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Mahasiswa IPB Terus Bersiap Hadapi Era Disrupsi

ntuk mempersiapkan mahasiswanya memasuki era Urevolusi industri 4.0, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggandeng PT. Telkomsel dalam meningkatkan 

skill mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir IPB dan PT. Telkomsel menggelar 
IndonesiaNEXT dan IPB Lead (Leadership and Entrepreneur 
Development) 2018 di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Dramaga (15/5). Pada kegiatan ini mahasiswa yang hadir 
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan 
kompetensinya dengan mengikuti serti�kasi standar 
internasional di bidang digital dan interpersonal skill 
training. 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. 
Drajat Martianto mengatakan program ini akan 

meningkatkan kompetensi, softskill dan literasi generasi 
muda khususnya mahasiswa IPB. Tujuannya tentu agar 
mahasiswa IPB khususnya dan mahasiswa Indonesia lebih 
siap dalam menghadapi era disrupsi dan revolusi industri 
4.0.

“Kita sedang menghadapi fenomena disruption (disrupsi), 
situasi dimana pergerakan dunia pendidikan dan 
persaingan dunia kerja tidak lagi linear. Perubahannya 
sangat cepat dan fundamental yang menuntut mahasiswa 
untuk menyiapkan diri dengan kompetensi dan softskill 
untuk menghadapi dunia kerja yang komplek,” ujarnya.
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Menurutnya, era disrupsi melahirkan model baru dengan 
strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya 
luas mulai dari dunia bisnis, perbankan, sosial masyarakat, 
hingga pendidikan. Tidak diragukan lagi, era disrupsi akan 
mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. 
Tantangan itu  harus dihadapi sesuai  pola kerja baru  yang 
tercipta bagi dunia pendidikan, ketrampilan dan 
kompetensi yang harus tetap secara konsisten 
ditingkatkan.

Ia menekankan, IPB merespon semua perubahan dengan 
cepat yaitu melakukan reorientasi kurikulum agar adaptif 
bagi mahasiswa, meningkatkan dan membangun softskill 
mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki era 
Revolusi Industri 4.0. 

“Revolusi industri 4.0 merupakan hal yang tidak 
terhindarkan oleh semua perguruan tinggi termasuk IPB. 
Untuk itu IPB sebagai perguruan tinggi turut berperan 
untuk mempersiapkan mahasiswanya menjadi sumber 
daya manusia yang cakap dan terampil,” tandasnya.

Direktur Human Capital Management Telkomsel, Irfan A 
Tachrir menjelaskan, program IndonesiaNEXT ini sudah tiga 
tahun dijalankan. Dan akan terus ditingkatkan dalam 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa Indonesia 
untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti 
serti�kasi standar internasional di bidang digital dan 
interpersonal skill training. Terutama meningkatkan 
kompetensi, softskill dan literasi dalam memasuki dunia 
kerja.
“Pada tahun ketiga ini, IPB dipilih menjadi perguruan tinggi 
pertama, di titik pertama di seluruh wilayah Indonesia. 
IndonesiaNEXT 2018 merupakan Corporate Social 
Responsibility Telkomsel dalam rangka menjaring para 
talenta muda dan membekali dengan kompetensi agar 
mereka siap bersaing di dunia global,” ujar Irfan. 

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 
Industri (BPPI) Kementrian Perindustrian RI, Ir. Ngakan 

Timur Antara mengatakan penggunaan teknologi Industri 
4.0 terkini dan berbasis internet, memunculkan jenis 
pekerjaan baru yang cukup banyak. Misalnya pengelola 
dan analis data digital, serta profesi yang dapat 
mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di 
industri. 
Akan muncul peluang pekerjaan baru yang lebih spesi�k, 
terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk 
itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi 
sumberdaya manusia  di Indonesia yang mengarah kepada 
bidang teknologi informasi. Perubahan pola baru ini 
membawa dampak terciptanya jabatan dan keterampilan 
kerja baru dan hilangnya beberapa jabatan lama. Jadi harus 
benar-benar diperhatikan dan di cermati dengan semangat 
tinggi.
“Ada lima sektor utama dipilih sebagai sektor fokus untuk 
Making Indonesia 4.0 diantaranya, sektor makanan dan 
minuman, tektil dan busana, otomotif, elektronik dan kimia. 
Making Indonesia 4.0 akan meningkatkan Produk Domestik 
Bruto (PDB) secara signi�kan, dan kontribusi manufaktur 
dapat menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan pelatihan publik speaking 
“Yes I’m The Next” mengenai cara komunikasi yang baik. 
Pelatihan ini menghadirkan tiga narasumber yakni Former 
Managing Director Intel For South East Asia, Herry Nugraha, 
Tcash CCO SVP Mobile Financial ServiceTcash, Danu 
Wicaksana dan 3 speakers dari Communication and Public 
Speaking, Bayu Oktara, Uli Herdinansyah dan Hilbram 
Dunar.

Hadir dalam IndonesiaNEXT 2018, para pimpinan di 
lingkungan IPB mulai dari dekan, wakil dekan, ketua 
departemen, kepala kantor, kepala biro, direktur dan ribuan 
mahasiswa se Jabotabek meramaikan acara IndonesiaNEXT 
2018 dengan meriah. (Awl/Zul)
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Seafast Center IPB Gelar Pelatihan Diversi�kasi Usaha 
UMKM Bogor

Seafast Center Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM 
IPB) bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah Kabupaten Bogor menyelenggarakan 
kegiatan Pelatihan Diversi�kasi Usaha Bagi Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor pada 7-8 
Mei 2018, di Hotel New Cipayung Asri.  Pelatihan ini  rutin 
dilaksanakan setiap tahun.

Dalam kesempatan itu, peneliti Seafast Center yang juga 
dosen Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) IPB, Dr. 
Tjahja Muhandri menyampaikan materi ‘Prosedur 
Pembuatan Roti Tawar dan Asinan Bogor dalam Cup’. 
Sedangkan rekan sesama penelilti di Seafast yang juga 
dosen di Departemen yang sama, Ir. Sutrisno Koswara, MSi 
menyampaikan materi ‘Label dan Desain Kemasan Bimtek 

serta Pengolahan Jamur dan Inovasi Pengolahan Buah’. 
Selanjutnya dilaksanakan praktik pembuatan asinan Bogor 
dalam cup, pengalengan jamur yang dilaksanakan di Pilot 
Plan SEAFAST Center. Sedangkan pembuatan roti tawar 
dilaksanakan di BreAd Unit yang didampingi oleh  Denny 
Agustin, STP.

Saat praktik peserta dibagi menjadi tiga kelompok. Praktik 
ini selain didampingi narasumber juga didampingi  teknisi 
SEAFAST Center, Junaedi dan Deni Suhendro dalam proses 
pembuatan asinan Bogor dalam cup dan pengalengan 
jamur.  Hasil evaluasi pelatihan secara umum bahwa 
peserta pelatihan menginginkan pelatihan sejenis terus 
dilakukan dengan waktu praktik yang lebih banyak. (YSU 
dan MAI/ris)

Mahasiswa IPB Ajari Pendidikan Karakter Anak TKI di Malaysia

Sri Devi Wahyuni, mahasiswa dari Departemen Sains 
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Institut 
Pertanian Bogor (IPB) berbagi ilmu kepada anak-anak 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Selangor, Malaysia.
 
Dengan modal niat untuk mengabdi ke masyarakat, Devi 

mengikuti program Indonesia Youth Teaching Program 2018 
yang diadakan oleh Youth For Future, sebuah NGO di 
Indonesia yang fokus pada bidang pendidikan dan bisnis. 
Tidak tanggung-tanggung, Devi memilih untuk melakukan 
pengabdian masyarakat berskala internasional.
 
“Selama lima hari di Selangor, Malaysia akhir Maret lalu saya 
bersama 27 delegasi lainnya dari Indonesia berbagi ilmu 
kepada anak-anak dari para TKI yang bekerja di Selangor, 
Malaysia. Mereka semua dinaungi oleh Pusat Pendidikan 
Warga Negara Indonesia (PPWNI) di sana,” tutur Devi.
 
Devi bersama delegasi lainnya berbagi ilmu berupa 
pendidikan karakter untuk anak-anak TKI yang duduk di 
bangku sekolah dasar. Pendidikan karakter tersebut berupa 
penanaman nilai-nilai nasionalisme dan penyisipan nilai-
nilai Islam karena mayoritas agama anak-anak tersebut 
adalah Islam.
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 “Mungkin karena kehidupan anak-anak di sana kurang 
terperhatikan, kami berupaya membagi ilmu terutama di 
aspek pendidikan karakter. Kami berbagi bagaimana 
menjadi seseorang yang berperilaku baik dan dapat 
mengendalikan emosi,” tambah Devi.
 
Selain berbagi ilmu tentang pendidikan karakter, Devi juga 
berbagi ilmu tentang nasionalisme Indonesia dan bahasa 
Indonesia kepada anak-anak TKI di Selangor. Tidak hanya itu, 
di akhir pengabdiannya, Devi bersama delegasi lainnya 
memberi persembahan berupa dongeng Islami, masak-
masak bersama, dan perpisahan bersama anak-anak TKI 
tersebut.
 
“Waktu saya mau kembali ke Indonesia, anak-anak tersebut 
sangat berharap kami bisa mengunjungi mereka kembali 

dan berbagi cerita tentang Indonesia. Mereka anak-anak 
Indonesia, tapi belum terlalu mengenal Indonesia. Maka 
penting sekali saya bercerita kepada mereka tentang 
Indonesia,” lanjutnya.
 
Dari pengabdian yang dijalankannya, Devi merasa betapa 
banyaknya nikmat yang bisa disyukuri dalam kehidupannya, 
terutama dengan tinggal di Indonesia.
 
“Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik. Saya juga 
menjadi termotivasi untuk lebih semangat lagi dalam 
mencari ilmu, terutama melek pendidikan karena akses yang 
kita dapatkan untuk pendidikan lebih mudah dibandingkan 
adik-adik di Selangor,” tutup Devi. (NIN/Zul)

Sumbangsih Goresan Pena Alumni IPB untuk Bangsa

Nani Herawati, alumnus IPB angkatan 30 Departemen 
Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas 
Pertanian (kini menjadi Departemen Gizi 

Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia), Institut Pertanian 
Bogor (IPB) telah lama menggeluti dunia kepenulisan. Sejak 
kecil, Nani terlatih membaca buku sebagai teman mainnya, 
bahkan orang tuanya pun lebih senang membelikan buku, 
dari pada mainan. Hal ini mendorongnya untuk bercita-cita 
menjadi seorang penulis.

Berbagai karyanya telah ia tuangkan dalam bentuk tulisan, 
baik itu buku maupun artikel. Buku yang ditulis antara lain 
adalah buku pelajaran (Fisika, Kimia, dan Matematika), buku 
anak-anak (Putri Senang Sekolah, Taman Bunga, Aku dan 
Keluarga), buku kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas 
Kesehatan Depok (Benda Kecil yang Berbahaya), dan buku 
antologi motivasi (Never Give Up, Suksesku Ada di RidhoMu, 
The Unspoke Love, Mertua vs Menantu).

Semasa kuliah, Nani beberapa kali ikut workshop 
kepenulisan. Setelah lulus kuliah,  ia selalu mendapatkan 
pekerjaan yang berhubungan dengan menulis dan 
menyusun buku. “Saya memutuskan diri untuk fokus pada 
pekerjaan menulis baru sekitar sepuluh tahun lalu. Mulai 
berkembang lima tahun terakhir ketika ada sebuah 
perusahaan alat peraga meminta dibuatkan buku. Tiga 
tahun ini saya beberapa kali ikut kelas penulisan online dan 
komunitas menulis untuk mengikuti perkembangan dunia 
menulis digital," terangnya.

Meskipun profesi sebagai penulis menjadi usaha baginya, 
Nani tetap mengedepankan peran utamanya yang 
sesungguhnya yakni sebagai ibu rumah tangga. Biasanya 
Nani diminta untuk mengisi web-web tertentu sesuai tema.

Selain itu, Nani juga memiliki usaha lain yakni membuka 
bimbingan belajar. “Sejak kuliah saya menambah uang saku 
dengan kegiatan mengajar privat dan Alhamdulillah saat ini 
sudah dapat membuka sendiri dibantu dua orang pengajar 
lain,” tambahnya. 

Nani mengungkapkan bahwa tidak ada trik khusus dalam 
meengatur waktu terlebih menjadi seorang penulis serta 
sebagai ibu rumah tangga. “Biasanya saya menyelesaikan 
pekerjaan rumah tangga dan kewajiban lain sekitar jam 
sembilan pagi.  Setelah itu, saya menulis karena semua anak 
sudah sekolah.  Jam 14.00 WIB sampai 22.00 WIB bimbingan 
belajar buka.  Di sela waktu tersebut, saya masih bisa 
menulis artikel ringan. Jika ada pesanan tulisan ekstra 
dengan deadline cepat, saya kerjakan ketika bangun malam,” 
terang Nani.

Baginya, keluarga adalah penyemangat baginya, “Saya ingin 
menjadi ibu rumah tangga yang dapat terus produktif di 
rumah dan menebarkan manfaat dari rumah,” tutupnya. 
(SM/ris)
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