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Ini Kuota IPB untuk Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Jalur Mandiri

ementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi K(Kemristekdikti) telah memberlakukan kebijakan 
baru terkait penerimaan mahasiswa baru di 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2019. Kebijakan tersebut 
terkait pengembangan model dan proses seleksi yang 
berstandar nasional dan mengacu pada prinsip adil, 
transparan, �eksibel, efesien, akuntabel serta sesuai 
perkembangan teknologi informasi di era digital. 

Untuk itu mulai tahun 2019 Kemristekdikti akan 
memberlakukan kebijakan di bidang seleksi penerimaan 
mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh institusi bernama 
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). LTMPT 
merupakan lembaga nirlaba penyelenggara tes masuk 
Perguruan Tinggi (PT) bagi calon mahasiswa baru. LTMPT 
berfungsi: (1) mengelola dan mengolah data calon 
mahasiswa baru untuk bahan seleksi jalur SNMPTN dan 
SBMPTN oleh Rektor PTN; (2) melaksanakan Ujian Tulis 
Berbasis Komputer (UTBK).

Untuk pola seleksi masuk PTN tahun 2019, pemerintah 
menetapkan ada tiga jalur yang bisa ditempuh yakni jalur 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
dengan daya tampung minimal 20 persen, jalur Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) minimal 
40 persen dan Jalur Mandiri maksimal 30 persen dari kuota 
daya tampung tiap program studi di PTN.

Terkait hal ini, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 
Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto menyatakan 
bahwa IPB akan menetapkan kuota calon mahasiswa baru 
sebesar  40 persen dari jalur SBMPTN, minimal 40 persen 
dari jalur SNMPTN dan maksimal 20 persen dari jalur 
Mandiri yang terdiri dari jalur Ujian Talenta Masuk IPB 
(UTMI), jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD), Jalur Ketua 
OSIS, Jalur Prestasi Internasional dan Nasional/PIN 
(termasuk di dalamnya jalur Ha�zh Quran). (zul)
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Delegasi Institut Pertanian Bogor (IPB) melakukan 
serangkaian pertemuan kolaboratif dengan 
lembaga mitra Jepang pada tanggal 22 dan 23 

Oktober 2018. Perwakilan terdiri dari Dr Arif Satria - Rektor 
IPB, Prof MA Chozin - Ketua Majelis Wali Amanat, Dr. Sintho 
W Ardie - Kepala Sub Direktorat Pelayanan Program 
Internasional, Direktorat Program Internasional IPB. Setelah 
kedatangan di Tokyo pada 22 Oktober 2018, acara dimulai 
dengan pertemuan bersama Wakil Duta Besar Indonesia 
untuk Jepang - Mochamad Abas Ridwan dan Atase 
Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jepang– 
Dr Alinda FM Zain di Kantor Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Tokyo. Diskusi tersebut menekankan tentang 
pentingnya peran pendidikan tinggi dalam memperkuat 
hubungan Jepang-Indonesia, khususnya di bidang 
perikanan dan pertanian. Selama sesi pertukaran 
cinderamata, Dr. Arif Satria menerima kaos untuk 
memperingati 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang dari 
Kedutaan, sementara IPB menyerahkan paket promosi IPB.

Setelah kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Tokyo pada 22 Oktober 2018, delegasi melanjutkan ke 
Tokyo University of Agriculture (TUA / Tokyo NODAI). Agenda 
penandatanganan  pembaruan Memorandum of 
Understanding (MoU) antara TUA / Tokyo NODAI dan IPB 

berlangsung di Ruang Presiden TUA, Lantai 9, Academia 
Center, Tokyo NODAI, Tokyo, Jepang. Pihak TUA / Tokyo 
NODAI diwakili oleh Dr. Katsumi TAKANO - Presiden TUA / 
Tokyo NODAI, Dr. Yoichi SAKATA - Direktur Pusat Program 
Internasional TUA / Tokyo NODAI , Dr. Kojiro SUZUKI - Wakil 
Direktur TUA / Tokyo NODAI Center for International 
Program, Mr. Yasuyuki ASANO - Chief Officer TUA / Tokyo 
NODAI Office of President, Mr. Koichi YOSHINO - Kepala 
Pusat Program Internasional TUA / Tokyo NODAI, Ms. Naho 
GOTO - Asisten Kepala Pusat Program Internasional TUA / 
Tokyo NODAI. 

IPB mengusulkan untuk menjadi tuan rumah dari 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Mahasiswa Internasional 
ke-20 pada 2020 dan usulan ini disambut baik oleh TUA. 
Pihak-pihak yang diundang juga dalam kesempatan itu 
juga sepakat untuk turut meningkatkan kolaborasi dalam 
bidang-bidang lainnya, yakni tidak terpaut hanya dalam 
bidang akademik tetapi juga dalam penelitian. Delegasi IPB 
juga mengambil kesempatan untuk bertemu dengan 
mahasiswa IPB yang saat ini memiliki program di TUA. (*)

Delegasi IPB Berkunjung ke KBRI Tokyo dan 
Tokyo University of Agriculture
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FEM IPB: 15 Tahun Lagi, Indonesia Butuh 11,4 Juta Rumah

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Bank 
Tabungan Negara (BTN) Tbk melaksanakan Seminar 

yang bertajuk “Seminar Property Entrepreneurship for 
Millenials Generation.” Acara ini diselenggarakan di Graha 
Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga, Bogor (20/10). Selain 
seminar, Bank BTN juga memberikan tabungan pendidikan 
kepada delapan orang mahasiswa IPB masing-masing 
senilai 1 juta rupiah.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria, mengatakan 
bahwa kini IPB sedang terus mempersiapkan diri untuk 
menjadi Techno-Sociopreneur University. Dalam prosesnya 
tentu ada banyak hal yang harus dilakukan, tidak cukup 
dengan sekedar mengembangkan hardskill mahasiswa, 
namun juga softskill yang sangat penting untuk masa 
depan mahasiswa kami.

“Jack Ma pun mengatakan bahwa kewirausahaan di masa 
yang akan datang bukan lagi perang antar pemilik kapital 
besar, namun kewirausahaan masa depan ialah imagination 
and creativity based competition. Tanda-tanda menuju ke 
sana pun sudah jelas terlihat dengan bermunculannya start 
up baru. Oleh karena itu, saya merasa topik kewirausahaan 
yang sekarang diangkat sangatlah hangat dan relevan bagi 
mahasiswa kami menuju Techno-Sociopreneur University,” 
ujar Rektor IPB.

Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen IPB Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si, posisi 
Indonesia saat ini di peringkat tiga di antara negara-negara 
Asia Oceania dalam minat berwirausaha. “Kami juga sadar 
betul, bahwa masa depan dari dunia kewirausahaan 
Indonesia ada pada optimisme dari generasi muda. Namun, 
seringkali yang menjadi kendala bagi generasi milenial 
ialah �nancing. Kami, di Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
sudah mewajibkan mata kuliah kewirausahaan. Kami 
berharap dengan terjalinnya kerjasama antara kami 
dengan Bank BTN ini dapat memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi anak didik kami,” ujarnya.

Dalam sesi Keynote Speech, Direktur Utama Bank BTN, 
Maryono, S.E, MM menyampaikan urgensi terkait bisnis 
property di masa yang akan datang. Ada beberapa hal 
yang menjadi kunci sukses mengawali bisnis property 
untuk generasi milenial, yaitu kemauan, inisiatif, kreativitas, 
dan jiwa kewirausahaan.

“Peluang bisnis di bidang property pun sangatlah besar, 
kami memproyeksikan dalam kurun waktu hingga 15 tahun 
ke depan Indonesia membutuhkan 11,4 juta unit rumah. 
Demand sebanyak itu tentu harus kita imbangi dengan 
supply yang mencukupi. Namun, penyediaan supply inilah 
yang menjadi tantangan untuk kita semua. Dari 11,4 juta 
tersebut pun masih ada sebagian yang belum mampu 
bahkan belum mengetahui cara-cara untuk membeli 
rumah. Kami selaku penyedia jasa ini menawarkan kepada 
generasi milenial untuk menjadi pendobrak segala 
hambatan-hambatan tersebut dengan segala kreativitas 
para generasi milenial. BTN pun siap memfasilitasi dengan 
adanya BTN Housing Finance Center bagi para calon pebisnis 
properti generasi milenial,” ungkapnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan materi terkait bisnis 
property milenial oleh Deddy Indra Setiawan yang 
mengisahkan bagaimana generasi milenial dapat memulai 
bisnis property tanpa perlu memusingkan modal. Kekuatan 
anak muda itu ada di kreativitas. “Kita bisa mengawali 
dengan mempromosikan produk orang lain, dari situlah 
awal mula saya mendapatkan modal untuk memulai bisnis 
ini,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden sekaligus Co-Founder Bukalapak, 
Muhammad Fajrin Rasyid juga turut menyampaikan materi 
terkait esensi dari berwirausaha bagi generasi milenial. 
“Akhir-akhir ini memang dunia kewirausahaan sudah mulai 
hype di kalangan kita. Namun jangan sampai situasi hype 
tersebut menghilangkan esensi dari berwirausaha untuk 
menebarkan kebermanfaatan bagi orang lain,” ujarnya. 
(KD/Zul)
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ekan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor  (IPB), DDr. Arief Daryanto mengungkapkan strategi untuk 
meningkatkan daya saing industri unggas di 

Indonesia dalam konferensi internasional dengan judul 
‘Strategies to Improve the Competitiveness of the Poultry 

STIndustry in Indonesia 1  International Conference on 
Vocational Innovation  And Applied  Sciences (ICVIAS),  Rabu 

st(17/10) di Wyndham Hotels and Resort, Surabaya. The 1  
International Conference on Vocational Innovation and 
Applied Sciences (ICVIAS) 2018 ini  diselenggarakan oleh 
Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (Unair) dengan tema 
‘Sustainable Vocational Studies in Business, Engineering, and 
Health for Global Advancement and Competitiveness of the 
Nation’.  Dr. Arief Daryanto secara khusus diundang sebagai 
pembicara kunci selaku Ketua FPTVI (Forum Pendidikan 
Tinggi Vokasi Indonesia) dan Dekan Sekolah Vokasi IPB.

Dalam kesempatan ini, Dr. Arief menyampaikan beberapa 
hal terkait industri unggas nasional yaitu terkait strategi 
industri perunggasan (Strategic Roles of Poultry Industry), 
kecenderungan dan tantangan pada industri perunggasan 
di Indonesia (Trends and Challenges of Poultry Industry in 
Indonesia), dan strategi-strategi untuk industri 
perunggasan (Strategies for the Poultry Industry).

Dr. Arief menyampaikan industri perunggasan dapat 
menjadi pasar unggas yang dapat berkembang pesat di 

Indonesia meski pertumbuhannya tahun ini lebih lambat 
dari tahun tahun sebelumnya.”Hal ini terlihat dari tren yang 
ada, populasinya  tumbuh diikuti dengan meningkatnya 
penghasilan masyarakat, disamping adanya ketersediaan, 
aksesibilitas, dan keterjangkauan. Harga daging unggas 
relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga daging 
lain. Pemasaran daging unggas yang lebih baik, berkualitas 
dan konsistensi ketersediannya menjadi peluang pasar 
yang menggiurkan,” kata Dr.Arief.

Namun demikian ada beberapa tantangan yang harus 
dihadapi dalam industri perunggasan diantaranya: adanya 
globalisasi industri, kelangkaan sumber daya,  isu 
kesejahteraan hewan, perubahan iklim global, kondisi over 
supply atau ketidakstabilan harga, ancaman impor, harga 
pakan lebih tinggi, ketidakstabilan pasokan pakan 
berkualitas, standar kualitas untuk manajemen peternakan 
dan harga pakan lebih tinggi.

Menurut Dr. Arief berdasarkan analisis dari Rabobank, 
pertumbuhan pasar unggas global pada 2015-2025 
memperlihatkan pertumbuhan di Asia. “Pertumbuhan 
unggas Asia sangat kuat, negara-negara Asia yang 
termasuk memiliki potensi pertumbuhan industri 
perunggasan yang kuat adalah Filipina, Indonesia, India, 
Nigeria dan Iran,” jelas Dr. Arief. (dh/ris)

Dekan Sekolah Vokasi IPB Jadi Pembicara Kunci di ICVIAS
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23 Dosen dari Berbagai Perguruan Tinggi Ikuti 
Program Magang di IPB

ebanyak 23 dosen dari berbagai perguruan tinggi di SIndonesia mengikuti program magang di Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Program ini dilaksanakan 

selama empat bulan sejak bulan Juni lalu dan acara 
penutupan dilakukan di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB 
Dramaga, (18/10). Puluhan dosen tersebut berasal dari 
Aceh, Palu, Medan, Surabaya, Kediri, Jambi, Makasar, 
Kalimantan Barat, Gorontalo dan Garut.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, 
Dr. Drajat Martianto menyampaikan program magang ini 
bertujuan tidak lain adalah untuk perbaikan kualitas 
sumberdaya pengajar di masa yang akan datang.

“Ini bukan untuk mencari kekurangan namun untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan. Harapannya melalui 
kegiatan ini akan berdampak besar terhadap universitas 
asal peserta,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini hadir tim monitoring dan evaluasi 
dari Direktorat  Ketenagakerjaan Karir dan Kompetensi 
Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Suseno Amien. 
Suseno memberikan apresiasi kepada IPB yang telah 

memfasilitasi peserta magang ini sehingga bisa berjalan 
dengan baik.

“Monitoring dan evaluasi ini untuk melihat betul kinerja 
kita semua. Program apa yang bisa diterapkan, jangka 
pendek apa dan jangka panjang apa. Saya berharap ada 
banyak dari peserta magang dapat melanjutkan studi ke 
jenjang lebih tinggi, karena itu hal penting untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan tinggi tempatnya 
mengabdi,” ucapnya. (dh/Zul)  
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Indonesia merupakan negara yang memiliki 
biodiversitas yang tinggi. Namun, potensi 
keanekaragaman hayatinya masih banyak yang belum 

tergali. Hal tersebut dapat disebabkan karena luasnya 
wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. 
Sehingga, keanekaragaman hayati di Indonesia belum 
terdata dengan baik. Selain itu, potensi yang tersimpan di 
pedalaman Indonesia khususnya belum dapat ditangani 
sebagaimana semestinya.

Sebagai mahasiswa yang berkecimpung di bidang 
konservasi dan ekowisata hutan, Himpunan Mahasiswa 
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowista, Fakultas 
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (Himakova Fahutan 
IPB) menggelar Seminar Nasional Pusaka Nusantara 2018 di 
Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor 
(20/10). Seminar Nasional Pusaka Nusantara 2018 
merupakan acara yang dilaksanakan untuk menyampaikan 
hasil dari dua ekspedisi yang telah dilakukan oleh 
Himakova yaitu Ekspedisi Studi Konservasi Lingkungan 
(Surili) 2018 dan Ekspedisi Flora, Fauna dan Ekowisata 
Indonesia (Rafflesia) 2018.

Ekspedisi Surili 2018 merupakan kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mengeksplorasi potensi 
keanekaragaman hayati, potensi ekowisata, pemetaan gua 
dan kajian sosial-budaya masyakarat lokal Indonesia. 
Ekspedisi Surili 2018 telah dilakukan di Taman Nasional 
Aketajawe Lolobata, Maluku Utara pada tanggal 16 Agustus 
sampai 1 September 2018. Ekspedisi yang dilakukan di 
Bumi Halmahera ini masih kuat terbalut dalam budaya 
masyarakat Suku Tobelo Dalam.

Taman Nasional Aketajawe Lolobata mempunyai dua 
kawasan inti yang terpisah menjadi kelompok hutan 
Aketajawe dan kelompok hutan Lolobata. Satwa endemik 
yang dapat ditemui di kawasan ini antara lain cekakak 

murung, mandar gendang, kepodang halmahera, bidadari 
halmahera, dan kuskus kuning. Kawasan taman nasional ini 
masih dihuni oleh suku adat yang hidup secara nomaden 
dan primitif. Suku tersebut adalah Suku Tobelo Dalam. 
Kearifan lokal ditunjukkan dengan kesederhanaan hidup 
Suku Tobelo Dalam yang selaras dengan alam. Suku Tobelo 
Dalam hidup secara sederhana dan berpindah secara 
berkelompok tanpa merusak alam.

“Keeksotisan potensi hayati yang dimiliki oleh Bumi 
Halmahera masih belum banyak tergali. Keeksotisan Bumi 
Halmahera dapat dilihat dengan adanya bidadari 
halmahera yang di Taman Nasional Aketajawe dan masih 
banyak yang lain. Hal menarik yang ditemukan dalam 
kehidupan masyarakat lokal yaitu adanya anggapan bahwa 
burung nuri bernilai sakral karena dapat  berbicara 
sehingga muncul larangan untuk memakan burung nuri,” 
ujar Ketua Pelaksana Ekspedisi Surili 2018, Ramdani.

Menurut salah satu staf dari Direktorat Konservasi 
Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi 
Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ade Soeharso, S.Hut, 
M.Si mengatakan database tentang keanekaragaman 
hayati terkait identi�kasi dan inventarisasi sangat 
membantu Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik untuk melakukan pendataan 
keanekaragaman hayati yang ada di Taman Nasional 
Aketajawe.

“Masih banyak orang yang salah mengartikan konservasi. 
Sehingga masih banyak potensi yang belum tergali dan 
juga dimanfaatkan tanpa meninggalkan makna dari 
konservasi itu sendiri”, ungkap guru besar Fahutan IPB, Prof. 
Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA.

Sementara itu, Ekspedisi Rafflesia 2018 dilaksanakan di 
Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu (GCP), Sukabumi pada 
tanggal 16-26 Januari 2018. Ekspedisi dilakukan untuk 
mengetahui keanekaragaman, kekayaan, kemerataan, 
dominansi dan status konservasi dari berbagai �ora dan 
fauna yang tersimpan di dalam GCP, Sukabumi. Berbagai 
jenis mamalia, burung, herpetofauna, kupu-kupu, dan �ora 
didata untuk dijadikan bahan rujukan bagi pengelolaan 
dan perlindungan kawasan bagi pihak terkait. Tidak hanya 
�ora dan fauna saja yang dikaji, melainkan kondisi sosial-
budaya masyarakat, gua, dan potensi ekowisata juga dikaji. 
(AD/Zul)

Ini Dia Hasil Eskpedisi Mahasiswa IPB ke Suku Tobelo Dalam
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Motivasi Mahasiswa IPB untuk Go Internasional

Instagram 2.0 adalah acara yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Pendidikan dan Prestasi Badan Eksekutif 
Mahasiwa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Acara ini masuk dalam rangkaian 
acara tahunan ISEE (International Scholarship and 
Education Expo) 2018. Instagram 2.0 mengambil tema 
‘Brace Yourself! Millenials Go Abroad’ dan menghadirkan 
empat pembicara expert di bidangnya. Harapannya acara 
ini akan memberikan keberanian dan motivasi pada para 
mahasiswa IPB untuk melangkah ke luar negeri lewat 
berbagai program yang ditawarkan.

Sesi talkshow pertama diisi oleh Mahtuf Ikhsan, Mahasiswa 
Berprestasi II IPB 2018 dan Yazid Aufar, S.Kom, awardee 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) IPB 2018.

Mahtuf Ikhsan adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan yang 
telah pergi ke berbagai negara lewat conference kehutanan 
di seluruh dunia. Ia menjelaskan tentang berbagai program 
internasional seperti exchange program, conference, summer 
course¸ internship, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Internasional seperti The Six University Initiative Japan 
Indonesia (SUIJI).

Dalam paparannya, pertama kali Mahtuf pergi ke luar 
negeri ketika masih duduk di bangku Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan negara pertama yang didatanginya 
adalah Fillipina. Mahtuf menjelaskan bahwa landasan 
utama seseorang bisa menginjakkan kakinya di luar negeri 
adalah keinginan. Selain itu, Mahtuf menyarankan agar 
mencari bidang yang berhubungan dengan major di 
perguruan tinggi.

Sementara itu, Yazid Aufar yang merupakan mahasiswa S2 
penerima beasiswa (awardee) LPDP di Departemen 
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA) IPB menjelaskan tentang seluk beluk 
mengenai LPDP dan cara mendaftar beasiswa yang 
dinaungi Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
tersebut.

“Ada banyak ragam LPDP, contohnya jalur reguler, a�rmasi, 
a�rmasi bidikmisi, disertasi, dan banyak lagi. Bukti keahlian 
bahasa Inggris seperti TOEFL, IELTS, TOEIC menjadi 
prasyarat mendaftar beasiswa LPDP, jadi harus disiapkan. 
Intinya, kerjakan dengan sepenuh hati. Kerjakan essay 
jangan mepet deadline, submit berkas juga jangan H-
sejam. Tetap up to date dan kunjungi terus laman beasiswa 
LPDP,” ujar sekretaris LPDP IPB ini.

Yazid juga memberikan beberapa tips untuk tahap Forum 
Group Discussion (FGD) LPDP. Yakni update lingkungan 
sekitar, entah itu ekonomi, sosial, politik, pendidikan. 
“Karena yang ditanyakan ketika FGD bukan hanya bidang 
yang related dengan pilihan kalian. Jangan karena kalian 
dari jurusan science, lalu hanya update berita sains,” ujarnya.

Setelah sesi talkshow satu, dilanjutkan sesi talkshow dua 
yang diisi oleh Listiani Puspitosari, SS selaku hospitality 
coordinator Direktorat Program Internasional (Dir. PI) IPB. 
Listiani menjelaskan bahwa kegiatan internasional sangat 
didukung oleh IPB. Salah satu pendukung kegiatan 
internasional adalah travel grant yang memberikan dana 
kepada mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar 
negeri. Acara yang dapat didanai oleh travel grant berupa 
conference, summer course, exchange program, internasional 
KKN, atau acara yang tidak berbasis kompetisi.

“Buat proposal yang jelas dan menarik, berikan pada Dir. PI 
IPB. Kalau lolos berkas, kalian akan diwawancara singkat,” 
ujarnya.

Listiani Puspitosari juga menekankan bahwa mahasiswa 
jangan lupakan tanggungjawab laporan setelah acara. 
Karena kebanyakan mahasiswa lupa buat Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ).

Selain Listiani, ada perwakilan dari Kantor Imigrasi kelas 1 
Non TPI Bogor, Ryawantari Nurfatimah, Kepala Seksi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. 
Ryawantari menjelaskan tentang cara membuat pasport 
dari awal hingga akhir. Ia juga menekankan untuk tertib 
dalam menaati peraturan yang ditetapkan oleh kantor 
imigrasi. “Kita akan bantu adik-adik mahasiswa dalam 
membuat pasport jika adik-adik sekalian taat peraturan,” 
terangnya.  

Dalam acara ini juga disosialisasikan adanya tes TOEFL yang 
akan diselenggarakan tanggal 10 November 2018, 
bekerjasama dengan lembaga pendidikan bahasa Inggris 
LIA. Lima belas skor tertinggi akan mendapatkan hadiah 
uang total senilai 15 juta rupiah. (ASK/Zul)
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Istana Pandawa Karya Mahasiswa IPB Raih 
Juara I Business Plan Competition Tingkat Nasional

Meningkatnya jumlah konsumsi pangan olahan 
kue basah pada tahun 2017 yang mencapai 
1,384 persen dari tahun 2014 yang hanya 

sebesar 1,29 persen menjadikan tiga mahasiswa 
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Managemen 
(FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menggagas sebuah ide 
bisnis kudapan dari labu kuning. Ide ini mereka ikutkan 
dalam Management Business Plan Competition yang 
merupakan rangkaian kegiatan dari Event Management 
yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Jurusan Manajemen 
Universitas Negeri Jakarta (UNJ), (16/10).

Yolanda Erna Yunita, Nur A�ani, dan Anita Kusumawati 
memilih labu kuning sebagai bahan dasar kudapan karena 
selain berperan dalam meningkatkan diversi�kasi pangan, 
labu kuning memiliki berbagai kandungan gizi seperti 
syringic acid, cucurbitane-type triterpenes, 
hexanocucurbitane glycoside, seperti cucurbitacin L, 
cucurbitacin A, betacarotene, pro vitamin A carotenoids, 
vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Banyaknya kandungan 
gizi pada labu kuning dan rasanya yang enak tidak 
diimbangi dengan jumlah konsumsi labu kuning di 
Indonesia. Angka konsumsi labu kuning di Indonesia hanya 
5 kilogram per kapita per tahun. Padahal, produksi labu 
kuning cukup melimpah. Sehingga diperlukan inovasi nilai 
tambah pada komoditas labu kuning agar dapat diterima 
oleh masyarakat.

Terobosan baru kudapan labu kuning yang diusulkan oleh 
Yolanda, A�ani, dan Anita diberi nama Istana Pandawa 
dengan tiga produk utama yang terinspirasi dari nama dan 

karakter pewayangan. Yaitu Yudistira Cookies, Arjuna Pie, 
dan Crispypump. Produk Istana Pandawa ini menyelipkan 
nilai edukasi tentang budaya pewayangan Pandawa pada 
setiap kemasannya.

“Saat juri bertanya produk atau nilai yang kami jual, kami 
menjawab bahwa nilailah yang kami jual. Nilai edukasi 
tentang budaya Indonesia ditampilkan di setiap kemasan 
produk Istana Pandawa yang bercerita seputar 
pewayangan lima Pandawa,” cerita Anita.

Ide bisnis ini berawal dari Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) tahun lalu yang lolos didanai dan masih terus 
berlanjut sampai sekarang. Karena merasa belum pernah 
diikutkan dalam lomba bisnis plan akhirnya mereka 
mencoba mengikutsertakan kudapan labu kuning ini 
dalam Management Business Plan Competition dengan 
beberapa perubahan dan tambahan.

Tahap presentasi Management Bisnis Plan Competition ini 
diikuti oleh delapan tim dari berbagai perguruan tinggi 
yaitu STEI, SEBI, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, 
Universitas Negeri Jakarta, Institut Teknologi Bandung, 
Universitas Prasetya Mulya, dan IPB.

“Awalnya kami merasa pesimis karena kami dapat urutan 
terakhir presentasi dan kami melihat ide bisnis kelompok 
sebelumnya banyak tentang bisnis digital yang sangat luar 
biasa. Kesempatan presentasi terakhir ini membuat kami 
menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh 
juri kepada kelompok sebelumnya. Dan kami mulai 
menduga-duga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin 
akan ditujukan kepada kami dan ternyata pertanyaan yang 
diajukan juri kepada kami sesuai prediksi. Dari situ kami 
mulai optimis karena kami bisa menjawab pertanyaan. 
Alhamduillah setelah pengumuman kami mendapat juara 
satu,” terang Anita

Ke depannya Anita ingin produk Istana Pandawa ini terus 
berlanjut dengan pasar yang lebih luas, dapat bekerja sama 
dengan toko-toko kue dan pusat oleh-oleh, tidak hanya 
dijual di sekitar kampus saja serta dapat menambah jumlah 
karyawan. (**/Zul)
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Belajar Kekuatan Ekonomi Asia, Mahasiswa IPB 
Belajar Ke Thailand 

Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan 
Studi Pembangunan (Hipotesa) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengadakan acara Economics Trip 

2018, dengan Thailand sebagai negara tujuan. Acara yang 
bertemakan World Trade Economy and Experience The 
Beauty of Thailand ini dilaksanakan pada pertengahan 
Oktober lalu. Ada 31 mahasiswa dari Program Studi 
Ekonomi Pembangunan, serta terdapat dua dosen 
pendamping yaitu, Dr. Tony Irawan, SE, M.App.Ec selaku 
Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi dan Dr. Muhammad 
Findi, SE, ME selaku Komisi Kemahasiswaan Ilmu Ekonomi 
yang mengikuti kegiatan ini.

 “Dipilihnya Thailand sebagai negara destinasi karena 
Thailand merupakan sebuah negara yang sedang menuju 
negara maju dari aspek ekonomi terutama ekonomi 
pariwisata. Selain itu, di Thailand terdapat universitas yang 
memiliki pusat kajian tentang ASEAN yakni ASEAN Studies 
Center di Chulalongkorn University. Di situ, kami dapat 
melihat sejauh mana perkembangan implementasi ASEAN 
Community dari aspek ekonomi, politik, dan sosiologi, serta 
budaya,” urai Dr. Muhammad Findi.

Selain ASEAN Studies Center yang berada di Chulalongkorn 
University, terdapat dua tempat lain yang dijadikan 
destinasi kunjungan akademik Economics Trip 2018, yaitu 
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, dan Asia-
Pasi�c Research and Training Network on Trade (ARTNet).

Kegiatan kunjungan di  Kedutaan Besar Republik Indonesia 
di Bangkok dibuka dengan sambutan dari Kepala 
Perwakilan RI Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. 
Mustari, M.Pd. Dalam sambutannya, Prof. Dr. Mustari 
menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan akademik 
mahasiswa Indonesia ke luar negeri yang bertujuan untuk 
menambah wawasan internasional dalam menghadapi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan mendukung 

adanya kerjasama antara Departemen Ilmu Ekonomi IPB 
dengan universitas ataupun institusi pendidikan di 
Thailand.

Kunjungan akademik berakhir di ARTNet, yakni sebuah 
institusi di bawah The United Nations Economic and Sosial 
Commission for Asia and The Paci�c (UN ESCAP). Kegiatan 
dimulai dengan  pemaparan mengenai United Nations 
serta UN ESCAP, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi 
hingga berlanjut menuju sesi tanya jawab mengenai 
ARTNeT, program kerja, dan penelitian terakhir terkait 
perdagangan internasional yang salah satu topiknya adalah 
perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina.

Dr. Muhammad Findi mengungkapkan bahwa terdapat 
beberapa hal yang diharapkan dari kunjungan ke Thailand. 
Pertama, mahasiswa dapat mengambil pelajaran 
bagaimana Thailand dapat menjadi kekuatan ekonomi 
Asia. Kedua, mengambil pelajaran bahwa sektor pariwisata 
halal dapat menjadi salah satu sektor yang bisa dijalankan 
di Indonesia dan dapat menjadi sumber pendapatan 
negara. Ketiga, kondisi Thailand yang secara geogra�s 
mempunyai kemiripan dengan Indonesia, maka Indonesia 
dapat menerapkan policy agar dapat menjadi negara kuat 
di Asia seperti Thailand yang saat ini Pendapatan Domestik 
Bruto (PDB) per kapitanya mencapai US$ 5.400, sedangkan 
Indonesia masih di angka US$ 3.900. Keempat, dapat 
mengetahui prasyarat yang bisa pemerintah lakukan agar 
Indonesia dapat menjadi kekuatan setidaknya di Asia 
Tenggara, yaitu dengan stabilitas politik, perbaikan sarana 
prasarana, dan sebagainya.

“Luaran dari acara Economics Trip yang dapat diperoleh 
bagi mahasiswa dan dosen adalah kita harus segera 
mempersiapkan diri menyambut persaingan dalam aspek 
ekonomi khususnya di ruang lingkup ASEAN ini,”  tutur Dr. 
Findi. (KR/Zul)
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Mahasiswa Peternakan IPB Ubah Biji Pepaya 
Menjadi Antibiotik, Raih Juara I pada LKTI Nasional

erobosan dan inovasi terbaru di berbagai bidang Tsemakin banyak dicetuskan oleh pemuda pemudi 
Indonesia, diantaranya mahasiswa. Sebagai agent of 

change, banyak mahasiswa yang membuat ide-ide terbaru 
untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar 
lingkungannya. Seperti yang dilakukan oleh tiga 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), yakni Ika Jenri, 
Laily Rinda, dan Mohamad Ramdoni yang berasal dari 
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP) 
Fakultas Peternakan (Fapet) IPB.

Ketiga mahasiswa tersebut menyalurkan idenya berupa 
alternatif antibakteri untuk penyakit Colibacillosis pada 
ayam broiler yang disebabkan oleh bakteri E. Coli. Idenya 
tersebut disampaikan melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah 
(LKTI) Nasional yang diadakan oleh Fakultas Peternakan 
Universitas Andalas (17-20/10). Mereka berhasil meraih 
Juara I dalam LKTI Tingkat Nasional tersebut.

“Tema yang diangkat dalam lomba ini adalah Optimalisasi 
Peran Mahasiswa dalam Membangun Peternakan Berdaya 
Saing Industri. Lalu, kami memfokuskan pada alternatif 
penyakit ayam broiler melalui pemanfaatan ekstrak biji 
pepaya,” tutur Jenri.

Penggunaan antibakteri sintetik yang sering digunakan 
untuk mengatasi penyakit pada ayam broiler seringkali 
dapat menimbulkan residu dan menyebabkan resisten 

mikroba bagi tubuh ternak itu sendiri. Sedangkan, ayam 
broiler mengalami peningkatan permintaan di masyarakat, 
baik di pasar tradisional maupun swalayan. Ayam broiler 
cukup rentan dengan penyakit khususnya Colibacillosis 
yang menyebabkan performa ayam menurun. Oleh karena 
itu, Jenri dan timnya menjadikan biji pepaya sebagai 
alternatif solusinya.

“Prosesnya dimulai dengan mengeringkan biji pepaya 
selama kurang lebih dua hari, lalu dikeringkan kembali 
dalam oven 60 derajat celcius selama satu hari full, dan 
selanjutnya diblender agar halus. Berikutnya, biji pepaya 
tadi direndam dalam larutan etanol 96 persen selama tiga 
hari dan dimasukkan ke alat bernama rotary evaporator 
untuk mengentalkan ekstrak tersebut,” jelas Jenri soal 
proses pembuatan ekstrak biji pepaya.

Perjuangannya menjadi seorang juara cukup panjang, 
dimulai dari pengiriman abstrak, pengumpulan full paper 
dan diumumkannya Jenri beserta timnya untuk presentasi 
full paper di Universitas Andalas, bersaing dengan enam 
tim lainnya.

“Semoga ide dari karya tulis tentang alternatif ekstrak biji 
pepaya ini dapat diteliti lebih lanjut dan bisa menjadi solusi 
bagi para peternak di Indonesia dalam mengatasi 
permasalahan pada ayam broiler,” tutup Jenri. (NIN/Zul)
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Eggsotist, Pasta Gigi Praktis Karya Mahasiswa 
Fakultas Peternakan IPB

Berawal dari kesadaran pentingnya menggosok gigi 
dan kebutuhan kepraktisan, dua mahasiswa 
Program Studi Teknologi Hasil Ternak (THT) Fakultas 

Peternakan (Fapet) IPB angkatan 53, yaitu Ahmad Fauji dan 
Fiona Salfadila, menggabungkan kedua hal tersebut 
dengan menciptakan pasta gigi praktis yang langsung 
dimasukkan ke dalam mulut dan langsung dapat disikat 
menggunakan sikat gigi. Tanpa harus mengoleskannya 
pada sikat gigi terlebih dahulu. Pasta gigi yang terbuat dari 
kerabang atau cangkang telur dengan campuran susu ini 
dinamakan dengan Eggsotist.

Menggosok gigi menggunakan Eggsotist dapat 
menge�sienkan waktu dan tenaga karena saat akan 

menyikat gigi tidak diperlukan adanya pergerakan 
membuka dan menutup kemasan pasta gigi, serta tanpa 
perlu mengoleskan pasta gigi ke sikat gigi. Eggsotist dapat 
menjadi salah satu solusi dalam permasalahan yang sering 
dijumpai, yaitu sering kali pasta gigi terjatuh saat kita 
mengoleskannya gigi ke sikat gigi.

“Selain praktis dan e�sien, Eggsotist juga menyehatkan 
karena mengandung berbagai bahan hasil peternakan 
seperti susu dan kerabang telur yang mengandung kalsium 
tinggi. Eggsotist pun tidak mengandung detergen, 
sehingga aman digunakan,” terang Fauji.

Eggsotist telah membawa Fauji dan Fiona berhasil 
menorehkan prestasinya di kancah nasional. Fauji dan 
Fiona berhasil meraih Juara Dua dalam lomba  Lomba 
Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Fast Week 2018 yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Mahasiswa Fakultas 
Peternakan Universitas Andalas, (17-20/10). Kegiatan ini 
mengambil tema “Optimasi Peran Mahasiswa dalam 
Membangun Peternakan Berdaya Saing Industri”. “Awalnya 
memang tidak terlalu yakin menang, karena baru pertama 
kali mengikuti lomba karya tulis ilmiah, dan ditambah kami 
mendapat nomor urut pertama untuk presentasi. Selain itu, 
saingan kami berasal dari universitas ternama lain. Namun 
kami tetap berusaha untuk menampilkan yang terbaik,”ujar 
Fauji.

Untuk kelajutan Eggsotist, Fauji mengatakan bahwa saat ini 
Eggsotist sedang disempurnakan formulanya. “Kami masih 
mencari beberapa bahan untuk antibakteri dan bahan 
yang dapat menghasilkan busa dari peternakan. Agar kelak 
Eggsotist dapat diproduksi,”tuturnya. (KR/ris)
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