pentingnya
persahabatan dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman. Kegiatan tersebut dibuka bersama oleh Wakil
Rektor IPB Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Yonny Koesmaryono dan Wakil Rektor IPB Bidang
Riset dan Kerjasama, Prof. Dr. Anas M. Fauzi.
Prof. Dr. Yonny Koesmaryono menyatakan bahwa selain belajar dan menekuni aktivitas akademika, pengalaman
multikultural merupakan hal yang penting bagi mahasiswa internasional di IPB. “Saya berharap mahasiswa
internasional dapat memperoleh pengalaman berharga dan sangat berkesan selama belajar dan tinggal di IPB,”
tuturnya.
Mahasiswa internasional yang hadir dalam kegiatan tersebut berasal dari berbagai negara, yaitu Malaysia,
Thailand, Vietnam, Kamboja, Jepang, India, Jerman, dan Belgia. Mahasiswa internasional secara aktif
berpartisipasi pada sesi Cultural Performance dengan menampilkan berbagai kebudayaan tradisional negara
masing‐masing, baik dalam bentuk tarian maupun nyanyian. Mereka pun berkesempatan mencoba
memainkan angklung yang merupakan alat musik tradisional Jawa Barat. Kegiatan tersebut juga dijadikan
wadah untuk mempromosikan produk hasil kreasi alumni IPB, yaitu Boneka Potty dan produk‐produk dari
AgriSocio. Hampir 100 orang mahasiswa internasional dan 45 orang mahasiswa Indonesia hadir dalam kegiatan
tersebut.***

Prof. Iswandi Anas Boyong Alumni SMAN 1 Payakumbuh Angkatan 1970 ke IPB
Sebanyak 15 orang alumni SMAN 1 Payakumbuh Sumatera
Barat mengunjungi Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis
(23/4). Para alumni SMAN 1 Payakumbuh ini merupakan
kolega satu almamater SMA Prof.Dr Iswandi Anas yang
merupakan Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan
Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian (Faperta) IPB.
Prof. Iswandi adalah alumni SMAN 1 Payakumbuh angkatan
1970 yang juga merupakan alumni IPB berinisiatif untuk
mengundang rekan‐rekan SMA nya berkunjung dan
mengenal IPB lebih jauh. “Acara ini merupakan rangkaian trip
kami di Jawa Barat sejak tanggal 17 April lalu. Karena sudah ke
Bandung dan ke Garut, saya terpikir untuk mengajak rekan‐rekan saya mengenal IPB. Saya ingin
membawa mereka untuk menikmati alam di kampus hijau ini sekaligus mengenalkan pada rekan‐rekan saya
bahwa IPB tidak hanya bergerak dalam lingkup pertanian yang sempit,” ujar Prof. Iswandi.
Rombongan alumni SMAN 1 Payakumbuh disambut di Gedung Green TV oleh Kepala Kantor Hukum, Promosi,
dan Humas (KHPH) IPB Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si. Dalam sambutannya Ir. Yatri, M.Si menyampaikan,
“Biasanya kami mendapat kunjungan dari siswa‐siswa SMA, namun kini kami mendapat kesempatan untuk
menjamu alumni SMAN 1 Payakumbuh dan memperkenalkan IPB secara jelas”.
Usai diterima secara resmi, rombongan menuju Galeri Inovasi IPB di Gedung Rektorat Andi Hakim Nasoetion.
Pada momen ini rombongan mendapatkan informasi dan diperlihatkan inovasi‐inovasi yang dihasilkan IPB. Para
alumni SMAN 1 Payakumbuh terlihat sangat antusias melihat beragam penemuan yang dihasilkan IPB terutama
penemuan‐penemuan yang sifatnya menyangkut kebutuhan sehari‐hari seperti beras analog. “Dengan beras
analog ini, kami para orang tua, terutama yang memiliki penyakit, bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat
tanpa merasa khawatir,” ujar salah satu alumni SMA 1 Payakumbuh.

Kunjungan ini dilanjutkan dengan campus tour, rombongan diajak berkeliling kampus untuk melihat fakultas‐
fakultas dan fasilitas penunjang yang tersedia di IPB. Setelah itu, rombongan diantar ke Agribusiness
Development Station (ADS) untuk melihat lahan penanaman tanaman organik, melihat hasil panen, cara
pengelolaan dan pengemasan, dan membeli hasil panen di tempat tersebut.(NRA)

