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Sekolah Vokasi IPB Berhasil Pecahkan MURI 
73 Paper Mob 3D

ekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil Specahkan rekor Museum Rekor Dunia - Indonesia 
(MURI) dengan jumlah 73 kreasi Paper Mob 3D 

dengan  kon�gurasi terbanyak, Jum'at (31/8). Mengalahkan 
rekor sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2017 
sebanyak 14 kreasi yang dilaksanakan UIN Wali Songo di 
Semarang.

Kon�gurasi Paper Mob 3D dengan kreasi terbanyak ini 
dilaksanakan dalam rangka kegiatan Masa Pengenalan 
Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB)  angkatan 55 Sekolah 
Vokasi IPB. Sebanyak 73 Formasi membentuk beragam pola 

diantaranya berupa tulisan atau gambar: Kerja Kita, Prestasi 
Bangsa, Garuda, Sukses Asian Games, Vokasi 4.0, Logo IPB 
hingga 73 kreasi lainnya. Rekor tersebut diprakarsai oleh 
segenap pimpinan dan dosen Sekolah Vokasi IPB dan 
dilaksanakan para mahasiswa dalam kegiatan Masa 
Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) Saga 
Agrisatya 55 yang melibatkan 2.300 mahasiswa baru.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengucapkan, “Selamat, Anda luar 
biasa, saya bangga sekali.  Ini adalah awal untuk mengukir 
sejarah baru berikutnya. Sekarang dengan formasi Paper 
Mob 73 ini luar biasa. Ke depan akan semakin banyak 
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karya-karya baru, inovasi, teknologi,  model-model 
pengembangan baru yang dapat bermanfaat bagi kita 
semua, sehingga mahasiswa IPB betul-betul menjadi 
pelaku sejarah bagi kemajuan bangsa ini.  Sekali lagi 
selamat, Saya tahu anda berlatih hanya sebentar, namun 
anda langsung sukses, itu hebat.”

Lebih lanjut menurut Rektor IPB, itu berarti peserta  
kompak, fokus, konsentrasi, bisa berkolaborasi dengan 
2.500 peserta lainnya. “Mulai sekarang kita harus percaya 
diri. Kita punya mimpi dan cita-cita dan mari kita wujudkan 
cita-cita itu bersama-sama. Ini awal yang bagus untuk 
membangun mental mahasiswa  membangun softskill 
membangun kolaborasi dan leadership.”

Selain itu Rektor IPB menambahkan Sekolah Vokasi IPB ke 
depan justru sangat penting untuk pembangunan 
ekonomi. Pembangunan ekonomi di Indonesia  akan 
membutuhkan tenaga-tenaga terampil, tenaga  yang 
langsung menjalankan karirnya di berbagai perusahaan. 
“Sekarang yang kita dorong adalah mereka tidak hanya 
terserap oleh dunia kerja, tapi bagaimana menjadi job 
creator. Mereka adalah para pencipta lapangan kerja baru. 
Justru ini peran IPB untuk bisa membangun ekonomi 
secara signi�kan. Kemampuan untuk meng-create 
lapangan kerja baru.”

Senior Manager MURI, Awan Rahargo menyampaikan 
kehormatan bagi tim MURI mendapat kesempatan 
menyaksikan sejarah peristiwa superlatif sejarah rekor 
dunia  MURI "Kami dari MURI sangat bangga dapat menjadi 
saksi dan bagian dari sejarah pemecahan
Rekor Museum Rekor Dunia - Indonesia (MURI) untuk 
Kon�gurasi Paper Mob 3D dengan kreasi terbanyak  
dengan memecahkan rekor sebelumnya sebanyak 13 
Formasi.”

Ia menambahkan melalui kegiatan ini dapat  mengajarkan 
beberapa hal yaitu kerjasama, kekompakan, keikhlasan, 
kerja keras. Tanpa itu semua, prestasi ini tidak bisa 
dilakukan. “Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB telah 
menggelorakan semangat kebanggaan di dunia. Dengan  
ini MURI mencatat dengan urutan  8.604 dengan kegiatan 
kon�gurasi Paper Mob 3D dengan kreasi terbanyak 73 di 
dunia,” kata Awan.

Dalam kesempatan ini, Dekan Sekolah Vokasi IPB Dr. Arief 
Daryanto menyampaikan rasa bangga dan optimismenya, 
"Kegiatan ini merupakan inisiasi strategis dalam proses 
transformasi Program Diploma IPB menjadi Sekolah Vokasi 
IPB, dan saya sangat bangga melihat kreativitas dan 
semangat para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan 
ini. Saya berharap kepada mahasiswa baru siap untuk
menghadapi tantangan dan menjadi inisiator perubahan 
dalam era disruptive technology," ujarnya. Formasi Paper 3D 
sebanyak 73 formasi ini digelar juga dalam rangka 

memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 
Indonesia (HUT RI) ke-73.

Dalam kegiatan pemecahan Relor MURI ini juga 
diselenggarakan acara Penampilan Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Sekolah Vokasi IPB, Aikido Sekolah Vokasi 
IPB, yel-yel, Flashmob Mahasiswa Baru bersama Hi-Lo serta 
yang paling menarik perhatian adalah Penampilan Band 
Rektor IPB. Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, 
terdapat pula stand bazar dan stand organisasi Mahasiswa 
Sekolah Vokasi IPB. (dh/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Presiden Namibia Kunjungi IPB untuk Melihat 
Inovasi Pertanian Masa Kini

Presiden Namibia, Dr. Hage Geingob beserta 
jajarannya mengunjungi Kampus Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Dramaga Bogor, (30/08). Rombongan 

presiden disambut Rektor IPB, Dr. Arif Satria. Presiden Hage 
Geingob berkesempatan hadir di Agribusiness Development 
Station (ADS) IPB untuk melihat hasil inovasi yang telah 
diciptakan oleh IPB.

Rombongan Presiden Namibia mengunjungi Indonesia 
mulai tanggal 29 Agustus-1 September. Kunjungannya ke 
Indonesia dilakukan untuk menjalin kerja sama di berbagai 
bidang mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga pertanian.

Kunjungan pertamanya dilakukan untuk menandatangani 
nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) 
dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana 
Kepresidenan Bogor dalam upaya pemberantasan 
pencurian ikan. Selain itu, pertemuan tersebut juga 
membahas kerja sama di bidang ekonomi. 

Presiden Hage Geingob pun tertarik untuk membangun 
kerja sama di bidang pertanian serta perikanan dan ilmu 
kelautan. Menjajaki hal tersebut, Presiden Hage Geingob 
tertarik untuk melihat inovasi yang telah berhasil 
diciptakan IPB di bidang pertanian sebagai cerminan 
pertanian Indonesia yang diajaknya bekerja sama.
Berbagai inovasi pertanian IPB dipamerkan dalam mini 
expo antara lain inovasi dari Fakultas Pertanian (Faperta), 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), serta produk 
sayur hingga buah-buahan organik. Varietas padi unggul 
yang dicetuskan oleh salah satu dosen dari Departemen 
Agronomi dan Hortikultura (AGH), Faperta IPB, Dr. Hajrial 
Aswidinnoor juga ditampilkan dalam mini expo tersebut. 
Yakni padi varietas IPB 3S, IPB 4S, IPB Batola 6R, IPB Batola 
5R, IPB 2R Bakumpal, dan IPB Kapuas 7R. Varietas padi  
tersebut telah teruji tahan terhadap tungau.

Direktorat Inovasi dan Kewirausahaan IPB ikut serta 
menampilkan berbagai inovasi di bidang pertanian serta 
perikanan. Inovasi yang ditampilkan merupakan produk 
unggulan yang berhasil diciptakan IPB seperti Clarias 
Cat�sh Oil cetusan Prof. Clara M Koesharto dan tim yang 
berasal dari Departemen Gizi Masyarakat IPB, Kentang Jala 
Ipam cetusan Prof. Suharsono dan tim dari Pusat Penelitian 
Sumberdaya Hayati & Bioteknologi (PPSHB) IPB. Kentang ini 
merupakan kentang yang digunakan sebagai bahan baku 
french fries pertama di Indonesia. 

Inovasi di bidang perikanan dan ilmu kelautan juga ikut 
memeriahkan mini expo yang digelar di meeting room ADS 
IPB. Tidak hanya produk pertanian yang dapat dikonsumsi 
saja, alat tangkap rumpon portable buatan Dr. Roza 
Yus�andayani dari Departemen Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan pun diperkenalkan pada rombongan Presiden 
Hage Geingob. Tidak hanya itu, Presiden Hage Geingob 
sangat tertarik dalam bidang akuakultur. Sehingga, 
berbagai produk di bidang akuakultur juga dipaparkan 
dalam mini expo ini. (AD/Zul)
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Tahun Ini IPB Terima 1.100 Mahasiswa Pascasarjana

Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggelar kuliah umum perdana untuk mahasiswa 
baru Tahun Akademik 2018/2019. Acara yang 

diselenggarakan di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (30/8) tersebut dihadiri oleh mahasiswa 
baru program magister dan doktor IPB.

Prof. Dr. Ir.  Anas Miftah Fauzi, M.Eng selaku Dekan Sekolah 
Pascasarjana dalam sambutannya menjelaskan bahwa ada 
1.100 orang yang telah terveri�kasi sebagai mahasiswa 
baru pascasarjana IPB tahun ini. Jumlah tersebut terdiri dari 
974 mahasiswa magister dan 126 mahasiswa doktor. Pada 
Sekolah Bisnis juga telah diterima sebanyak 95 mahasiswa 
program magister dan 15 mahasiswa program doktor.

“Kami mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang 
telah diterima di Sekolah Pascasarjana IPB. Saya berharap 
para mahasiswa dapat lulus tepat waktu tanpa 
menghabiskan jatah waktu keseluruhan,” ujarnya.

Sekolah Pascasarjana (SPs) IPB merupakan Program 
Pascasarjana pertama di Indonesia. Pendirian pasca sarjana 
IPB tahun 1975 terjadi pada masa Rektor Prof. AM Satari.  
Saat ini, SPs IPB telah memiliki 120 program studi. Terdiri 
dari 76 program studi S2 dan 44 program studi S3.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa keadaan zaman selalu dinamis dan 
mengalami pergeseran. Ia menyampaikan saat ini eranya 
sampai pada revolusi teknologi 4.0. Revolusi teknologi akan 
mewarnai kehidupan manusia. Hal tersebut akan 
berdampak luas ke berbagai sektor.  Untuk itu 
pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi 
sangat penting.

“Dampak revolusi teknologi pada bisnis, kita akan melihat 
pemain-pemain baru yang tidak diduga. Siapa yang 
mengenal Jack Ma dengan Ali Baba, Achmad Zaky dengan 
Bukalapak, Nadiem Makarim dengan Go-Jek sepuluh tahun 
lalu. Kini mereka merupakan pemain besar dalam dunia 
bisnis,” ujarnya.

Rektor IPB menceritakan bahwa jika tidak mau membaca 
sinyal-sinyal perubahan maka kita akan tertinggal dan 
tergilas. Contohnya adalah perusahaan besar handphone 
yaitu Nokia. “Saat itu Nokia merupakan perusahaan yang 
besar, akan tetapi karena merasa besar, merasa bahwa 
mereka tidak memiliki saingan yang membahayakan dan 
terlambat membaca sinyal-sinyal perubahan akhirnya 
mereka tergilas dan roboh, " tutur Rektor IPB.

Begitu juga pada aspek pertanian presisi tinggi, 
penggunaan teknologi drone, robotica hingga kecerdasan 
buatan yang secara massif akan mewarnai dunia pertanian 
kita ke depan. Oleh karena itu, kreativitas merupakan kunci 
kesuksesan.

“Untuk itu kita harus waspada betul dan membaca 
peluang-peluang dan mau tidak mau harus berubah dan 
tidak boleh merasa besar. Kalau kita tidak mau berubah 
maka kita akan tertinggal. Saya yakin Indonesia bisa maju 
dan menjadi negara yang tangguh karena kekuatannya 
adalah kreativitas,” ujar Rektor.

Kuliah umum tersebut dilanjutkan dengan pemaparan 
kehidupan perkuliahan mahasiswa pascasarjana. Pemateri 
dari SPs IPB memaparkan hak-hak dan kewajiban yang 
diterima mahasiswa pascasarjana dan dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab. (IR/Zul)
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Perkuat Kerjasama Eksternal, IPB Tanda Tangani MoU 
dengan Dua Perguruan Tinggi Ini

Dikenal sebagai perguruan tinggi berbasis inovasi 
dan riset, Institut Pertanian Bogor (IPB) selalu 
melakukan inovasi dalam menerapkan tri darma 

perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pengajaran dan 
pengabdian masyarakat. Menjadi yang terdepan dan 
mempelopori berbagai program yang diterapkan secara 
nasional, tentunya IPB menarik perhatian banyak 
perguruan tinggi lainnya untuk belajar hal sama, tak 
terkecuali dengan Universitas Buana Perjuangan yang 
terletak di Karawang, Jawa Barat dan Universitas Muhadi 
Setiabudi yang terletak di Brebes, Jawa Tengah.

Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB 
memfasilitasi penandatangan naskah kesepahaman antara 
IPB dengan kedua universitas ini. Bertempat di Ruang 
Sidang Rektor,  Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB 
Dramaga, Selasa (28/8), penandatanganan nota 
kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ini  
juga dihadiri oleh Wakil Rektor bidang Pendidikan dan 
Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto dan perwakilan 
dari dua kampus lainnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyambut baik kerjasama yang 
dilakukan IPB dengan Universitas Buana Perjuangan dan 
Universitas Muhadi Setiabudi. “IPB senantiasa berusaha 
meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan berbagai 
pihak. Dengan berbagi maka kita akan saling memperkuat 
jaringan untuk kemajuan bersama.”

Universitas Buana Perjuangan  menyambut baik kesediaan 
IPB untuk bekerjasama, sebagai universitas dengan 
peringkat nasional dan internasional yang cukup baik IPB 
dianggap mampu membimbing universitas baru ini untuk 
lebih baik dalam mengelola tugas tri darma perguruan 
tinggi khususnya di bidang penelitian.

“Kami sudah menjalin kerjasama dengan IPB sebelumnya, 
seperti beberapa waktu lalu dosen kami mendapatkan 

pelatihan dari PPSDM LPPM IPB. Program terdekat setelah 
MoU ini adalah kami akan mengundang para ahli dari IPB 
khususnya terkait penelitian hibah Kemenristekdikti. Kami 
juga mengirimkan dosen-dosen untuk mengikuti 
workshop atau seminar dan mengundang dosen IPB 
berkunjung ke Karawang,” ujar Rektor Universitas Buana 
Perjuangan, Karawang, Dr. H. Dedi Mulyadi.

Ia juga berharap di masa yang akan datang, universitas 
yang sedang dipimpinnya ini dapat belajar lebih banyak 
dan menjalin kerjasama yang lebih luas seperti penelitian 
dosen bersama, peningkatan minat mahasiswa di bidang 
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) serta pengetahuan 
yang lebih mendalam terkait manajemen mutu dan audit 
internal. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Rektor Universitas 
Muhadi Setiabudi, Dr. Roby Setiadi. Ia menyatakan IPB 
sangat baik untuk dijadikan percontohan dalam bidang 
pengabdian masyarakat semisal Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
mahasiswa. Selain itu, ia menghimbau kepada IPB untuk 
dapat berperan lebih dalam peningkatan kualitas 
masyarakat di Brebes dengan bekerjasama dengan 
Universitas Muhadi Setiabudi. 

“Brebes terkenal dengan produksi bawang yang melimpah. 
Kami sudah bekerja sama dengan pihak Pemerintah 
Daerah Brebes dan mereka sangat mendukung. Jadi, kami 
perlu belajar banyak dari universitas yang ahli di bidang 
pertanian dan kami merasa IPB adalah pilihan yang 
sungguh tepat, " paparnya.

IPB merupakan perguruan tinggi di Jawa Barat yang 
pertama ditargetkan menjadi mitra kampus di Brebes ini. 
Dr. Roby berharap kerjasama yang terjalin antara IPB dan 
Universitas Muhadi Setiabudi ini dapat menciptakan 
sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya 
daerah Brebes. “Jika mahasiswa Brebes dibekali inovasi dan 
kreativitas, tentu sumberdaya yang ada di masyarakat 
dapat dioptimalkan,” tutupnya. (FI/ris)
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Peserta IPB Goes To Field dan ASEAN SLP 2018 
Wajib Membuat Jurnal PPM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggelar Presentasi Akhir IPB Goes to Field (IGTF) 

dan ASEAN Service Learning Program (ASEAN SLP) Tahun 
2018 di Auditorium Sumardi Sastrakusumah, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Kampus IPB Dramaga, 
Bogor, (30/8). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan IGTF 
dan ASEAN SLP yang telah dilaksanakan sebelumnya pada 
bulan Juli-Agustus 2018.

Dr. Ir. I Wayan Astika, Ketua Pelaksana kegiatan 
menyampaikan bahwa IPB Goes To Field merupakan 
kegiatan pendidikan tahunan dalam bentuk pembelajaran 
mahasiswa bersama masyarakat dengan cara tinggal, 
beradaptasi, dan bekerja bersama-sama masyarakat. Pada 
tahun 2017 IGTF berkembang dan melahirkan program 
baru bernama ASEAN Service Learning Program (ASEAN SLP) 
yang bekerjasama dengan perguruan tinggi di negara-
negara ASEAN.

“IGTF tahun ini adalah pelaksanaan yang kesebelas, 
sedangkan ASEAN SLP adalah pelaksanaan yang kedua. 
Kegiatan ini sifatnya sukarela sehingga mahasiswa yang 
ikut adalah mereka yang terseleksi dan benar-benar 
berminat mengikuti kegiatan ini. Tahun ini ada sembilan 
program yang dilaksanakan. Terdiri dari tujuh program IGTF 
dan dua program ASEAN SLP yang diikuti oleh mahasiswa 
dari Universiti Putra Malaysia,” ujar Dr. Wayan.

Menurut Dr. Wayan, output yang diharapkan dari kegiatan 
ini adalah pelayanan kepada masyarakat. “Yang terpenting 
adalah masyarakat bisa terbantu untuk mengatasi 
masalahnya. Kegiatan ini juga bisa menambah pengalaman 
dan meningkatkan soft skill mahasiswa,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno, Wakil Kepala 
LPPM IPB Bidang Pengabdian  kepada Masyarakat 
menyampaikan bahwa LPPM IPB senantiasa berusaha 
melakukan yang terbaik dan berbeda dari tahun-tahun 
sebelumnya. Salah satunya yaitu dengan adanya tuntutan 

membuat jurnal LPPM pada kegiatan IGTF kali ini. Para 
mahasiswa diminta untuk membuat video kegiatan, 
laporan singkat, dan jurnal LPPM dengan dibimbing oleh 
dosen koordinator.

“Memang peringkat untuk PPM IPB ini masih belum 
memuaskan. Termasuk pada saat IPB peringkat tiga 
nasional, dari bidang SDM dan inovasi itu sudah bagus, 
semua menyumbangkan nilai di atas tiga, kecuali PPM yang 
nilainya masih 2,4. Ini menjadi catatan bagi kami semua 
untuk bekerja keras,” kata Prof. Sugeng.

“Saya melihat parameter yang ada di Abdimas, salah satu 
output yang diperhatikan adalah jurnal pengabdian 
kepada masyarakat. Sehingga sekarang ini kami berusaha 
betul dan sudah dibuatkan tim yang khusus mengurusi 
jurnal itu. Kami akan berusaha, karena sebenarnya semua 
ujung kegiatan pada pendidikan dan penelitian adalah 
bagaimana itu semua memiliki dampak atau output 
kepada masyarakat,” tambahnya.

Program IPB Goes to Field dan ASEAN SLP Tahun 2018 
adalah peningkatan keamanan dan kualitas olahan pangan 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan 
Kare Kabupaten Madiun, pra master plan desa wisata 
Karangmulya di Kabupaten Tegal, pengembangan 
budidaya padi di Kabupaten Tanah Bumbu, klinik tanaman 
di Kabupaten Pekalongan, kesehatan hewan di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di 
Kabupaten Kediri, pengembangan hulu-hilir bidang 
perikanan dan kelautan di Kabupaten Sukabumi, DAS 
Citarum Harum di Kabupaten Bandung, dan SPR di 
Kabupaten Subang.

Menurut salah seorang peserta, kegiatan ini sangat bagus 
karena selain memberi pengalaman kepada mahasiswa, 
juga bisa memberikan dampak yang positif kepada 
masyarakat. “Harapan ke depan, semoga kegiatan IGTF ini 
bisa lebih luas lagi jangkauannya dan bisa memberikan 
dampak yang lebih luas kepada masyarakat di Indonesia,” 
katanya. (NIRS/Zul)
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Zulfa Trip ke Tiga Negara Bermodalkan Satu Essay

ulfa Fauziah yang akrab dipanggil Zulfa merupakan Zmahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dari 
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen. Zulfa berhasil meraih Juara II pada ajang IPB 
National Essay Competition 2018. Dalam essaynya, Zulfa 
membuat gerakan untuk pemberdayaan perempuan yang 
diberi nama FIA (Female In Action). 

Berkat prestasinya ini, Zulfa berhak mendapatkan 
kesempatan mengunjungi tiga negara yaitu Malaysia, 
Singapura, dan Thailand. “Rasanya senang sekali, dan masih 
tidak percaya kalau saya menang lomba ini. Ini gift banget 
buat saya,” ujarnya.

Dalam karyanya tersebut, Zulfa mengangkat sebuah 
permasalahan mengenai kurangnya partisipasi perempuan 
di Indonesia yang mengakibatkan perempuan lebih banyak 
terdampar pada sektor informal yang kurang mendapat 
perlindungan hukum. “Karya ini bermula dari keresahan 
saya sebagai founder dan teman saya Salsabila Ariana 
sebagai co founder ketika melihat fakta  bahwa perempuan 
susah untuk speak up karena masalah mentalnya yang 
masih cukup rendah,” terangnya.
 
Menurutnya, sehebat apapun perempuan, mereka akhirnya 
akan menjadi seorang ibu. Zulfa ingin agar perempuan 
terutama mahasiswi memiliki self building sehingga 
mereka dapat menjadi ibu, istri, dan sosok yang dapat 
memberikan kontribusi keilmuannya untuk masyarakat. 

“Hal yang memotivasi saya adalah banyaknya teman saya 
yang sebenarnya memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni 
namun tidak berani speak up. Saya ingin agar gerakan ini 

dapat menjadi inspirasi terutama bagi mahasiswi,” ujar 
Zulfa. 

Selain prestasi ini, Zulfa juga sering menorehkan prestasi 
khususnya pada lomba debat. Contohnya Juara I Lomba 
Debat di Universitas Jember, Juara II Lomba Debat 
Marketing di Universitas Binus, Juara I Lomba Debat 
Industri Nasional di Universitas Sumatera Utara (USU), dan 
masih banyak lagi. 

“Ini adalah pertama kalinya saya terjun ke dunia penulisan, 
biasanya saya sering ikut lomba debat. Jadi waktu SMA 
juga sudah terbiasa untuk speak up sehingga waktu di IPB 
bertemu komunitas Propelan, saya langsung gabung dan 
terjun ke lomba-lomba,” tambahnya.

 Propelan merupakan sebuah komunitas yang  menjadi 
salah satu wadah bagi mahasiswa di IPB yang ingin 
berprestasi.

Zulfa merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Zulfa 
berhasil masuk ke IPB lewat jalur Beasiswa Utusan Daerah 
(BUD) dari Perusahaan Pertambangan Adaro. 

“Untuk berhasil, maka kita harus siap untuk keluar dari zona 
nyaman dan beda dari orang lain. Setiap orang memiliki 
passion mereka masing-masing, tugas kita adalah 
mengembangkan passion yang kita miliki. Tentunya dalam 
setiap perbuatan saya juga tidak boleh melupakan Allah, 
semakin banyak tantangan dalam kehidupan saya maka itu 
semakin mendorong saya untuk dekat dengan Allah,” 
tutupnya. (SMH/Zul)
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Educacyber Sebagai Aplikasi Penunjang Sistem Pendidikan 
Generasi Z Antarkan Mahasiswa IPB ke Singapura

erawal dari keresahan terhadap sistem pendidikan Byang ada di Indonesia, Anggita Nurul Annisa, 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), 

Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan IPA 
(FMIPA) merancang sebuah gagasan Educacyber sebagai 
aplikasi penunjang yang dapat membimbing minat dan 
bakat siswa mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga 
Sekolah Menengah Atas (SMA).

Educacyber merupakan program aplikasi yang 
menggunakan konsep big data demi mewujudkan sinergi 
dan mendukung sistem pendidikan generasi Z. 

“Saya resah dengan pendidikan Indonesia yang tidak juga 
berubah yakni masih dengan budaya belajar yang lama. 
Sedangkan anak-anak yang menduduki usia sekolah saat 
ini adalah anak-anak generasi Z yang lahir pada tahun 1996 
hingga sekarang, " terang Anggi.

Educacyber memberikan fasilitas bagi aparat penegak 
hukum dalam melindungi keamanan dan hak-hak anak. 
Anggi merancang aplikasi Educacyber yang terdiri dari 
berbagai �tur yaitu menu pro�l, sosial, akademik, serta 
berita dan artikel. “Dalam aplikasi ini, setiap �tur memiliki 
�tur yang sangat bermanfaat. Saya yakin aplikasi ini dapat 
diimplementasikan 100 persen jika seluruh elemen terkait 
memiliki tekad yang kuat  Jadi dibutuhkan integritas,” 
tambahnya.

Melalui gagasan Educacyber, Anggi mendapatkan 
penghargaan sebagai Juara III IPB National Essay 

Competition 2018 yang diselenggarakan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Vokasi IPB.

Dari prestasi ini Anggi mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan trip ke Singapura pada tanggal 27 September 
2018 mendatang.

"Rasanya bersyukur bisa berkesempatan menang di lomba 
ini dan termotivasi untuk membuat karya lagi. Dari menulis 
essay ini saya belajar untuk peduli dan harus berpikir kritis," 
ujarnya. 
 
“Saya ingin siswa di Indonesia bisa aman dan nyaman 
dalam menempuh pelajaran dan tidak merasa tertekan 
karena belajar dalam kondisi yang tidak sesuai dengan apa 
yang disukai.

 Melalui aplikasi Educacyber ini big data yang ada dapat 
melakukan tracking minat anak-anak. Dari sanalah kita 
kemudian bisa untuk membimbing minat dan bakatnya,” 
ujar Anggi.

Anggi berharap agar siswa dapat melakukan pembelajaran 
sesuai dengan minat dan bakatnya, serta dapat menempuh 
pendidikan dengan lingkungan yang aman dari kekerasan 
secara verbal maupun secara �sik. “Saya berharap adanya 
sinergi antara seluruh elemen penunjang pendidikan 
sebagai langkah awal untuk mencetak generasi yang 
cerdas dan bermartabat menuju Indonesia Emas,” tutupnya. 
(SMH/Zul)
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Profesor dari UK Berbagi Ilmu di IPB, Sebut 
Keberadaan Manusia Mengubah Lanskap Bumi

Manusia sebagai suatu spesies, telah membawa 
dampak besar bagi bumi. Manusia terlihat 
seperti asteroid yang menghantam bumi 

ratusan juta tahun lalu. “Beberapa ribu tahun di bumi dan 
manusia sudah mendorong megafauna menuju 
kepunahannya,” tutur Prof. Mark Williams saat menjadi 

thpembicara dalam “The 14  IPB Talks on Complexity and 
Sustainability Sciences: Human Modi�ed Landscape” di 
Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (30/8). 

Prof. Mark Williams adalah Guru Besar bidang Palaeobiologi 
dari Universitas Leicester, Inggris. Tidak hanya itu, 
perubahan besar juga terjadi pada permukaan bumi seiring 
perkembangan agrikultur. Pengambilan energi besar-
besaran juga turut andil dalam perubahan ekstrem ini. Lalu 
bagaimana hal ini bisa berpengaruh kepada manusia itu 
sendiri dan apa dampaknya bagi bumi tempat tinggal 
manusia. Kedua pertanyaan ini menjadi topik utama dalam 
diskusi yang digelar oleh Direktorat Program International 
yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dan Center for Transdisiplinary and 
Sustainability Sciences (IPB CTSS).

“Saya mencari berbagai petunjuk di berbagai periode 
sejarah bumi. Petunjuk ini dapat dijumpai dalam bentuk 
fosil dari mahkluk hidup, baik itu tulang belulangnya, 
jejaknya, atau hasil karyanya. Hal ini dapat digunakan 
untuk melihat pola perubahan yang terjadi di dalam 
sejarah bumi sebagai biosfer,” ujarnya.

Menurutnya ada empat sifat unik dari lingkungan buatan 
manusia. Keempat sifat unik itu adalah pengambilan energi 
besar-besaran, munculnya neobiota atau spesies invasif, 
adanya modi�kasi lanskap oleh manusia (human modi�ed 
landscape) yang disebut anthromes dan munculnya 

technosphere (teknosfer) yang ditandai dengan 
penggunaan bahan baku teknologi yang tinggi.

“Dunia tidak lagi didominasi oleh ekosistem alami dengan 
gangguan dari manusia, tetapi lebih seperti didominasi 
oleh sistem manusia dengan satu atau lebih ekosistem 
alami buatan yang tertanam di dalamnya,” jelasnya.

Semua ini menyisakan satu pertanyaan. Apakah 
lingkungan buatan ini dapat bertahan? Prof. Mark 
meragukannya. “Mutualisme telah berevolusi selama 
ratusan tahun. Hal ini disebabkan akibat timbal balik positif 
yang diterima kedua belah pihak. Manusia, sebaliknya, 
terus menerus menciptakan timbal balik negatif akibat 
tindakannya. Seperti meningkatnya permukaan laut global 
dan meningkatnya jumlah sampah plastik dunia,” ujarnya.

Prof. Mark memperkirakan tiga kemungkinan yang akan 
terjadi di masa depan sebagai hasil dari penyelidikannya. 
Pertama, munculnya anthropocene, zaman manusia yang 
tidak dapat berkesinambungan dan terancam untuk segera 
berakhir. Kedua, terciptanya teknosfer yang tidak 
memperhatikan kesejahteraan biosfer. “Saya benci ini 
(Anthropocene), dan saya sangat membenci ini (teknosfer).”
Dan kemungkinan ketiga, adanya keseimbangan antara 
biosfer dan teknosfer membuat terciptanya kesinergisan 
antara kedua belah pihak. “Saya suka yang ini. Kita harus 
lebih mutualistik terhadap alam,” tuturnya.

Tujuan tersebut bisa terwujud dengan penggunaan 
bioenergi yang sedang gencar dikembangkan oleh IPB.  
“Kita bisa mempromosikan bioenergi, karena adanya 
megabiodiversitas yang kita punyai, terutama di Indonesia,” 
jelas Prof. Dr. Ir. Hadi Susilo Ari�n, selaku moderator diskusi.

“Kita harus membuat lingkungan yang berkesinambungan,” 
kata Prof. Dr. Ir. Hidayat Pawitan, M.Sc, Guru Besar dari 
Departemen Geo�sika dan Meteorologi IPB. (putra/Zul)
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IPB Berikan Pelatihan untuk Tendik IPB 
dalam Mengelola Limbah B3

imbah-limbah yang sebagian besar dihasilkan dari Llaboratorium, pilot plant, rumah sakit hewan, dan 
bengkel termasuk dalam ketegori limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah-limbah tersebut 
mengandung berbagai jenis bahan kimia yang setelah 
dipakai, maka bahan kimia itu akan dibuang sebagai 
limbah tanpa perlakuan.

Hal ini mendorong Direktorat Sumberdaya Manusia,  
Institut Pertanian Bogor (SDM IPB) bekerjasama dengan 
Fakultas Teknologi Pertanian  (Fateta) IPB untuk melakukan 
Pelatihan Pengolahan Limbah B3 yang ditujukan untuk 
tenaga kependidikan (tendik) di laboratorium pendidikan 
IPB yang dilaksanakan di Ruang Sidang Fateta, Kampus IPB 
Dramaga, Kamis (30/8).
 
“Pelatihan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi unit-unit di 
lingkungan IPB dalam pengembangan SDM yang ada, 
terutama pada pengolahan limbah B3, agar mampu  
memahami dan mengimplementasikan teknik-teknik 
pengelolaan limbah B3 di lingkungan kampus. Terlebih 
kami melihat kebutuhan kampus yang saat ini dituntut 
untuk mengelola limbah B3 sesuai dengan peraturan dan 
standar operasi yang baik,” terang Prof.Dr. Ir. Slamet 
Budijanto, M.Agr, Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama dan 
Pengembangan, Fateta IPB.

Dalam pelatihan tersebut, terdapat empat pembicara yang 
setiap pembicara memberikan materi khusus mengenai 
kebidangannya masing-masing dalam pengelolaan limbah 
B3 diantaranya adalah Prof. Nastiti S. Indrasti dan Prof 
Suprihatin. Prof. Nastiti menjelaskan mengenai sumber dan 
karakteristik limbah B3 di lingkungan kampus serta 
mengenai peraturan-peraturan dalam penanganan limbah. 
Sementara Prof. Suprihatin menjelaskan mengenai prinsip 
manajemen limbah B3 di kampus.

“Pengelolaan limbah B3 ini sangat membutuhkan 
penindakan yang tepat, terlebih untuk limbah beracun 
yang terdiri dari logam-logam berat. Setiap logam berat 
memiliki efek-efeknya tersendiri, ada yang mampu 

merusak sistem saraf, kerusakan janin, kerusakan sistem 
pernafasan dan sebagainya.

 Adapun untuk pengolahan limbah B3 ini dapat dilakukan 
secara �sika dan kimia dengan cara mengubah bentuk �sik 
dan sifat kimia dengan cara menambahkan senyawa 
pengikat dan pereaksi tertentu yang bertujuan 
memperkecil kelarutan ataupun penyebarannya,” ujar Prof. 
Nastiti.

Kemudian Prof. Suprihatin menambahkan bahwa dalam 
pengolahan limbah B3 juga harus diperhatikan lokasinya. 
“Boleh dilakukan di dalam kampus asalkan lokasinya bebas 
banjir dan berjarak sekurang-kurangnya 50 meter dari 
fasilitas umum. Selain itu, dibutuhkan pula fasilitas-fasilitas 
keamanan lainnya seperti pengawasan, pagar pengaman 
atau tanda peringatan serta penerangan dan sistem 
tanggap darurat,” tambahnya.
 
Pelatihan ini juga didukung oleh dua narasumber lapangan 
saat peserta diajak berkunjung ke laboratorium dan 
lapangan yaitu Angga Yudhistira, STP, MSi dan Bambang 
Kuntadi, SP, MM.

Prof. Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr berharap pelatihan ini 
dapat meningkatkan kesadaran dalam melakukan 
pengelolaan limbah B3. “Tentu ini akan sangat bermanfaat 
bukan hanya untuk melindungi “penghuni atau pemakai” 
dan lingkungan Kampus IPB, tetapi juga untuk sarana 
pembelajaran masyarakat dan untuk meningkatkan kesan 
positif bagi IPB,” tutupnya. (SMH/ris)
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