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IPB dan Chiba University Jepang Wacanakan Joint Degree

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) kedatangan delegasi dari 

Chiba University Jepang yakni Prof. Tatsuaki Kabayashi 

(Dekan Sekolah Hortikultura) dan Prof. Furuya 

Katsunori. Kedatangan delegasi dari Jepang ini disambut 

oleh Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Anas 

Miftah Fauzi dan Sekretaris Program Magister Sekolah 

Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Nahrowi di Ruang 301, Direktur 

Program Internasional IPB, Prof. Iskandar Z. Siregar 

Gedung Pascasarjana Kampus IPB Dramaga (29/3).

Kunjungan mereka ke IPB ini dalam rangka diskusi untuk 

inisiasi pembentukan Join Degree dan Liaison Officer 

Chiba University di IPB. Kedua perguruan tinggi ini ingin 

mengembangkan master of lanscape architecture atau 

master of science. Selama ini, studi double degree yang 

sudah berjalan antara IPB dengan Chiba University adalah 

kuliah dua tahun di Indonesia dan dua tahun di Chiba 

University.

“Double degree ini masa kuliahnya lebih lama. Nah 

tantangannya jika joint degree itu seperti membuat  

program baru. Selain itu, ada ketidaksesuaian terkait total 

jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang harus 

diselesaikan mahasiswa di IPB dan di Chiba University,” 

ujar Prof. Nahrowi.

Sementara itu Prof. Anas mengatakan selain kerjasama 

joint degree dengan perguruan tinggi di Jepang, IPB juga 

melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dari 

negara lain.

Sebelumnya, IPB telah menjalin kerjasama double degree 

dengan Ibaraki University karena kita memiliki kurikulum 

yang sama. Dalam program ini mahasiswa harus 

melakukan double thesis. Yang kedua adalah kerjasama 

joint degree dengan Netherland School Management, 

Netherland University.

“Selain itu, kami juga kerjasama dengan Goettingen 

University untuk keilmuan agribisnis. Bentuk kerjasamanya 

kuliah satu tahun di Indonesia dan dua tahun di 

Goettingen. Ada juga kerjasama dengan Adelaide 

University, Australia. Kita melakukan kerjasama double 

degree dengan pola satu tahun di Indonesia dan satu 

tahun belajar di Australia. Intinya kami sangat menyambut 

baik kerjasama untuk program joint degree yang 

diharapkan,” ujarnya.  (dh/Zul)
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Pakar Ekologi Sosial dari Jerman Berikan Kuliah Umum di IPB

P
rof. Dr. Achim Schluter Stefan Partelow dari Leibniz 

Center for Tropical Marine Research (ZMT), Bremen, 

Jerman memberikan kuliah umum di Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Kuliah umum dengan topik “Socio-

Ecological System (SES) Framework: Concept and 

Aplication” digelar di Ruang Anggrek, Departemen 

Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan (ESL), Kampus IPB 

Dramaga (28/3).

Kuliah hasil kolaborasi antara Program Studi Ekonomi 

Sumberdaya Kelautan Tropika, Program Studi Pengelolaan 

Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan ZMT Jerman ini 

membahas tentang riset ekologi sosial yang telah dilakukan 

oleh Prof. Achim.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya di Lombok 

dengan menggunakan SES Framework, Prof. Achim 

mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara skor 

ekologi dengan lokasi tambak namun tidak ada hubungan 

antara skor sosial dengan lokasi tambak. Total skor yang 

didapatkan tidak terkait dengan lokasi. Dilema sosial 

diciptakan oleh hubungan ekologi dan sosial. Hasil tersebut 

dilihat berdasarkan hubungan manusia dengan alam dalam 

budidaya tambak.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kajian Strategis 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB, Dr. Eva Anggraini, S.Pi., M.Si. menyampaikan 

bahwa kuliah umum ini merupakan kali kedua Departemen 

ESL sharing ilmu bersama ZMT, Bremen, Jerman.

“Tahun lalu kami mengadakan course tentang feel 

experiment yang sangat menarik bagi mahasiswa untuk 

membuka wawasan dan pembelajaran. Course tahun lalu 

kami adakan untuk melihat bagaimana proses dalam 

merancang sebuah penelitian menggunakan teknik feel 

experiment,” tambahnya.

Kuliah umum kali ini membicarakan socio-ecological system 

(SES) framework. Metode ini sangat terkenal dan juga tidak 

hanya dibangun oleh satu institusi, tetapi dibangun oleh 

beberapa institusi. Kuliah umum ini membahas SES 

Framework yang dikembangkan oleh Ostrom.

SES Framework ini tidak hanya diaplikasikan di bidang sosial 

dan ekonomi tetapi juga dapat diaplikasikan di bidang 

manajemen lingkungan maupun manajemen pesisir laut.

Pada Kuliah Umum ini, Prof. Achim menjelaskan tentang 

sejarah SES Framework model Ostrom, tujuan dan manfaat 

SES Framework, metode analisis yang digunakan dalam SES 

Framework, dan contoh aplikasi SES Framework di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tidak hanya itu, di akhir kuliah umum peserta diminta 

melakukan studi kasus dengan menggunakan SES 

Framework. Studi kasus dilakukan secara berkelompok 

dengan anggota 3-4 orang. Studi kasus ini dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap 

SES Framework tersebut.

“Saya berharap kegiatan ini dapat memberi wawasan 

kepada peserta tentang SES Framework dan memberikan 

asupan untuk memperlancar penelitian peserta,” tambah 

Dr. Eva. (Rosyid/Zul)
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Menjawab Tantangan Teknologi, Mahasiswa Vokasi IPB Perkuat Penguasaan IT

P
erkembangan teknologi yang demikian pesat 

membuat generasi muda perlu bersiap meningkatkan 

kapasitas diri. Himpunan Mahasiswa Vokasi (Himavo) 

Micro Information Technology Institut Pertanian Bogor (IPB) 

mengadakan IT Knowledge 2018 sebagai bentuk 

peningkatan skill mahasiswa di bidang IT. Pada tahun 2018 

ini, IT Knowledge bertajuk “Reach and Explore Your Skill 

with IT Knowledge 2018”. IT Knowledge terdiri atas dua 

kegiatan utama yaitu workshop dan seminar. Workshop 

diadakan di Kampus Cilebende, Sekolah Vokasi IPB, Minggu 

(18/3). Sedangkan seminar dilaksanakan di Kampus IPB 

Baranangsiang, Minggu (25/3). Kegiatan ini dihadiri 210 

peserta yang datang tak hanya dari mahasiswa IPB, namun 

juga dari beberapa kampus lainnya seperti Universitas 

Mercubuana, Universitas Gunadarma dan Universitas Bina 

Sarana Informatika (BSI) Jakarta.

“Kegiatan workshop terdiri atas tiga bagian yaitu 

Advertisement Design bersama GOJEK Creative Design yaitu 

belajar membuat desain grafis untuk mempublikasikan suatu 

iklan dengan standardisasi desain grafis yang diminati 

perusahaan-perusahaan saat ini. Micro Controller  yaitu 

mengkonsep, membuat, dan merancang sebuah sistem 

mengenai Internet of Things (IoT). Terakhir, Cinematography 

yaitu belajar membuat videografi kekinian dan mengajak 

mahasiswa menjadi konten kreator yang bermanfaat bagi 

masyarakat. Kami melihat para peserta sangat antusias 

mengikuti workshop ini,” kata Budi, Ketua Himavo Micro IT.

Sebagai puncak kegiatan, seminar IT Knowledge membahas 

“The New Innovation of Technology” yang diisi  Andreas 

Sanjaya (iGrow) dan Hendra Etri Gunawan (Human Capital of 

Bukalapak).

Andreas Sanjaya menyatakan, “Dunia teknologi perannya 

saat ini sangat dibutuhkan. Indonesia butuh banyak start up 

seperti ini. Sebagai negara yang subur, potensi pertanian 

Indonesia harus dimaksimalkan. IGrow hadir sebagai 

penghubung dan kanal untuk investasi di bidang pertanian. 

Ini menjadi suatu awal yang baik untuk inovasi di bidang 

pertanian yang perlu untuk terus dioptimalkan.”

 “Mahasiswa harus bisa mengubah mindset. Tanpa kita 

sadari kita sering  menghadapi hidup auto pilot dengan 

mengunci kebebasan kita. Kita terpaku pada jadwal sibuk dan 

terencana. Oleh karena itu, kita perlu untuk berpikir out of the 

box. Jangan menetap terlalu lama pada zona nyaman, karena 

dunia teknologi akan selalu berkembang,” ujar  Hendra Etri 

Gunawan.

Menurut Budi, acara ini sangat bermanfaat. “Selain belajar 

mengikuti standardisasi dunia pekerjaan saat ini, kita dapat 

menemukan jawaban bagaimana cara untuk menghadapi 

globalisasi teknologi saat ini yang begitu berdampak di dunia. 

Rangkaian kegiatan yang kami adakan ini tujuannya untuk 

memotivasi mahasiswa, agar mampu menjadi agen 

perubahan untuk menghadapi era disrupsi teknologi yang 

terus berkembang,”jelasnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, harapannya, agar ilmu yang 

didapat dari IT Knowledge  2018 ini dapat bermanfaat untuk 

kehidupan nanti dan kami berharap mahasiswa dapat peka 

dengan teknologi agar tidak tergerus zaman yang semakin 

maju. Tampak hadir saat seminar IT Knowledge, Walidatush 

Shalihah, M.Kom selaku pembina Himavo Micro IPB dan Hari 

Otang Sasmita, M.Si selaku dosen Program Keahlian 

Komunikasi. (ff/ris)

Gula Dapat Menyebabkan Ketergantungan

D
epartemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP), Institut 

Pertanian Bogor (IPB) menggelar studium generale 

be r ta juk  Sugar  and  Sugar  A l te rna t i ves : 

Characterization, Health Ascpect, and Application yang 

bertempat di Auditorium Abdul Muis Nasution, Fakultas 

Teknologi Pertanian (Fateta), Kampus IPB Dramaga (23/3). 

Pembicara yang hadir adalah Kataryzna Swiader, staf 

pengajar di Human Nutrition and Consumer Sciences 

Faculty, Warsaw University of Life Sciences – SGGW 

Polandia. Peserta yang hadir dari berbagai departemen di 

IPB, serta perwakilan pertukaran mahasiswa dari Polandia 

dan Thailand.

Kataryzna Swiader memaparkan tentang berbagai jenis gula 

pada umumnya seperti sukrosa, laktosa sakarin, aspartame, 
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siklamat, dan sebagainya. Ia juga menjelaskan karakteristik 

berbagai jenis gula tersebut, dampaknya bagi kesehatan, 

serta aplikasinya dalam bahan pangan.

“Gula dapat menyebabkan ketergantungan. Kita harus 

mencari alternatif dari gula yang saat ini digunakan. 

Berbagai penyakit disebabkan oleh gula diantaranya, 

diabetes, obesitas, penyakit jantung dan circulatory system, 

menurunkan imun, mendorong caries pada gigi, 

mempercepat proses penuaan dan sebagainya,” ujar 

Kataryzna.

Kataryzna juga menyebutkan berbagai macam alternatif 

gula yang di dapat dari bahan-bahan alami, seperti madu, 

stevia dari tumbuhan stevia di Amerika Selatan, Lo Han Gou 

dari Cina dan Asia Selatan, Agave Nectar dari tumbuhan 

agave, dan sebagainya. Bahan-bahan alami tersebut 

memiliki komposisi yang sama seperti gula seperti sukrosa, 

fruktosa, dan glukosa. Tetapi mengandung lebih banyak 

manfaat daripada gula seperti antioksidan, mengobati 

diabetes, kanker, alergi, penyakit hati, penyakit perut dan 

meningkatkan daya tahan tubuh.

Selaku koordinator acara, Prof. Dr. Ir. C. Hanny Wijaya, M.Agr 

mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk mempererat 

kerjasama antara Fateta dengan Human Nutrition and 

Consumer Sciences Faculty.

“Kami bekerjasama dalam beberapa hal, termasuk salah 

satunya adalah pertukaran pelajar dan staf pengajar. 

Dengan adanya kuliah ini, mahasiswa akan dapat gambaran 

yang leb ih  luas  te rka i t  tekno log i  pangan dan 

implementasinya,” ujar salah satu staf pengajar di 

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) IPB ini.

Prof. Hanny juga berharap kerjasama ini tidak hanya antara 

fakultas dengan fakultas tetapi bisa menjangkau yang lebih 

luas, seperti antar universitas sehingga akan melibatkan 

banyak fakultas di dalamnya. (UAM/Zul)

Forum Ilmiah Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB, Kumpas Tuntas Permasalahan Moral Anak

D
epartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas 

Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (FEMA 

IPB) menggelar Forum Ilmiah IKK bertajuk “Emosi 

Positif sebagai Kunci Keberhasilan Pendidikan Karakter’ 

yang bertempat di ruang AMG Connect Fakultas Ekologi 

Manusia (FEMA), Rabu (28/3). Kegiatan ini menghadirkan 

penulis buku-buku fenomenal tentang pendidikan karakter, 

yaitu Dr. Ratna Megawangi.

Forum ilmiah tersebut dihadiri oleh 38 peserta dari 

mahasiswa IKK IPB dan perwakilan dari setiap instansi, 

seperti Indonesia Heritage Foundation (IHF), Labschool 

Pendidikan Karakter IPB ISFA, Pusat Penelitian Lingkungan 

Hidup, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (PPLH LPPM IPB), Gita 

Family Conseling, Sekolah Sinar Cendekia dan Institut 

Agama Islam Sahid Bogor.

Sekretaris Departemen IKK FEMA IPB, Alfiasari SP, M.Si, 

menjelaskan bahwa Forum Ilmiah IKK bertujuan untuk 

mensosialisasikan topik-topik pembelajaran dan keilmuan 

yang didiskusikan dan diteliti di IKK. “Tema yang diangkat 

pada forum ilmiah pertama sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat saat ini. Output-nya, peserta akan mengetahui 

apa saja bidang keilmuan IKK, seperti kelekatan antara ibu 

dan anak, serta emosi postif pada anak. Selain itu peserta 

juga dapat inspirasi baru untuk menerapkan ilmu yang 

sudah didapat di sekolah dan keluarga masing-masing,” 

ujar Alfiasari.

Pada forum ilmiah tersebut ,Dr. Ratna Megawangi 

menyebutkan bahwa emosi adalah sumber energi orang 

dalam berpikir dan akan menjadi dasar bagi seseorang 

mengambil keputusan atau berperilaku.

“Saat ini, pendidikan Indonesia kurang mengedepankan 

permasalahan moral. Emosi negatif yang dihasilkan dalam 

diri seseorang akan mendorong perilaku-perilaku buruk di 

masyarakat. Karena emosi akan menjadi kekuatan di dalam 

diri seseorang. Sehingga implikasi sosial yang dihasilkan dari 

emosi negatif banyak sekali diantaranya mudah tersulut, 

mudah terprovokasi, egois, narsis, kriminalitas tinggi, tidak 

jujur (korupsi), dan lari dari tanggung jawab,” jelas Dr. 

Ratna.

Dr. Ratna Megawangi juga menyarankan agar orangtua dan 

sekolah melindungi anak dari masalah kejiwaan (neurosis) 

dan menanamkan emosi positif sejak dini.

“Neurosis adalah permasalahan pada kejiwaan seseorang 

yang selalu merasa menderita, seperti takut, khawatir, curiga, 

waspada, sombong, dan sebagainya. Individu yang 

mengalami neurosis adalah mereka yang sejak kecilnya
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mendapatkan pengalaman emosi negatif (marah, kesel, 

minder, kecewa, dan dengki). Emosi negatif ini diterima dari 

perilaku-perilaku yang dilakukan oleh lingkungannya, yaitu 

rumah dan sekolah, sehingga akan membentuk 

kepribadian dan kesehatan jiwa anak,” lanjutnya.

Lebih lanjut Dr. Ratna mengatakan, sumber emosi positif 

adalah kelekatan antara ibu dan anak untuk menumbuhkan 

jiwa yang sehat dan toleran pada anak. Sekolah juga tidak 

perlu menggunakan sistem rangking dalam menilai 

akademis siswa, sehingga siswa menjadi mudah iri dan 

sombong. “Sistem pendidikan saat ini harus menciptakan 

lingkungan yang menumbuhkan emosi positif anak. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang 

yang berhasil didukung oleh kecerdasan emosi sebanyak 80 

persen,” tambahnya.

Pada kegiatan forum ilmiah selanjutnya, Dr. Alfiasari 

berharap dapat dilaksanakan dengan rutin dan mengajak 

instansi terkait lainnya.

“Harapannya kegiatan ini dapat dilakukan secara berkala 

melingkupi tiga divisi besar IKK, yaitu anak, konsumen, dan 

keluarga. Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan 

ada seminar yang lebih besar dan mengundang instansi dan 

mitra IKK, ” harap  Alfiasari. (UAM/ris)

Geng Bacaku: Community Project Mahasiswa IPB yang Tingkatkan Rasa Sosial

M
anusia merupakan makhluk sosial yang 

membutuhkan bantuan satu sama lain dalam 

kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa setiap 

manusia juga harus mempunyai rasa sosial terutama dalam 

berbagi dengan sesama. Begitulah yang dilakukan oleh 

sepuluh mahasiswa IPB membuat sebuah community 

project sebagai kontribusi mereka untuk negara terutama 

lingkungan.    Community project yang dipimpin Tika 

Mazda, mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, 

Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) bersama teman-

temannya diberi nama ‘Geng Bacaku’. ‘Geng Bacaku’ 

memiliki kepanjangan yakni ‘Generasi Gemar Membaca 

dan Cinta Lingkungan’.

“Project ini kami kembangkan, para penerima beasiswa 

dari PT. Paragon Technology and Innovation, yang 

memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengabdi ke 

masyarakat. Berdasarkan inilah kami membuat ‘Geng 

Bacaku’ ini,” jelas Tika sebagai Project Leader. ‘Geng 

Bacaku’ sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan fokus 

saat itu pada Lembaga Pendidikan Karakter dengan 

lingkupnya sawah. Di tahun 2018 ini, Tika bersama timnya 

mengubah sasaran ‘Geng Bacaku’ bagi anak-anak 

Sekolah Dasar kelas 3 dan 4 di SD 01 Cibadak, Ciampea, 

Bogor.

Tika menerapkan target pada ‘Geng Bacaku’ berupa 

menumbuhkan minat baca dan cinta lingkungan pada anak-

anak jaman sekarang. Program yang dilaksanakan untuk 

pencapaian target tersebut berupa program mingguan 

dengan wajib baca buku cerita hingga kegiatan lingkungan 

seperti membuat vertical garden.

“Kami melaksanakan program ini di setiap hari Sabtu, dan 

sudah dimulai sejak tanggal 3 Maret 2018 lalu. Program ini 

akan berjalan selama tiga bulan dengan final project yang 

kami rancang berupa Geng Baca on Show, semacam 

penampilan bakat dari anak-anak kelas 3 dan 4 di SD 01 

Cibadak,” tutur Tika.

Tidak hanya Tika dan timnya, Tika juga melakukan 

rekruitmen relawan bagi mahasiswa IPB yang memiliki visi 

sejalan dengan project ini. Para relawan tersebut dijadikan 

kakak asuh bagi anak-anak ‘Geng Bacaku’ dalam setiap 

pertemuan. “Jumlah relawan kami ada sepuluh orang. Para 

relawan kami arahkan untuk menjadi kakak asuh setiap 

kelompok dan melihat perkembangan minat baca adik-adik 

‘Geng Bacaku’ tiap minggu melalui borang kualitatif,” 

lanjutnya.

Project yang dilakukan oleh Tika dan timnya merupakan 

fenomena pemuda yang peduli dengan lingkungan sosial. 

Tika mengatakan, ‘Geng Bacaku’ yang dibentuknya 

merupakan salah satu bentuk “Contribute to Nation” 

mereka dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Tidak 

hanya itu, kesempatan melalui project ini menjadikan Tika 

dan timnya lebih bersyukur dan belajar banyak tentang 

lingkungan sosial.

“Manusia itu makhluk sosial. Tanpa kita sadari, setiap menit 

aktivitas yang kita lakukan itu berdampak bagi orang-orang 

sekitar kita. Jadi, jangan pernah ragu untuk sharing terus 

berita positif apapun melalui kegiatan kecil yang ada social 

impact-nya. Geng Bacaku ini-lah cara kami mengajak 

mahasiswa lain untuk lebih peka dan meningkatkan rasa 

sosial kita,” tutup Tika dengan pesannya bagi mahasiswa. 

(NIN/ris)
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Mahasiswa IPB Raih Gelar Best Presenter di Jepang

M
ahasiswa Teknik Mesin dan Biosistem (TMB), Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Yudha Putra Arysandy, meraih 

gelar Best Presenter dalam cluster Agriculture di 

ajang The 15thHokkaido Indonesian Student Association 

Scientific Meeting (HISAS 15). Kegiatan tersebut diadakan oleh 

Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) Hokkaido, di Sapporo-shi 

Hokkaido Jepang pada 17-18 Maret 2018.

Finalis yang berhasil lolos sampai Hokkaido diantaranya 

berasal dari IPB, ITP, UB, UNPAD, UNJ, ITS dan lainnya. Totalnya 

berkisar 44 tim. Tema yang diusung pada kegiatan HISAS 15 

tersebut adalah Integrated Science for Attaining Indonesia’s 

Golden Generation in 2045.

Yudha dan timnya yang terdiri dari Mu’minah Mustaqimah 

dan Septyani Putri Mahanani menciptakan alat untuk 

memonitoring dan merekam suhu serta kelembaban di dalam 

greenhouse. Nama alat tersebut adalah Portable Greenhouse 

Monitoring Device.

Alat ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui suhu, 

kelembaban, dan intensitas cahaya dengan menggunakan 

sensor.

“Setiap beberapa saat, data yang dihasilkan akan tercatat 

secara berkala melalui sd card dan internet. Data yang tercatat 

meliputi beberapa aspek seperti suhu, kelembaban, dan 

intensitas cahaya. Ini memudahkan peneliti dalam memantau 

aktivitas di dalam greenhouse. Data yang dihasilkan dapat 

menjadi rujukan untuk memberikan perlakuan pada tanaman di 

dalam greenhouse,” ujarnya.

Tidak hanya itu, alat tersebut juga dapat membedakan keadaan 

suhu dan kelembaban pada dua jenis greenhouse (satu bukaan 

atap dan dua bukaan atap). Selain dimanfaatkan untuk 

penelitian, alat pendeteksi tersebut juga dapat digunakan oleh 

perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan system 

greenhouse ataupun hidroponik.

Sementara itu menurut Yudha pada hari pertama di Jepang, 

mereka mendapatkan kuliah umum dari beberapa ahli. Setelah 

itu setiap tim presentasi paper yang sudah dibuat di hadapan 

seluruh peserta dan penguji.

“Di hari terakhir, kita melakukan kunjungan ke beberapa 

tempat di Kota Sapporo. Mulai dari tempat pengelolaan air 

bersih, museum pencegahan bencana alam dan Sapporo TV 

Tower,” jelas Yudha.

Yudha sendiri sangat terkesima dengan kehidupan masyarakat 

Jepang. Mulai dari ketertiban, budaya membaca, dan 

masyarakat Jepang yang sangat ramah meskipun dengan 

orang asing. Pengalaman yang paling berkesan untuk Yudha 

adalah merasakan suhu ekstrim yang tidak biasa di Indonesia 

yaitu sampai minus lima derajat celcius.

“Saya sangat senang dan bersyukur bisa mengikuti kegiatan 

ini,” ujarnya. (UAM/Zul)

Ciptakan Mie Instan Sehat dari Tepung Mocaf, Mahasiswa IPB Raih Juara Tiga

M
ahasiswa Ilmu Teknologi Pangan (ITP), Institut 

Pertanian Bogor (IPB), Fadhilah Nur ‘Azizah dan 

Niswana Wafi Alfarda meraih Juara tiga pada 

Winslow Scientific Paper Competition 2018. Kompetisi ini 

diadakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 

Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanudin, Makasar 

(18/03). Peserta yang lolos sepuluh besar diantaranya IPB, 

Universitas Hasanudin, Universitas Sumatera Utara, Universitas 

Brawijaya, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Surabaya, 

dan Universitas Udayana Bali.

Inovasi yang diciptakan Fadhilah dan Wafi dalam ajang 

perlombaan tersebut adalah produk mie instan sehat komersial 

dari tepung mocaf.

“Kami membuat mie instan berbahan dasar 100% dari tepung 

mocaf. Tidak ada campuran tepung lain, kecuali rempah-

rempah dan sayuran. Mocaf tersebut kami dapatkan dari bahan 

baku singkong yang sudah dimodifikasi menjadi tepung,” ujar 

wafi.

Fadhilah mengutarakan bahwa persiapan mereka pada 

kesempatan itu lebih matang daripada perlombaan 

sebelumnya. Selain itu, produk inovasi mie instan ini pun 

memiliki keunggulan dibandingkan produk lainnya.

“Mie instan kan digemari masyarakat Indonesia, oleh karena 

itu kami mengambil tema ini. Banyak dari masyarakat berpikir 

bahwa mie instan tidak sehat dan bahan baku tepung terigunya 

masih impor. Maka kami mencoba mencari inovasi baru untuk 

membuat mie instan sehat dari tepung mocaf yang di dapat 

dari produk lokal. Selain itu, kami juga menambahkan Isolated 

Soya Protein untuk meningkatkan kandungan protein dan 

berbagai macam jenis sayuran,” jelas Fadhilah dan Wafi. 

(UAM/Zul)
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Cookie-Sukak Makanan Ringan dari Sukun Karya Mahasiswa IPB

M
ahasiswa Departemen Gizi Masyarakat (GM), 

Institut Pertanian Bogor (IPB), ciptakan produk kue 

kering (cookies) dari bahan baku tepung sukun dan 

kacang tunggak. Ketiga mahasiswa itu adalah Khodijah, 

Bonita Ratnasari, dan Fathimah Zahra S.

Kue kering yang diberi nama Cookie-Sukak berhasil meraih 

juara 2 dalam Imatekta Creative Agricultural Engineering 

Competition 2018, di Universitas Jember. Perlombaan 

tersebut berlangsung pada 3-4 Maret 2018 dan diikuti oleh 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas 

Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas 

Diponegoro, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Sepuluh 

November, Universitas Negeri Yogyakarta, dan sebagainya.

Produk Cookie Sukak ini lahir sebagai bentuk keprihatinan 

terhadap permasalahan gizi buruk di Indonesia. Selain itu, ide 

ini juga dilatarbelakangi oleh salah satu tujuan pembangunan 

berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 

2030, yaitu Tanpa Kelaparan.

Kelebihan kue kering Cookie-Sukak adalah pemanfaatan 

bahan-bahan lokal seperti sukun dan kacang tunggak. Selain 

itu, kandungan energi (269 kkal) dan protein (6.3 gram) yang 

terkandung dalam Cookie-Sukak lebih tinggi daripada 

makanan tambahan yang diberikan oleh pemerintah. 

Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai makanan selingan 

yang tepat bagi balita pengidap kurang energi protein (KEP).

“Harapan kita ke depannya produk Cookie-Sukak ini dapat 

dikembangkan oleh pemerintah dan dijadikan sebagai 

alternatif baru untuk makanan tambahan balita,” harap 

khadijah. (UAM/Zul)

Persiapkan Karier Pascakampus, Mahasiswa IPB Gelar  Seminar I-Change

P
engembangan Sumber Daya Manusia Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekologi Manusia 

Institut Pertanian Bogor ( FEMA IPB) menggelar 

Seminar Persiapan Karier I-Change yang bertajuk 

‘Membangun Generasi Muda Siap Menatap Era Digital’, 

Sabtu (24/3) di Kampus IPB Dramaga. Kegiatan dalam rangka 

peningkatan kapasitas mahasiswa IPB ini menghadirkan 

Indra Sugiarto (Founder @masukkampus), Ayudia Bing 

Slamet (Founder @diabirthphoto), Ditto Percussion (Co-host 

Sarah Sechan Net TV) dan Erik Syamsul (Founder of ESR 

coach and consulting).

Erik Syamsul dalam pemaparannya menyatakan bahwa 

sukses itu ketika membantu orang lain agar sukses. “Kita 

harus tahu bagaimana bergaul ,  berteman serta 

menyeimbangkan otak kanan dan kiri. Menjadi professional 

juga dibutuhkan konsistensi dan persistensi, misalnya jangan 

terburu-buru untuk pindah pekerjaan jika belum mencapai 

lima tahun karena kita belum dapat disebut sebagai ahli,” 

ujarnya.

Indra Sugiarto menganalisis banyak fenomena zaman digital 

salah satunya kecanggihan teknologi dan potensi menjadi 

entrepreneur. “Entrepreneur itu sesuatu yang sangat 

menggiurkan. Namun, dalam menjalaninya tentu diperlukan 

visi yang jelas. Bagi saya, kegigihan adalah segalanya. Untuk 

terjun ke dunia entrepreneur ini kita perlu memiliki mental 

dan attitude yang baik dalam menghadapi masalah,” 

katanya.

Pada sesi talkshow  kedua yaitu bersama Ayudia dan Ditto 

lebih membahas tentang bagaimana pasangan artis ini 

memulai usaha di dunia digital dan bagaimana kerjasama 

keduanya sebagai pasangan.

“Bagi saya, pasangan hidup hadir untuk melengkapi. 

Perempuan bisa berkarya dimana pun mereka berada, saya 

memilih untuk berkarya di bidang fotografi misalnya. Intinya,  

media sosial jika digunakan dengan baik akan membuat kita 

menjadi produktif. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan 

dengan hobi dan passion kita masing-masing,” sebut 

Ayudia.

Ditto juga menambahkan, salah satu alasan untuk tetap 

bertahan di dunia digital entrepreneur adalah dengan 

memperbanyak bertemu orang lain, menjaring kolaborasi 

dengan banyak pihak serta terbuka dengan berbagai peluang 

yang hadir.

Acara ini dihadiri  ratusan mahasiswa dari lintas jurusan dan 

angkatan di IPB dan tampak hadir Wakil Dekan Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 

Dr. Siti Amanah. (ff/ris)



JADWAL AGENDA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 31 MARET 2018

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id, 
www.humas.ipb.ac.id, 
www.ipbmag.ipb.ac.id   
www.media.ipb.ac.id

Sabtu, 31 Maret 2018 
Kuliah Kerja Nyata Tematik IPB (KKN-
Tematik IPB) Tahun 2018 

Waktu : 08.00 - 13.00 WIB 
Tempat :  Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Dramaga 
Unit Penanggung Jawab : LPPM IPB 
CP : 0251-8622093
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Sabtu, 31 Maret 2018 
Roadshow Seminar Motivasi Kampus 
Ke 11 

Waktu : 12.00- 16.00 WIB 
Tempat : Auditorium Andi Hakim Nasoetion, 
Kampus IPB Dramaga Bogor
 Unit Penanggung Jawab : BEM KM IPB 
CP : Ikhsan (081355719900)
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