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Rektor IPB : Insan Asrama Harus Menjadi
 Manusia yang Bermanfaat

ibuan mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi RUmum (PPKU) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menghadiri Farewell Party (FP) asrama sebagai 

bentuk perpisahan setelah setahun lamanya bersama 
tinggal di asrama PPKU. Acara ini diselenggarakan di 
gedung Graha Widya Wisuda (GWW), Minggu (8/7).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria hadir dalam acara farewell party 
ini. Dr. Arif menyampaikan beberapa hal sebagai bekal 
untuk mahasiswa IPB selepas dari PPKU yang diharapkan 
dapat meningkatkan kualitas para mahasiswa.

“Anda telah melewati masa baru, satu tahun di IPB dan di 
asrama sebagai tempat pembinaan multibudaya dan 
sebagai tempat untuk belajar. Asrama dengan berbagai 
kelebihannya, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
mahasiswa IPB agar nanti siap melejit baik di departemen 
maupun  pasca kampus,” ujar Rektor.

Selama satu tahun di asrama PPKU IPB, Rektor berharap 
agar setiap insan asrama dapat menjadi manusia yang 
lebih bermanfaat baik itu secara individual maupu secara 
institusional.
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“Yang perlu dicermati adalah footprint atau jejak apa yang 
sudah kita tinggalkan dan legasi apa yang sudah kita buat 
serta kebaikan apa yang sudah kita torehkan. Biasanya kita 
hanya berpikir tentang kebaikan secara individual. Sudah 
saatnya sekarang kita berpikir tentang kebaikan 
institusional, apa yang sudah kita perbuat untuk PPKU ini. 
Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi 
manfaat untuk orang lain,” tuturnya.

Dr. Arif juga mengajak mahasiswa untuk terus terpacu 
dalam berprestasi agar dapat meningkatkan kualitas diri 
serta kualitas institusi. Selain itu Rektor mengajak 
mahasiswa menjadikan kampus sebagai tempat 
persemaian calon-calon pemimpin.

Sementara itu, Direktur PPKU, Prof. Dr. Toni Bachtiar  juga 
turut memberikan pesan kepada para mahasiswa selepas 
dari asrama agar terus belajar dimanapun itu.

“Saya mengutip kata-kata dari seseorang. Kadang kala apa 
yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sama dengan dunia 
kerja. Apapun departemen yang anda pilih, tidak ada 
satupun yang benar-benar membekali kalian. Ketika 
masuk ke dunia kerja, kalian akan tetap diberikan 
pelatihan-pelatihan baru. Kesuksesan yang anda dapat, 
juga ditentukan oleh hal-hal baru yang anda pelajari di 
luar kampus dan tergantung seberapa lincah kalian 
beradaptasi,” kata Prof. Dr. Toni Bachtiar, S.Si, M.Si.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula wakil-wakil 
pejabat dari fakultas untuk menerima mahasiswa PPKU 
secara simbolis masuk ke fakultas. Acara berlangsung 
secara meriah dari awal acara hingga ke puncak acara yaitu 
penyampaian pesan dan kesan selama di asrama oleh para 
senior resident dan pemutaran video kegiatan-kegiatan di 
asrama selama satu tahun. (Ath/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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30 CINTA FPIK, Cerita Inspiratif Alumni FPIK IPB Angkatan 30

Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) selain 
kuliah, mereka juga aktif di berbagai kegiatan, 
kepanitiaan dan organisasi di IPB. Tentunya 

aktivitas tersebut mengasah keterampilan mahasiswa agar 
siap menjadi lulusan yang terampil dan bisa beradaptasi 
dengan segala macam kondisi dan tuntutan baik dunia 
pekerjaan maupun pendidikan yang lebih tinggi.

Talkshow 30 Cinta: Cerita Inspiratif Alumni FPIK (Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan) IPB Angkatan 30  ini 
mengangkat kiat dan tips menjalani kehidupan kampus, 
memasuki dunia kerja, dan sukses menginspirasi. Acara 
yang berlangsung di Auditorium Sumardi Sastrakusumah 
FPIK, Kampus IPB Dramaga, Sabtu (7/7) ini menghadirkan 
alumni FPIK angkatan 30, yakni Imas Masriah (Birokrat), 
Hartanti (Entrepreneur), Deasy Dasmita (Jurnalis), Indra 
Djohar (Konsultan Lingkungan), Alan Frendy (Akademisi), 
Jaja Subagja (Entrepreneur), Roza Yus�andayani 
(Akademisi) dan Rudi Alex (Birokrat) sebagai moderator.

Menurut Ketua Pelaksana, Roza Yus�andayani kegiatan ini 
untuk memotivasi mahasiswa IPB dalam mengasah potensi 
diri. Mahasiswa harus aktif baik saat mengikuti perkuliahan 
di FPIK maupun di luar FPIK.

“Mahasiswa harus aktif ikut lomba, kepanitiaan dan 
organisasi di IPB. Ini akan mendukung karakter untuk 
berinteraksi dengan yang lainnya. Setelah lulus kuliah 
nantinya bisa bekerja dengan sukses baik sesuai bidang 
perkuliahan atau sesuai keterampilan (passion) masing-
masing,” ujar Roza.

Sementara itu, Jaja Subagja yang saat ini menekuni bidang 
wirausaha memaparkan kisahnya saat kuliah di IPB. Selama 
kuliah di IPB, Jaja belajar bagaimana berwirausaha.

Menurutnya hal kecil yang sering dilakukan mahasiswa 
adalah danus (dana dan usaha)-an untuk menambah uang 

saku pribadi atau untuk kegiatan-kegiatan di IPB. Itu 
contoh kecil yang bisa dilakukan dan hasilnya sangat 
bermanfaat.

“Pengalaman tersebut saya terapkan dalam berwirausaha. 
Misalnya saat menjadi sales. Kita harus memahami produk 
yang akan kita jual,  kelebihan dan kelemahan produk 
tersebut). Jadi seorang sales jangan pernah menjelek-
jelekkan produk orang lain (kompetitor), harus peduli 
dengan sesama, jangan mudah menyerah, buatlah 
pelanggan kita suka dan nyaman dengan negosiasi yang 
baik, jadilah pendengar yang baik bukan pembicara yang 
baik, dan pendekatan untuk pelanggan yaitu manajemen 
hubungan kita sebagai penjual dengan semua pelanggan 
harus kuat),” ujar Jaja Subagja.

Talkshow 30 Cinta FPIK ini merupakan bagian dari reuni 
perak alumni IPB angkatan 30 dari tujuh fakultas Fakultas 
Pertanian (Faperta), Fakultas Kedokteran Hewan (FKH), 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas 
Peternakan (Fapet), Fakultas Kehutanan (Fahutan), Fakultas 
Teknologi Pertanian (Fateta) dan Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), yang akan digelar tanggal 
9 September 2018.

Alumni angkatan 30 rencananya akan memberikan 30 
sepeda kepada IPB untuk membantu mobilisasi 
perkuliahan atau aktivitas di IPB dan pembuatan taman 
angkatan 30 sebagai wujud kenang-kenangan untuk 
almamater tercinta. 

“Kenapa hanya 7 fakultas padahal IPB saat ini sudah 
memiliki 10 fakultas? Itu karena sewaktu kami kuliah, IPB 
masih terdiri atas 7 fakultas. Akan tetapi acara talkshow ini 
terbuka untuk semua mahasiswa IPB dari fakultas 
manapun,” ujar Harris Noor Rabbasa sebagai panitia 
pelaksana Reuni Perak 30 Cinta IPB. (LS/Zul)
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Puspiptek dan IPB Kerjasama Cetak 
Calon Technopreneur Handal

usat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi P(Puspiptek), Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

(Kemenristekdikti RI)  dan  Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bekerjasama menggelar Agritechnopreneur Boothcamp 
untuk mencetak calon-calon technopreneur handal. 
Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Wakil Rektor 
Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB, Prof. Erika B. 
Laconi dan Kepala Puspiptek, Dr. Sri Setiawati.

Kegiatan ini merupakan bagian dari seleksi Program 
Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2018. Ada 212 mahasiswa 
dari 72 kelompok usaha yang mengikuti acara 
Agritechnopreneur Boothcamp ini. Kelompok usaha yang 
digeluti peserta diantaranya bidang pertanian (8 
kelompok), perikanan (4 kelompok), peternakan (6 
kelompok), kuliner (28 kelompok), jasa dan inovasi (28 
kelompok). Hal tersebut dilaporkan Ketua Panitia yang 
juga Direktur Inovasi dan Kewirausahaan IPB, Dr.Syarifah 
Iis Aisyah. “Mereka yang lolos seleksi selanjutnya 
mengikuti  Rangkaian Program Mahasiswa Wirausaha 

2018 selama dua hari 9-10 Juli 2018 di Auditorium 
Sumardi Sastrakusumah, Kampus IPB Dramaga.”

Dr. Sri Setiawati, Kepala Puspiptek- Kemenristekdikti dalam 
sambutannya menyampaikan, menjadi seorang 
technopreneur harus kreatif.  Pada zaman sekarang tidak 
bisa lagi diam, duduk menunggu, namun harus mencari 
peluang dan bekerja secara teamwork, serta menguasai 
kemampuan multidisiplin. "Suatu saat kalian berusaha, 
maka yang berjualan ada orang marketing,  membuat 
desain sesuai standar orang desain, tidak lagi ada sekat- 
sekat ilmu. Jika masih ada sekat maka tidak akan pernah 
maju. Di ASEAN, kita lihat negara  Thailand dengan kuliner 
tom yam-nya. Bagaimana mereka mengembangkan 
produk, sehingga diterima di dunia internasional.  
Bagaimana mereka menserti�kasi l produknya menjadi 
berkelas internasional. Di Indonesia, ada banyak 
kesempatan, bagaimana menciptakan nilai tambah 
menjadi produk-produk bernilai ekonomi tinggi, " 
jelasnya. 
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Lebih lanjut Dr. Sri memberi contoh,  "Dalam satu jenis 
bahan baku saja misalnya kelapa sawit ada lebih dari 
seratus turunan produk."

Dikatakannya juga, kesempatan wirausaha harus terus 
diciptakan. “Di Indonesia di bidang  ekonomi banyak 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
berkembang. Hal ini yang menyebabkan Indonesia kuat, 
ketika krisis ekonomi karena di bawahnya kuat. Untuk itu, 
siapakah yang dapat membantu usaha-usaha kecil 
menengah tersebut? Mahasiswalah yang bisa membantu 
dengan inovasi dan teknologinya, sehingga mereka bisa 
berkompetisi. Salah satunya  bisa melalui Program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN).”

Dr. Sri mencontohkan negara Jepang yang sudah 
memasuki Industri 5.0, karena menggunakan arti�cial 
technology. Mereka kekurangan anak muda, sehingga 
segalanya sudah diganti dengan mesin dan robot. “Di 
Indonesia, jumlah anak muda 60 persen yang merupakan 
bonus demogra�, sehingga mahasiswalah yang akan 
menentukan arah masa  depan bangsa ke arah mana.”
 
Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB,  
Prof. Erika B. Laconi menyampaikan dalam momen 
kerjasama dengan Puspiptek, “Kerjasama ini untuk 

menjawab tantangan bahwa negara butuh pemuda yang 
semangat. Jika telah lulus dari IPB tidak sedikit lulusan 
yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), wirausaha 
dengan berbekal ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini 
menjadi acuan membantu negara ini. Tentunya tantangan 
lainnya harus dijawab. Untuk itu melalui Direktorat Inovasi 
dan Kewirausahaan IPB, akan banyak dihasilkan inovasi IPB 
yang akan lebih bermakna bila diaplikasikan. Untuk para 
mahasiswa, kegiatan ini akan bermanfaat untuk 
meningkatkan softskill-nya. Saat ini IPB sedang 
mengembangkan teaching farm untuk mengakomodir 
seluruh bidang keilmuan. IPB juga memiliki Sekolah Bisnis 
dan Sekolah Vokasi, supaya tidak  parsial, hanya satu ilmu 
saja, ke depan kita akan bersatu padu. Ke depan IPB akan 
bersatu padu dalam keilmuan. Teaching farm akan terus 
dikembangkan sebagai wahana praktik mahasiswa, IPB 
juga akan mengembangkan pusat inovasi dan 
technopreneur.”

Hadir dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber 
diantaranya : Hendra Wijaya dari Puspiptek, Presiden 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB Periode  2010-2011,  
Reza Pahlevi, CEO Digital Amoeba Program,  Fauzan 
Feishal,  dan Kepala Subdirektorat Kewirausahaan, 
Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan IPB,  Dr. Roza 
Yus�andayani. (dh/ris)
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Dampak buruk akibat sampah plastik kian 
mengkhawatirkan. Kesadaran untuk mengurangi 
penggunaan sampah plastik perlu digalakkan di 

tengah masyarakat. Berawal dari kepekaan terhadap 
sampah  plastik dan keinginan untuk mengurangi 
penggunaan sampah plastik di kehidupan sehari-hari, 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) melahirkan 
inovasi ecobag ramah lingkungan dengan kualitas tinggi, 
fashionable dan bergaya sosial kekinian.

Ezanow: Ecobag Zaman Now merupakan karya lima 
mahasiswa IPB yaitu Suharni, Siswanto, Mei Lina, Nuraeni, 
dan Welno Hedi yang tergabung dalam Program 
Kreativitas Mahasiswa bidang Kewirausahaan (PKM K) 
yang dibimbing oleh Drs. Prapto Tri Supriyo. 
Pengembangan Ezanow ini sebagai sarana edukasi untuk 
meningkatkan kepekaan sosial masyarakat.

Inovasi ecobag ini mengedepankan prinsip ramah 
lingkungan, fashionable, dan informatif. Suharni selaku 
ketua tim  bersama rekan-rekannya mengatakan, 
“Masyarakat zaman now lebih suka hal yang praktis, tidak 
suka ribet bawa barang, tapi kurang suka membawa tas 
berukuran besar karena kurang stylish, sehingga kami 
memberikan solusi berupa inovasi Ezanow.”

Ezanow terdiri dari dua branding, yaitu Tote Bag Ezanow 
dan Goody Bag Ezanow. Kelebihan Ezanow dibandingkan 
tote bag pada umumnya yaitu sablon dua sisi yang 

berbeda dengan desain yang unik, bagian dalam dilapisi 
tas furing dan dilengkapi kantong untuk handphone, 
variasi warna kekinian dan nge-hitz, serta desain yang 
mengangkat isu sosial.  Ezanow sudah dipasarkan secara 
online di media sosial. Harga tote  bag Rp 75 ribu per buah. 
Sementara harga satu buah goody bag Rp 10 ribu. Bonus 1 
goody bag untuk pembelian tiga buah. Sudah cukup 
banyak konsumen Ezanow.

“Desain Ezanow mengangkat tentang isu sosial yang 
dikemas menggigit sehingga diharapkan mampu 
meningkatkan kepekaan terhadap isu sosial. Isu sosial tadi 
terkait pendidikan, lingkungan,  dan korupsi. Namun untuk 
ke depannya desain kami juga akan mengangkat tentang 
isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan di 
masyarakat. Paket komplit banget buat people zaman now 
yang ingin tampil simple, menarik, dan bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar,” imbuh Suharni. 

 Menurut Suharni pada tote bag, desain sablonnya di 
bagian sisi depan berupa gambar, dan bagian sisi belakang 
berupa tulisan. Kalau di goody bag, karena sablonannya 
hanya di sisi depan, maka desainnya berupa gambar 
sekaligus tulisan atau tulisan saja.

Menggunakan Ezanow berarti ikut andil dalam menjaga 
lingkungan dan membangun kepekaan sosial masyarakat. 
Mereka berharap, ke depannya Ezanow dapat ditingkatkan 
kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diproduksi di 
skala industri. (Una/ris)

Ecobag Zaman now,  Karya Mahasiswa IPB Tingkatkan 
Kepekaan Sosial Masyarakat
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S (He)-Can, Kemasan Aktif Ramah Lingkungan 
Ciptaan Mahasiswa IPB

eknologi kemasan semakin hari semakin Tberkembang dan memunculkan banyak inovasi 
baru. Ini sejalan dengan tuntutan konsumen yang 

menginginkan produk dengan umur simpan yang 
panjang, praktis, namun tetap memperhatikan kualitas 
sensorinya. Salah satu parameter penting pada beberapa 
produk pangan adalah suhu produk. Produk pangan 
seperti kopi, teh, bubur, dan sup memiliki nilai sensori 
yang lebih tinggi apabila dikonsumsi dalam keadaan 
hangat.

Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengembangkan inovasi teknologi kemasan aktif yang 
dapat menghangatkan makanan tanpa proses pemanasan 
secara konvensional. Teknologi ini mereka beri nama 
“S(He)-Can (Self Heating Can)”. Mereka adalah Sri Utami, 
Erza Fanan Na�dza, dan Yanuru Guratu Ayun. Sri Utami, 
Ketua Penggagas S(He)-Can mengatakan perangkat 
pemanas yang ada di pasaran memiliki sumber pemanas 
yang sulit untuk didaur ulang. “Ini menjadi tantangan bagi 
kami untuk menemukan alternatif sumber pemanas yang 
ramah lingkungan dan mudah untuk didaur ulang,” 
katanya.

Teknologi S(He)-Can memanfaatkan reaksi eksotermis dari 
bahan kimia aktif sehingga dapat menghangatkan 
makanan dalam kemasan tanpa proses pemanasan 
konvensional menggunakan kompor, oven, maupun 
microwave. “Konsumen dapat menikmati produk pangan 
panas dimanapun dengan waktu yang singkat dan proses 
yang mudah,” tambahnya.

Sri dan kawan-kawan menggunakan sumber panas berupa 
zeolit teraktivasi. Zeolit dapat melepaskan panas secara 
cepat ketika bereaksi dengan air sehingga dapat 
mempercepat proses pemanasan makanan. Zeolit juga 
bersifat lebih ramah lingkungan dan dapat mengalami 
dehidrasi sehingga dapat digunakan kembali sebagai 
sumber pemanas.

Di bawah bimbingan Dr. Nugraha Edhi Suyatma, STP, DEA, 
staf pengajar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, 
Fakultas Teknologi Pertanian IPB, S(He)-Can menjadi salah 
satu Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta 
Tahun 2018. Prototipe kemasan ini dapat digunakan oleh 
siapa saja, terutama untuk orang-orang yang memiliki 
mobilitas tinggi dan tidak memiliki waktu yang cukup 
untuk menghangatkan makanan secara konvensional. 
Menurut Sri, S(He)-Can juga bisa digunakan oleh para 
pendaki gunung, ransum tentara, bahkan untuk bantuan 
korban bencana alam karena dapat digunakan dimanapun 
ketika proses pemanasan konvensional tidak dapat 
dilakukan.

Sri dan kawan-kawan berharap S(He)-Can mampu 
memberikan referensi dan gambaran inovasi teknologi 
kemasan yang semakin canggih. "Kami juga berharap 
S(He)-Can bisa mendapatkan hak paten sederhana,” 
tutupnya. (NIRS/ris)
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