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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Ribuan Pengunjung Datangi IPB Job Fair 2015
penyerapan tenaga lulusan IPB terus bisa ditingkatkan setiap tahun. Sekarang
ini tidak kurang dari 450 perusahaan yang menjadi mitra DPKHA IPB yang siap
menampung para lulusan IPB,” paparnya. Peserta Job Fair periode pertama di
tahun 2015 ini sebanyak 39 perusahaan, dan sebanyak 15 lembaga yang
terkait dengan pendidikan dan beasiswa dari perusahaan dalam dan luar
negeri. Job Fair dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun yang
merupakan salah satu upaya mempersempit masa tunggu kerja alumni IPB.
Job Fair kali ini dikombinasikan dan dilengkapi dengan expo untuk beasiswa
dalam negeri dan internasional. Harapannya para alumni IPB dapat berkarir
sekaligus melanjutkan studi ke luar negeri untuk mengembangkan keahlian
dan berani berkompetisi di dunia internasional. Pengunjung yang datang ke Job
Fair 2015 ini diperkirakan sebanyak 3.500 orang. Mereka adalah lulusan IPB,
dan alumni perguruan tinggi lain di Bogor dan sekitarnya, serta peserta umum.
(Awl)

Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni (DPKHA)
Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar bursa kerja
bertajuk "IPB Job Fair & International Scholarship Education Expo
2015”, pada Sabtu‐Minggu (23‐24/5) di Grha Widya Wisuda
Kampus IPB Dramaga. Melalui kegiatan ini DPKHA IPB berupaya
menjadi fasilitator untuk menyatukan kepentingan dunia usaha
sebagai penyedia lapangan kerja dengan lulusan IPB dan
perguruan tinggi lainnya.
Direktur DPKHA IPB Dr. Syarifah Iis Aisyah, dalam sambutan
pembukaan mengatakan, IPB terus berupaya untuk membantu
pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran terbuka di
Indonesia, juga berupaya dalam meningkatkan daya serap lulusan
setiap tahun. “Walaupun kondisi perekonomian saat ini semakin
sulit, tetapi IPB berbangga hati karena daya serap lulusan IPB di
pasar kerja masih relatif baik. Berdasarkan sensus studi yang
dilakukan DPKHA IPB pada tahun 2014 yaitu dengan responden
lulusan tahun 2013 menunjukkan lebih dari setengahnya yaitu
66,24 persen memperoleh pekerjaan kurang dari tiga bulan. Kami
tetap melakukan upaya perbaikan agar para lulusan IPB lebih
cepat mendapatkan pekerjaan.
Untuk itu IPB terus memperbaiki dengan mengembangkan
kerjasama dengan semua instansi dan perusahaan, sehingga

Himiteka IPB Gelar TOEFL Prediction Test
Himpunan Mahasiswa Ilmu
dan Teknologi Kelautan
(Himiteka) Fakultas
Perikanan dan Ilmu
Kelautan (F P I K) Institut
Pe r ta n i a n B o g o r ( I P B )
mengadakan TO E FL
Prediction Test gratis, Sabtu
(5/5). Kegiatan yang diikuti
oleh 101 peserta dari
berbagai angkatan ini, diisi langsung oleh pemateri dari English First (EF)
sebagai salah satu pusat bimbingan Bahasa Inggris terkemuka di Bogor.
Tes TOEFL gratis ini pertama kali diadakan dan merupakan program kerja
Divisi PSDM Himiteka 2015 yang bertujuan untuk menunjang soft skills
mahasiswa ITK IPB dalam berbahasa sebagai departemen yang telah
terakreditasi IMAREST Internasional. Suli Angga (ITK 49), salah seorang
peserta mengatakan, “Saya jadi tahu cara mengerjakan soal TOEFL”.
Sementara itu, staf EF Endang, menyampaikan, “Jangan lelah belajar
Bahasa Inggris!”.***
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Prof.Dr. Made Astawan: Tempe Mampu Hentikan Reaksi Pembentukan Radikal Bebas
memakai seragam yang serba bersih. Citra modern ini sengaja
dimunculkan oleh para peneliti IPB, salah satunya oleh Prof. Made Astawan
selaku salah satu penggagas Rumah Tempe. Rumah Tempe yang berlokasi
di Kota Bogor ini kini menjadi banyak rujukan oleh pengrajin dan
pengusaha tempe di seluruh tanah air bahkan manca negara. Sebagai
rujukan rumah produksi tempe yang menjamin kualitas produksi, Rumah
Tempe juga menyelenggarakan training yang dapat diikuti oleh para
pengrajin tempe.

Citra penganan tempe tidak begitu bagus sebelum ada
laporan bahwa ditemukan beberapa keuntungan dari
segi gizi dan khasiat medis dalam beberapa penelitian
ilmiah. Harga tempe yang relatif murah, rasa yang enak,
kandungan gizi yang tinggi, potensi medis yang dimiliki,
serta kemampuan untuk diolah menjadi berbagai
bahan makanan, telah menjadikan tempe semakin
populer. Dilaporkan bahwa kandungan zat penting lain
yang terdapat pada tempe adalah zat antioksidan
dalam bentuk isoflavon. Seperti halnya vitamin C,
vitamin E, dan karotenoid, isoflavon juga merupakan
antioksidan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk
menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas yang
dapat menyebabkan tumor, kanker, penuaan dan
kematian sel. Radikal bebas dapat berasal dari
makanan sehari‐hari yang kita makan atau dari reaksi‐
reaksi yang terjadi di dalam tubuh.

Olahan tempe yang dikonsumsi dalam bentuk keripik, botok, sambal
goreng, dan lain‐lain, disebut sebagai tempe generasi I. Khasiat tempe yang
sangat besar, baik dari segi gizi maupun medis, telah mendorong
berkembangnya produk tempe generasi II dan generasi III. Tempe generasi
II biasanya meliputi tepung tempe, bubur bayi, susu tempe, biskuit, es
krim, burger, sosis, berbagai minuman instan, cookies, dan produk lain
yang tidak lagi mempunyai bentuk dan rasa khas tempe. Sedangkan produk
generasi III berbentuk komponen‐komponen aktif yang berguna untuk
kesehatan, seperti antioksidan pencegah kanker, senyawa penurun
kolesterol darah, isoflavon dan saponin yang mempunyai aktivitas
antivirus. Komponen‐komponen aktif ini dapat dikapsulkan dan dijual
sebagai makanan sehat atau food supplement. Tempe menjadi pangan tren
dunia, terutama Jepang dan Australia. 200 juta vegetarian di dunia juga
menggemari produk fermentasi kedelai ini. (wly).

Sempurnakan Haji dan Umroh dengan Perbanyak Amal Baik
Imam Besar Masjid Al‐
Hurriyyah Institut Pertanian
Bogor (IPB) Drs. E.
Syamsuddin mengatakan,
dalam menjalankan rukun
ibadah Haji dan Umroh,
j a m a a h h e n d a k nya j u ga
melakukan amalan‐amalan
utama penyempurna lainnya,
seperti mengaji, berzikir,
salat, atau membaca buku‐
buku yang bermanfaat. Selain
itu, dapat pula dalam bentuk bermanfaat lainnya seperti menolong orang lain,
dan menahan hawa nafsu yang tidak bermanfaat. Demikian dikatakan Drs. E.
Syamsuddin saat menjadi narasumber “Pelatihan Haji dan Umroh 2015”, Jumat
(22/5) di Ruang Sidang 1 Masjid Al‐Hurriyyah Kampus IPB Dramaga Bogor.

Hal ini disampaikan Prof. Dr. Made Astawan, Guru Besar
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas
Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor
(IPB) sekaligus Ketua Forum Tempe Indonesia dalam
dialog pakar di RRI Bogor, belum lama ini. Prof. Made
mengatakan, secara umum kandungan protein, lemak
dan karbohidrat tempe tidak terlalu berbeda dengan
kedelai. Akan tetapi karena adanya enzim‐enzim
pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe, maka
protein, lemak dan karbohidrat pada tempe menjadi
lebih mudah untuk dicerna dibandingkan kedelai. Oleh
karena itu tempe sangat baik untuk diberikan kepada
segala kelompok umur (dari bayi hingga lansia).

Drs. Syamsuddin menyampaikan, “Di antara nikmat yang Allah berikan kepada
hamba‐hamba‐Nya adalah dijadikannya waktu‐waktu tertentu menjadi waktu‐
waktu yang diutamakan oleh Allah, sehingga dianjurkan untuk memperbanyak
amal pada waktu‐waktu tersebut apalagi sedang melakukan ibadah Haji dan
Umroh”.

Rumah Tempe
Konon, rendahnya citra tempe dipicu oleh ungkapan
“jangan jadi bangsa tempe”. Bisa jadi karena dulu
pengolahan tempe masih tradisional seperti diinjak‐
injak dengan kaki, tapi kini pengolahan tempe sudah
modern dan menggunakan alat‐alat produksi yang anti
karat dan berbahan stainless steel, para pekerja juga

Lebih lanjut Drs. Syamsuddin menyarankan untuk memperbanyak amalan‐
amalan antara lain adalah dengan bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid,
beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat
(mengeraskan) suara ketika bertakbir di pasar, jalan‐jalan, masjid dan tempat‐
tempat lainnya. Selanjutnya, di hari Nahr (10 Zulhijah) dan hari tasyriq
disunahkan untuk berkurban sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim, lalu ditutup
dengan bertaubat sepenuh hati. (awl)

