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Mahasiswa baru adalah 
mereka yang paling 

menggenggam erat harapan dan 
berekspektasi tinggi sebagai tunas 
termuda keluarga kampus. Expecto 
Terranova! Kalian yang menunggu 
perubahan; ujung tombak dari 
pergerakan sebuah bangsa; dan 
calon-calon terunggul penerus 
harapan tanah ibu pertiwi.

Setelah vakum cetak selama dua 
tahun, koran maba kembali hadir 
dalam nuansa baru. Membawakan 
tema kehidupan kampus sebagai 
bahasan utama, koran maba 59 hadir 
dengan tajuk “Expecto Terranova: 
Bayang Kehidupan Mahasiswa IPB 
University”

Pada kesempatan ini, Korpus 
berusaha semaksimal mungkin 
untuk menghadirkan rubrik segar 
dengan gaya sajian yang diharapkan 
disukai oleh teman-teman semua, 
khususnya kalian para Gatamala 
Agrinawa!

Salam pers mahasiswa!
Dewa Fahtiar Fisabila
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khususnya akan dihadapkan 
dengan berbagai penyesuaian. 
Maka dari itu, kita harus dapat 
beradaptasi dan mengetahui         
bagaibagaimana menyesuaikan  diri 
dengan lingkungan yang baru. 
Kehidupan di perguruan tinggi 
tentu berbeda dengan kehidupan 
di sekolah menengah. Di sini, 
kita diharuskan untuk berpikir 
kritis, mengendalikan ego, serta 
memilah pertemanan. Banyak 
sekali tantangan yang akan 
terus dihadapi. Para mahasiswa 
yang baru memasuki dunia 
perkuliahan pasti memiliki 
ambisi yang tinggi untuk 
menjadi mahasiswa yang 
produktif di tengah gempuran 
deadline. Oleh karena itu, salah 
satu hal yang perlu kita miliki 
adalah self management dan 
time management. Seperti yang 
dikatakan oleh Kak Cindy, 
“Tantangan utama menjadi 
seorang mahasiswa produktif 
adalah manajemen waktu dan 
untuk dapat memanajemenkan 
waktu maka kalian perlu 
memiliki self management. 
Orang lain tidak akan tahu 
kegiatan kita seperti apa tapi 
kitalah yang mengarahkan diri 
kita sendiri karena hanya kita 
yang tau apa yang  perlu kita 
lakukan.”

Tips dan Trik 
Menjadi Mahasiswa 

yang Produktif
Menjadi mahasiswa yang 
produktif bukanlah hal 
yang mudah, perjalanan 
panjang serta kegagalan kerap 
menghantui mahasiswa dalam 
memulai sesuatu. Namun, hal 
tersebut dapat kita atasi dengan 
mempersiapkan diri sebaik 
mungkin untuk menempuh 
perjalanan demi menjadi 
mahasiswa yang produktif. 
Seperti saran yang dikatakan 
Kak Cindy, “Kita harus 
memulai dari yang kecil. Di 
mana kita boleh bermimpi atau 
berekspektasi tinggi, tetapi juga 

Ekspektasi Mahasiswa 
Baru dan Realitanya

Mahasiswa baru tentunya 
memiliki ekspektasi atau 
harapan yang tinggi tentang 
kehidupan perkuliahan. Dimulai 
dari cumlaude dengan IPK 4, 
ikut lomba sana-sini, sampai 
mengikuti kegiatan organisasi 
maupun event volunteer demi 
menunjang CV. Namun, apakah 
ekspektasi para mahasiswa 
tersebut dapat direalisasikan 
atau hanya sebatas angan-angan 
belaka? Salah satu mahasiswa 
angkatan 58 dengan inisial 
DAP mengatakan, “Ekspektasi 
aku itu, karena kegiatan dan 
organisasi IPB yang banyak, 
membuat aku memutuskan 
untuk memilih salah satu di 
antaranya dan yakin kalau akan 
diterima di organisasi tersebut. 
Namun, realita menjadi seorang 
mahasiswa yang produktif 
ternyata tidak segampang itu. 
Kita itu gak cukup dengan 
sekedar  meyakinkan diri 
sendiri.” Sama halnya dengan 
Kak Cindy yang merupakan 
mahasiswa Sekolah Vokasi IPB 
angkatan 55 mengatakan, “Aku 
membayangkan seperti anak 
sarjana di mana bisa mengikuti 
kegiatan, organisasi, ataupun 
kepanitian yang banyak. 
Namun, karena minimnya 
informasi dan sulitnya akses 
membuatku sedikit terhambat.” 
Tak hanya itu, ada pesan dari 
Kak Cindy, ia berkata bahwa 
“Menjadi mahasiswa baru itu 
pasti memiliki ambisi yang 
tinggi untuk mengikuti banyak 
kegiatan. Namun, ternyata 
itu salah. Lebih baik menjadi 
berlian di satu kegiatan daripada 
menjadi debu di antara para 
berlian.”

Tantangan Mahasiswa
Menjadi seorang mahasiswa 
adalah salah satu hal yang 
dapat mengubah bentuk pola 
pikir. Para mahasiswa baru 

kita harus tetap tahu kapasitas 
diri kita. Dengan memulai dari 
yang kecil maka sedikit banyak 
kita akan meng-upgrade diri 
maupun potensi kita untuk bisa 
melakukan hal yang lebih besar.” 
Kak Cindy juga menambahkan 
bahwa pentingnya memiliki 
prioritas dan juga self awareness. 
Sedangkan salah satu mahasiswa 
IPB angkatan 58 dengan inisial 
DAP berpendapat bahwa 
mencari relasi merupakan hal 
yang sangat penting. Hal ini 
karena ketika kita ingin produktif 
baik mengikuti organisasi, 
kepanitian atau perlombaan 
tentu saja kita membutuhkan 
orang-orang hebat yang bisa 
memberikan arahan ataupun 
masukan-masukan lainnya. 
Karena dengan relasi kita 
dapat membentuk lingkungan 
yang positif serta secara tidak 
langsung kita akan ikut terbawa 
dan menjadi mahasiswa yang 
produktif.

Merealisasikan
Ekspektasi dan Mimpi

Merealisasikan ekspektasi dan 
mimpi merupakan hal yang 
penting untuk dilakukan agar 
kita dapat menaikkan level 
diri kita. Cara merealisasikan 
ekspektasi dan mimpi tidak 
sulit, asalkan kita memiliki niat 
yang sungguh-sungguh serta 
tekad yang kuat untuk berusaha 
mewujudkannya. Lakukan 
segala sesuatu dimulai dari hal 
yang kecil dan mudah untuk 
dikerjakan terlebih dahulu 
serta mengetahui kapasitas 
diri agar hasil yang didapatkan 
tidak jauh dengan apa yang kita 
ekspektasikan. 

Umumnya, para lulusan 
sekolah menengah atas 
yang mendapatkan kata 

“selamat” saat mengikuti ujian 
masuk perguruan tinggi akan 
tersenyum lebar dan merasa 
bangga dengan titel Mahasiswa 
yang akan mereka pegang. Para 
mahasiswa baru (maba) tersebut 
akan merasakan suasana baru 
di kehidupan mereka. Sebagian 
besar dari mereka pasti memiliki 
ekspektasi, mimpi, dan harapan 
baru ketika mulai memasuki 
dunia perkuliahan. Oleh karena 
itu, pada tahap orientasi, para 
maba pasti akan diberikan 
bimbingan dan pelatihan khusus 
untuk mempersiapkan diri 
secara mental dan penyesuaian 
di tempat kuliah. Seperti halnya 
di kampus IPB University, para 
mahasiswa baru akan mengikuti 
serangkaian kegiatan MPKMB, 
7 Habits dan kegiatan produktif 
lainnya yang bertujuan untuk 
menyusun, menyesuaikan, 
serta merencanakan segala 
ekspektasi, mimpi, dan harapan 
mereka  agar tidak menjadi 
angan-angan belaka.

Mahasiswa Produktif
Cindy Nur Oktavia, Mahasiswa 
Berprestasi Sekolah Vokasi 
IPB angkatan 55 mengatakan, 
“Produktif dan sibuk merupakan 
hal yang berbeda. Yang 
dimaksud produktif, bukan 
mengerjakan pekerjaan yang 
banyak, tetapi memaksimalkan 
pekerjaan yang kita lakukan. 
Mahasiswa yang produktif 
lebih mengutamakan kualitas 
dibandingkan kuantitas.” 
Produktif tidak melulu tentang 
mengikuti berbagai organisasi 
dan kepanitiaan. Salah satu 
mahasiswa IPB angkatan 58 
dengan inisial DAP menyatakan, 
bahwa produktif merupakan 
seberapa bisa kita mengatur 
waktu kita untuk mengerjakan 
suatu hal dengan hasil yang 
maksimal tanpa harus ada yang 
dikorbankan.
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EKSPEKTASI VS REALITA
menjadi mahasiswa yang produktif

REPORTER: 
Sayo Nicky S, Izzul Fahma, 
Nazari Fryda D, Shafa  Salsabila 
I.P, Salwa Reulina R.G.
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Kampus Online oleh Abdullah Azzam N. I Ilustrasi oleh Clara Alverina H

d a r i n g  v s  l u r i n g
euforia               dari dua sisi

IPB University tak pernah 
gagal menciptakan 
kemeriahan dalam 

menyambut kedatangan 
mahasiswa baru dengan 
rangkaian kegiatan Masa 
Pengenalan Kampus 
Mahasiswa Baru (MPKMB). 
Baik ketika diselenggarakan 
secara luring maupun daring, 
rangkaian kegiatan yang 
berlangsung selama lima hari 
ini selalu mengukir cerita 
yang menarik pada setiap 
tahunnya.

MPKMB luring yang identik 
dengan interaksi langsung 
mempermudah proses 
komunikasi antarmahasiswa 
baru. “Bertatap muka secara 
langsung dengan teman-
teman menyebabkan kami 
lebih cepat akrab,” tutur 
Abbaszabier, mahasiswa 
Ilmu Komputer angkatan 55 
(27/06).

Meskipun terdapat 
kemudahan dalam 
berinteraksi, peserta MPKMB 
luring juga mengalami 
kesulitan, seperti yang 
diutarakan oleh salah satu 
mahasiswi Komunikasi 
Sekolah Vokasi angkatan 

56 saat diwawancarai pada 
Minggu (27/06). Padmarani 
atau yang kerap disapa Rani 
membagikan pengalamannya 
yang saat itu harus berangkat 
pada pukul 04.30 WIB agar 
tiba di kampus tepat waktu. 
Selain itu, kegiatan mahasiswa 
baru mempersiapkan 
kebutuhan atribut turut 
mewarnai kegiatan MPKMB 
luring.

Saat membicarakan MPKMB, 
rasanya kurang lengkap jika 
belum membahas rekor-
rekor dunia yang berhasil 
terpecahkan. Pada tahun 
2018, mahasiswa baru 
IPB Angkatan 55 berhasil 
memecahkan rekor dunia 
pada kategori Most 3D People 
Formation. Abbaszabier 
menceritakan reaksi peserta 
MPKMB ketika hal itu terjadi, 
“Semua bersorak senang, rasa 
panas dan gerah terbayarkan 
dengan keberhasilan tersebut.” 
Tak kalah kerennya dengan 
angkatan 55, mahasiswa baru 
angkatan 58 juga berhasil 
memecahkan rekor dunia 
pada kategori lainnya, yaitu 
The Highest Participant in 
Green Ca mpaign Mosaic. Hal 
tersebut membuktikan bahwa 

MPKMB tetap dapat berjalan 
dengan meriah walaupun 
dilaksanakan secara daring.

Beberapa kegiatan yang 
mewarnai MPKMB daring di 
antaranya MPKMB Airlines 
dan pertunjukan teater. 
MPKMB Airlines dengan 
virtual tour 360 derajatnya 
mengajak mahasiswa 
baru angkatan 58 untuk 
menjelajahi kampus IPB. 
Saat diwawancarai pada 
Minggu (27/06), Aulia 
Azzahra Syafitri, mahasiswi 
Ilmu Komputer angkatan 
58, mengungkapkan bahwa 
dirinya merasa seperti berada 
di depan gedung fakultasnya 
secara langsung.

Berbeda dengan peserta 
MPKMB luring yang cukup 
sibuk mempersiapkan 
keperluan kegiatan, 
peserta MPKMB daring 
mengaku lebih santai dalam 
persiapannya. Di samping 
itu, terdapat juga berbagai 
tantangan yang harus dihadapi 
oleh peserta MPKMB daring. 
Vania Rahmasari, mahasiswi 
Ekonomi Sumberdaya dan 
Lingkungan angkatan 58, 
mengaku sempat merasa 

kewalahan dengan banyaknya 
tugas yang diberikan 
dan merasa jenuh ketika 
menyimak acara melalui 
laptop atau gawai dalam 
waktu yang cukup lama 
(27/06).

Meskipun menghadapi 
kemudahan serta tantangan 
yang berbeda-beda, peserta 
MPKMB luring dan daring 
setuju bahwa kesempatan 
yang diberikan MPKMB 
kepada mahasiswa baru 
yang memiliki latar belakang 
berbeda untuk saling 
berkenalan merupakan 
pengalaman paling berkesan 
selama berlangsungnya 
MPKMB.

REPORTER: 
Aisyah Andriani F, Annisa 
Sinta W, Davina Rachmadyanti, 
Lu’lu’ Hiswari K. S, Tantia 
Rahmqandda.
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Foto Galeri oleh Mayang Ananta P, Khansa Nabilah F, Chiara Amalia F, Siti Amalia A, Nabilah Nurfazrina, Qanita Fania N.



memiliki banyak teman yang 
ia jumpai di Indonesia Peer 
Leaders yang menurutnya 
mempunyai visi, kinerja, dan 
responsibility yang luar biasa 
dan jarang ia temukan di 
lingkungan lain.

Dalam meniti karirnya, 
Aland juga pernah berada 
dalam titik terendahnya. Saat 
itu ia harus membutuhkan 
pertolongan dari psikolog 
dan mendapatkan behavioral 
therapy untuk mengubah 
mindset yang lebih sehat. 
Ia kehilangan perjanjian 
kerjasamanya dengan brand 
ternama karena hal itu. Ia 
bangkit dari titik terendah 
itu dengan dukungan dari 
teman-temannya serta 

melakukan banyak kesibukan 
salah satunya adalah menjadi 
content creator.

Jika diberi waktu untuk 
mengulang semester pertama, 
Aland berujar bahwa dirinya 
akan membatasi jumlah 
kegiatan di luar kehidupan 
akademiknya pun dengan 
belajar lebih giat dalam mata 
kuliah interdepartment 
karena dirasa sangat 
membantu di dunia luar 
perkuliahan. “Pesan aku 
untuk angkatan 59, IPB itu 
universitas yang bagus bisa 
kita lihat dari prestasi, tenaga 
pengajar, termasuk dosennya 
yang mostly S3 dalam negeri 
ataupun luar negeri yang 
sudah berpengalaman di 
dunia luar, tolong manfaatkan 
itu. Manfaatkan juga semua 
resource yang kamu punya 
untuk mencapai tujuan kamu”, 
ucap Aland sebagai pesan 
penutup untuk angkatan 59.

AKTIF ORGANISASI LUAR KAMPUS BUKANLAH PENGHALANG DALAM AKADEMIK

INILAH SOSOK ALAND DINDA PRADANA

06 R A G A M

Aland Dinda Pradana 
atau biasa dipanggil 
Aland, mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen Departemen 
Agribisnis IPB University 
angkatan 57. Semasa SMA, 
Aland merupakan pelajar 
yang lebih fokus dalam 
berorganisasi dibandingkan 
dengan urusan akademiknya. 
Bahkan pada saat itu, Aland 
tidak terlalu banyak dikenal 
orang. Akan tetapi, melirik 
pada pencapaiannya hingga 
saat ini pastinya tidak lepas 
dari usahanya sebagai 
mahasiswa IPB University.

Bermula saat ia mengikuti 
beberapa organisasi dan 
ekstrakurikuler, hal tersebut 
dapat membentuk karakter 
Aland. Pramuka Saka 
Bhayangkara, remaja masjid, 
dan karate mengajarkannya 
tentang responsibility, public 
speaking, serta bagaimana cara 
ia dapat menghargai orang 
lain. Bahkan, Aland sendiri 
pun tidak tahu bagaimana 
jadinya jika ia tidak mengikuti 
organisasi tersebut, mungkin 
karakternya tidak terbentuk 
seperti sekarang ini. 
Menurutnya, organisasilah 
yang menjadikan Aland tidak 
memerlukan validasi dari 
orang lain. Oleh karena itu, 
memasuki dunia kampus 
ia sudah tidak tertarik lagi 
untuk mengikuti kepanitiaan 
atau organisasi dalam kampus 
apalagi yang tidak sesuai 
dengan visinya, yaitu untuk 
fokus pada pascakampus. 
Saat ini ia tidak aktif dalam 
organisasi di kampus 
tercintanya, kecuali menjadi 
mentor ospek fakultas tahun 
lalu. 

Aland memiliki hobi yang 
berkaitan dengan bisnis. 
Kegiatan yang sering ia ikuti 
seperti business case dan 
business plan competition. 
Karena hobi yang ia miliki, 

masuk Agribisnis, karena 
penyelenggara Agribisnis 
sangat mempengaruhi saya”, 
ujarnya saat diwawancarai.

Di balik keseriusannya 
sebagai mahasiswa agribisnis, 
Aland memiliki support 
system sekaligus mentor yang 
membantu mengarahkannya. 
Ia adalah Habibul Fuadi 
Hanif atau yang biasa Aland 
sapa Bang Bibul. Habibul 
merupakan founder dari Panti 
Goceng dengan segudang 
pencapaian lainnya yang 
mampu menjadi role model 
bagi Aland. Ia mengenalkan 
apa itu IPB University serta 
apa yang harus dan jangan 
dilakukan selama menjadi 
mahasiswa  Selain itu, Aland 

ia ingin menjadi business 
consultant di salah satu 
perusahan ternama. Tentunya 
menjadi mahasiswa agribisnis 
di IPB University membantu 
langkahnya dalam mencapai 
cita-cita itu. Di sana ia 
bisa lebih fokus dalam 
mempelajari ekonomi dari 
sisi sosial dan bisnisnya.

Selain itu, IPB University 
juga sangat membantu Aland 
dalam meniti karirnya. “Saya 
mengucapkan terima kasih 
kepada Ibu Tursina Andita 
Putri selaku komdik saya dan 
Pak Feriyanto selaku dosen 
pembimbing saya selama 
mengikuti perkuliahan 
dan perlombaan. Saya 
cukup beruntung untuk 

Sumber:  Mardhiyah Khoirunnisa

REPORTER: 
Tri Ratna C. N, Cindy Puspita S,  
Aida Fitria M,  Sandriana Ismi 
A.
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PROMO MENU MAHASISWA
BACK TO CAMPUS

1.  Bistik ayam
2. Nasi goreng
3. Mie goreng
4. Soto ayam+nasi
5. kwetiaw
6. spageti bolognise
7. ayam goreng sambel
hejo+nasi

Serba
18.900 *Promo berlaku*

Selasa - jum'at
jam 2 siang - 5 sore

Menunjukan kartu mahasiswa
 

Before tax
S & k berlaku*

 

Lebih hemat Ramah dikantong

Info & 
pemesanan

081908200860
@warung.tepidanau

Jl. Alternatif IPB, Setu Burung Dramaga Bogor

0878-7000-7653

Pempek Tekwan Tahu Bakso Pangsit Kuah Dimsum

Macaroni 
Schootel Kroket Bihun Rolade Ayam Mix 

Sapi Tempe Mendoan Potato Wedges

Risol Mayo Gepuk Legit Gepuk Mercon Pepes Ayam Ayam Woku
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jenis Kegiatan 

SERBA-SERBI KEGIATAN MAHASISWASERBA-SERBI KEGIATAN MAHASISWA
TINGKAT SATU IPB UNIVERSITYTINGKAT SATU IPB UNIVERSITY

Kegiatan yang paling sering dilakukan
mahasiswa pada tingkat satu

Media Sumber
Informasi Kegiatan 

Saran akun
instagram

Informasi terkait kegiatan lomba, volunteer
dan relawan di luar IPB dapat ditemukan
lewat akun instagram : 
@infolomba, @event.detect, @sobatcampus,
@idnvolunteer dls

akun instagram iNFO
lOMBA, Volunteer

akun instagram  Kemahasiswaan IPB

IPB University memberikan informasi mengenai kegiatan kepanitian, ukm,
lomba, organisasi dan kegiatan lainnya melalui instagram dengan akun : 

@ipbofficial
@ditmawaipb

@discoveryipb
@ekesekutiformawapku 

akun instagram BEM KM dan
BEM Setiap Fakultas 

Akun BEM KM IPB dan BEM setiap fakultas
memberikan informasi terkait kepanitiaan, lomba,
organisasi, beasiswa dan kegiatan lainnya.
Akun BEM KM / SV, BEM tiap fakultas : 
@bemkmipb, @bemkmipb_edu, @bemsvipb,
@bemfapertaipb, @bemfkhipb, @bemfpikipb,
@bemfapetipb, @bemfahutanipb, @bemfatetaipb,
@bemfmipaipb, @bemfemipb, @bemfema,
@bem_sbipb
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dituntut untuk terus konsisten 
dan berprestasi dengan 
diberikannya dukungan 
melalui program insentif ini.

Banyak mahasiswa yang 
telah terbantu dengan adanya 
program ini. “Mengingat 
kebutuhan dan pengeluaran 
kita saat kuliah banyak, jadi 
insentif ini bisa dibilang 
meringankan beban finansial 

SEPUTAR KAMPUS 09

p e r t a n i a n

IPB University 
menyediakan program 
dukungan berupa bonus 

finansial atau insentif melalui 
Subdit Pengembangan 
Reputasi dan Prestasi 
Mahasiswa (PRPM) IPB. 
Program ini ditujukan 
kepada para mahasiswa IPB 
yang memiliki keinginan 
dan telah berprestasi pada 
bidangnya. Mahasiswa 

Data yang telah diinput akan 
dinilai atau disetujui oleh 
dosen pembimbing akademik 
atau dosen kemahasiswaan 
dari departemen. “Lama 
penilaian tergantung dari 
dosennya,” ungkap Andra. 
Selanjutnya, Tim PRPM 
IPB akan menilai layak atau 
tidak layaknya prestasi yang 
diinput untuk dapat insentif 
prestasi dan proses nya 
memakan waktu 3 bulan jika 
mengajukan pada triwulan 
pertama.

Beberapa bentuk prestasi 
yang bisa digunakan untuk 
mengklaim insentif prestasi, 
yaitu Sains & ICT, Diplomatic 
Languages, Bisnis, Social Art, 
Sport, dan kompetisi lainnya. 
“Andra sendiri mayoritas 
prestasi di bidang kepenulisan 
ilmiah seperti KTI dan esai 
serta di bidang seni seperti 
poster,” ungkap Andra.

Andra juga memberikan 
beberapa tips dan trik agar 

yang ada,” ungkap Andra, 
salah satu penerima insentif 
prestasi, pada Minggu (26/6). 
Mahasiswa mendapatkan 
bonus berupa uang tunai 
setelah berhasil mengklaim 
insentif prestasi.

Proses pengajuan insentif 
cukup dengan menginput 
data di Student Portal, website 
yang menyediakan informasi 
dan mengakomodir seluruh 
kebutuhan mahasiswa. Data 
yang telah diinput harus 
dinilai dan disetujui oleh 
dosen pembimbing. Tahapan 
verifikasi akan diinfokan 
melalui kanal Instagram milik 
IPB Prestasi dan tinggal diikuti 
instruksinya. Pengajuan 
klaim insentif tidak memiliki 
batasan waktu, “Prestasi yang 
didapat kapan pun selama jadi 
mahasiswa IPB bisa diajukan,” 
ungkap Andra. Tidak semua 
prestasi lolos verifikasi, bagi 
prestasi yang tidak lolos tahap 
verifikasi dapat dikonversikan 
menjadi SKS.

lebih mudah di-acc saat 
mengklaim insentif prestasi. 
Pertama, pastikan data-data 
lengkap sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan seperti 
sertifikat, dokumentasi, 
LoA, dan media sosial 
penyelenggara. Kedua, 
ikuti lomba-lomba yang 
diselenggarakan oleh 
penyelenggara yang 
berkualitas. Ketiga, ikuti 
prosedur dan proses yang ada 
sesuai dengan timeline-nya. 
“Andra biasanya terkendala 
pada bagian LoA, namun itu 
bisa digantikan dengan surat 
pengganti. Contohnya, daftar 
peserta dan lembar penilaian,” 
ungkap Andra.

Perkembangan inovasi 
dan teknologi begitu 
cepat mendorong 

revolusi baru yang lebih 
memudahkan kehidupan 
manusia. Revolusi industri 
4.0 mengintegrasikan antara 
mesin-mesin otomatis 
dengan jaringan internet. 
Pertanian juga harus dapat 
mengikuti perkembangan 
teknologi untuk dapat 
beradu unggul dengan 
sektor lainnya. Maka dari 
itu, pertanian 4.0 dihadirkan 
dengan bentuk Smart 
Agriculture, Smart Farming, 
Precision Agriculture, dan 
Precision Farming. Pertanian 
4.0 mengintegrasikan aplikasi 
digital dan alat-alat pertanian 
serba digital, seperti 
penggunaan autonomous 
tractor, drone sebar benih, 
drone sebar pupuk granule, 
dan robot tanam.

Dalam mewujudkan seluruh 
ekosistem pertanian tersebut, 
dibutuhkan kecakapan 

sumber daya manusia 
untuk mengoperasikan 
k o m p o n e n - k o m p o n e n 
digital. Kementerian 
Pertanian mengatasi hal 
tersebut dengan mengadakan 
pelatihan dan pendampingan 
para petani serta melibatkan 
petani-petani milenial dalam 
upaya digitalisasi pertanian 
Indonesia. Selain itu, 
tantangan selanjutnya dalam 
upaya digitalisasi pertanian 
Indonesia adalah persoalan 
pendanaan. Oleh karena itu, 
Kementerian Pertanian juga 
berupaya mengembangkan 
digitalisasi sektor pertanian 
melalui program Kartu Tani 
dan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) Pertanian.  

Kartu Tani merupakan sarana 
akses layanan perbankan 

terintegrasi kepada petani 
yang berfungsi sebagai 
kartu identitas dan akses 
rekening tabungan. Kartu 
Tani memiliki beberapa 
keunggulan, yakni proses 
validasi berkepanjangan 
secara online, transparan, dan 
multifungsi. 

KUR Pertanian adalah KUR 
yang diberikan kepada 
petani yang telah menerima 
Kartu Tani untuk digunakan 
sebagai pengembangan budi 
daya pertanian dari hulu 
hingga ke hilir. Kementerian 
Pertanian bekerja sama 
dengan 46 penyalur KUR 

yang terdiri dari Bank 
Pemerintah, Bank Umum 
Swasta, Bank Pembangunan 
Daerah (BPD), Perusahaan 
Pembiayaan, dan Koperasi 
Simpan Pinjam (KSP). “Saya 
melihat salah satu bank yang 
sangat agresif adalah BNI, dia 
masuk sama Kementan mulai 
dari persiapan anak-anak 
untuk dilatih,” ujar Menteri 
Pertanian Syahrul Yasin 
Limpo dalam wawancaranya 
di Final Notes. Sistem 
KUR akan memberikan 
keuntungan bagi petani. 
Selain bunga rendah, yaitu 
6% per tahun, petani juga 
dapat mencicil kreditnya 
dengan lebih mudah dan 
dapat membayar saat panen 
tiba. 

Kartu Tani dan KUR Pertanian 
untuk Digitalisasi Pertanian Indonesia

RAIH INSENTIF
BAGI MAHASISWA BERPRESTASI

Ilustrasi oleh Adisya Nandita M

Petani oleh Mayang A. P dan Ilustrasi oleh Nadila Putri F
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Selamat! Anda dinyatakan 
lulus seleksi SBMPTN 
LTMPT 2022.

Tulisan di layar laptop 
berukuran 14 inci itu 
membuatku berteriak 
histeris, air mataku jatuh 
begitu saja. Ibu dan ayah 
yang ada di sampingku ikut 
menangis sambil memelukku. 
Aku tidak menyangka, aku 
bisa menjadi mahasiswa 
setelah melewati hari-hari 
yang sangat berat dan sulit. 
Ingatanku kembali pada 
beberapa bulan yang lalu, 
saat di mana aku kehilangan 
seluruh semangatku untuk 
berjuang menjadi salah satu 
mahasiswa di PTN favorit. 

Saat itu aku berada dalam 
posisi yang sama dengan 
saat ini, duduk di depan 
laptop dengan ibu dan 
ayah berada di sisi kanan-
kiriku. Hari itu adalah hari 
pengumuman SNMPTN. Saat 
itu aku sangat excited, dengan 
berpikir bahwa aku akan 
lolos di SNMPTN, dan aku 
sudah membayangkan apa 
yang akan dilakukan untuk 
merayakannya. 

Anda dinyatakan tidak lulus.

Ternyata semuanya tidak 
sesuai dengan harapanku. 
Tulisan yang ada di layar 
laptop saat itu benar-benar 
membuatku hancur. Lebih 
hancurnya lagi karena kedua 
orang tuaku ada di sampingku 
menyaksikan kegagalanku. 
Aku ditolak SNMPTN. Aku 
gagal masuk kuliah.

“Tak apa, masih ada jalan 
lain,” Ibu dan ayahku hanya 
bilang seperti itu. Tapi aku 
tahu, mereka pasti sangat 
kecewa padaku. Aku juga 
sangat kecewa pada diriku.

sabar untuk mengenakan 
almamater dongker IPB. Aku 
adalah mahasiswa IPB!!!

Aku pikir setelah dinyatakan 
menjadi mahasiswa IPB 
akan turut membawaku pada 
ekspektasi-ekspektasi yang 
selama ini tersimpan di sudut 
kepalaku, seperti menjalani 
perkuliahan dengan santai 
mengingat program studi 
yang aku pilih adalah pilihan 
yang aku sukai, atau mungkin 
menghabiskan waktu di cafe 
bersama teman-teman seperti 
sinetron yang aku tonton di 
TV.

Yah, semua itu hanyalah 
ekspektasi karena nyatanya 
aku menghabiskan waktu 
di depan laptop, bukan 
untuk menonton film tapi 
mengerjakan tugas kuliah 
yang tidak ada habisnya, entah 
itu kuis, latihan terstruktur, 
laporan praktikum ataupun 
tugas di luar perkuliahan, 

seperti organisasi atau 
komunitas dan sebagainya. 
Hal itu membuatku sedikit 
sulit untuk bersenang-senang 
bersama teman karena 
aku selalu merasa dikejar 
deadline, dan satu-satunya 
yang aku khawatirkan adalah 
Indeks Prestasi Kumulatif 
(IPK) karena bukan hal yang 
mudah untuk meraih warna 
hijau di IPBM (standarisasi 
nilai). 

Meskipun begitu, aku tetap 
bangga menjadi mahasiswa 
IPB. Tugas yang selama 
ini aku keluhkan ternyata 
mampu memberikan impact 
yang lebih besar dalam 
hidupku, seperti waktu yang 
aku jalani menjadi lebih 
produktif. Aku juga tidak 
menyesali telah bergabung di 
organisasi karena di sana aku 
dapat bertemu dan bertukar 
pikiran dengan orang-orang 
hebat, dan hal tersebut dapat 
menjadi batu loncatan bagiku 

untuk mencapai segala 
keinginanku.

Aku tidak akan lagi mengeluh. 
Aku juga tidak berhak 
menyerah karena adanya aku 
di sini tak lain berkat doa 
ayah-ibu dan juga restu Ilahi, 
maka aku akan buktikan 
pada dunia bahwa aku bisa 
mencapai impianku, impian 
kedua orang tuaku, dengan 
tidak menyia-nyiakan waktu.

Karena setiap waktu yang 
berlalu akan berharga jika di-
isi dengan kegiatan-kegiatan 
yang positif. 

Aku juga ingat setelah hasilnya 
keluar, aku benar-benar tidak 
keluar dari kamar, ibulah 
yang setiap hari datang ke 
kamarku untuk membawakan 
makanan. Ketika malam, ayah 
mengirimiku sebuah pesan 
panjang yang membuatku 
menangis dan merasa 
beruntung memiliki keluarga 
yang selalu memberikan 
dukungan kepadaku.

“Kakak jangan sedih lagi. 
Ayah sama Ibu nggak mau 
Kakak sedih, apalagi nggak 
keluar kamar dan makannya 
sedikit, Ayah sama Ibu 
takut Kakak sakit. Kalau 
Kakak pengen kuliah, Kakak 
harus rajin belajar biar bisa 
lulus, kalau Kakak nggak 
berusaha hasilnya nggak 
akan kayak apa yang Kakak 
harapkan. Ingat, Kak, usaha 
tidak pernah mengkhianati 
hasilnya. Pokoknya Ayah 
sama Ibu bakalan terus 
berusaha juga biar Kakak bisa 
kuliah, kalau perlu nanti kita 
daftar mandiri. Yang penting 
Kakak berusaha dulu, jangan 
takut gagal. Gagal sekali 
bukan berarti Kakak akan 
gagal selamanya.”

Bagiku, perkataan Ayah saat 
itu benar-benar memiliki 
efek yang besar. Aku benar-
benar berjanji pada diriku 
sendiri untuk rajin belajar 
dan tidak mengecewakan 
ayah dan ibuku lagi. Aku 
akan lulus di SBMPTN. Aku 
tidak akan membiarkan 
ayah dan ibu mengeluarkan 
uang yang banyak untuk aku 
ikut tes mandiri karena aku 
tahu, keluarga kami tidak 
mempunyai uang sebanyak 
itu. Tapi saat ini perjuangan 
dan doaku serta orang tuaku 
terbayar, aku berhasil menjadi 
mahasiswa di IPB University, 
PTN impianku. Aku tidak 

LIKU MENGGAPAi

MIMPI

Ilustrasi oleh Salma Nisrina



Melalui kanal Youtube-nya, 
DSITD IPB menjelaskan fitur 
ini dapat diakses melalui IPB 
Mobile pada menu “Campus 
Life”. Kemudian, mahasiswa 
dapat memilih “Halo Klinik” 
dan melakukan “Booking 
Konsultasi” untuk mulai 
membuat konsultasi. Dalam 
video berdurasi kurang dari satu 
menit yang diunggah pada 11 
Mei tersebut, Direktorat Sistem 
Informasi dan Transformasi 
Digital menyebut fitur Halo 
Klinik ini, “Mudah dan gak 
ribet”. 

IPB Cashless
Merupakan fitur yang berfungsi 
sebagai e-wallet bagi mahasiswa 
IPB. Melalui fitur ini, para 
pengguna dapat melakukan 
pembayaran, transfer saldo, 
berdonasi, dan lain sebagainya. 
Layaknya aplikasi e-wallet pada 
umumnya, fitur ini juga dapat 
mengecek transaksi yang telah 
dilakukan serta melakukan top 

Fitur ini menampilkan posisi 
bus IPB secara langsung dalam 
pilihan tampilan peta terrain 
maupun satelit sehingga 
mahasiswa dapat melacak 
keberadaan bus kampus kapan 
saja. Penggunaan fitur Tracking 
Bus serupa dengan aplikasi 
ojek online ketika memantau 
posisi driver. Kendati lancar 
selama dipakai, fitur ini tidak 
langsung menampilkan rute 
bus. Informasi lebih lanjut 
mengenai bus kampus dapat 
diakses melalui pranala berikut 
ipb.link/kormab59-buskampus.

Halo Klinik 
Merupakan sebuah layanan 
telemedisin yang memfasilitasi 
penggunanya untuk 
berkonsultasi dengan dokter 
Klinik IPB secara daring dan 
gratis kepada seluruh warga 
aktif IPB University. Terdapat 
dua layanan konsultasi yang 
disediakan pada layanan ini, 
yaitu poli umum dan poli gigi. 

up saldo dengan mudah dengan 
berbagai metode. Namun, saat 
ini, fitur IPB Cashless masih 
dalam tahap pengembangan.

Nah, Gatamala Agrinawa, 
itulah tiga fitur IPB Mobile yang 
siap menunjang perkuliahan 
luringmu. Kira-kira mana, nih, 
yang enggak sabar banget ingin 
kalian coba? Sayangnya untuk 
IPB Cashless kita mesti bersabar 
untuk menunggu informasi 
lebih lanjut, ya. 

Halo, Gatamala 
Agrinawa! Setelah 
dua tahun IPB 

menyelenggarakan perkuliahan 
daring, mulai tahun ajaran 
2022/2023 seluruh mahasiswa 
IPB akan kembali melaksanakan 
perkuliahan luring. Tentu 
informasi tersebut membuat 
teman-teman bahagia sekaligus 
cemas dalam mempersiapkan 
berbagai hal. Namun, sobat 
gatamala tidak perlu khawatir 
karena  IPB mengembangkan 
beberapa fitur yang bisa 
digunakan mahasiswa melalui 
aplikasi IPB Mobile. Beberapa 
layanan tersebut dapat diakses 
melalui IPB Mobile pada menu 
“Campus Life”, berikut jabaran 
singkat mengenai layanan 
tersebut.

Tracking Bus
Tracking Bus diluncurkan 
bertepatan dengan Hari 
Pendidikan Nasional 
(Hardiknas) tiga tahun lalu. 

I N I  D I A  3  F I T U R  I P B  M O B I L E 
PENUNJANG KULIAH LURING
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pakaian yang membuat kamu 
nyaman. Contohnya, pakaian 
casual yang santai tetapi tetap 
membuatmu terlihat rapi sangat 
disarankan untuk dipakai di 
pertemuan pertama. Pemilihan 
pakaian yang tepat juga dapat 
membangun rasa percaya 
diri serta membuat lawan 
bicaramu merasa senang saat 
berinteraksi dengan kamu.

Hindari topik 
percakapan yang sensitif
Pemilihan topik percakapan 
yang tepat tentu sangat 
diperlukan agar dapat 
menolongmu dari suasana 
canggung. Jika lawan bicaramu 
adalah teman yang baru 
pertama kamu temui, alangkah 
baiknya jika kamu memulainya 
dengan pertanyaan-pertanyaan 
dasar seperti nama atau 

hobinya. Kamu juga 
dapat membahas 

cuaca, suasana 
hatinya, atau 

b a h a s a n 
r i n g a n 
l a i n n y a . 

apa adanya. Jangan terlalu 
membangun sebuah image 
dimana kamu ingin semua 
orang menyukaimu, tetapi 
kamu tidak menjadi diri sendiri.

Jaga hubungan harmonis 
dengan temanmu agar 

pertemanan kalian tetap 
langgeng

Ketika kamu menemui teman 
baru, adakalanya mereka 
akan jarang berinteraksi lagi 
denganmu ke depannya. Hal 
tersebut disebabkan adanya 
kemungkinan kalian akan sulit 
bertemu karena mendapatkan 
kelompok mentoring, kelas 
di tingkat Pendidikan 
Kompetensi Umum (PKU), 
jurusan, ataupun fakultas yang 
berbeda. Namun, di situlah 
poinnya, alih-alih membiarkan 
komunikasi di antara kalian 
terputus, usahakanlah untuk 
menjaga komunikasi antara 
kalian tetap rutin terjalin.

Nah, itu dia tips and trick 
bersosialisasi dengan teman 
baru. Gimana? Sudah gak takut 
lagi untuk ajak teman barumu 
berkenalan, kan? Sekarang, 
ayo mulai terapkan 8 cara 
jitu di atas kepada teman di 
sebelahmu. Siapa yang tahu, 
mereka yang berada di sebelah 
kanan atau kirimu akan 
jadi sahabat kamu nantinya. 
Semangat, Gatamala Agrinawa!
 

Siapkan senyum terbaik
Saat bertemu dengan teman 
terutama yang belum pernah 
bertatap muka sebelumnya, 
tentu kamu ingin memberi kesan 
pertama yang sebaik mungkin, 
dong. Nah, cara jitu termudah 
yang dapat kamu lakukan 
untuk mewujudkannya adalah 
dengan tersenyum. Hal tersebut 
dikarenakan sebuah senyuman 
yang tulus akan meningkatkan 
aura positif dan membuat lawan 
bicaramu merasa dihargai 
saat berbincang denganmu.

Gunakan pakaian yang 
rapi dan membuatmu 

nyaman
Sama halnya dengan senyuman, 
caramu berpakaian juga dapat 
memberikan kesan 
tersendiri di hati 
teman barumu, 
lho. Oleh karena 
itu, pakailah 

Hindari topik percakapan yang 
sensitif, seperti menanyakan 
urusan pribadinya, oversharing 
tentang pencapaianmu, atau 
mengkritik penampilan 
temanmu. That’s a big NO!

Berikan respon kepada 
temanmu dengan 

antusias
Ketika kamu sedang 
membicarakan suatu topik 
dengan seseorang yang baru 
kamu kenal, alangkah baiknya 
kamu terbiasa memberikan 
respon atau tanggapan 
yang antusias mengenai 
topik yang sedang kalian 
bicarakan. Jika kamu mampu 
memberikan respon yang 
antusias, teman bicaramu pun 
akan merasa didengarkan 
dan obrolanmu pun dapat 
mengalir dengan sendirinya.

Sedikit hadiah kecil 
bisa membantumu 

mencairkan suasana
Jika kamu masih kesulitan dalam 
mencairkan suasana, kamu bisa 
memberikan teman barumu 
beberapa buah permen atau 
bingkisan kecil lainnya sebagai 
hadiah pertemuan pertama 
kalian. Setelah itu, percakapan 

akan terbangun 
sendirinya dan bonusnya, 

temanmu akan 
menganggapmu 

sebagai orang 
yang dermawan.

Jadi diri kamu 
apa adanya

Memberikan kesan 
yang baik dan ramah 

memang penting, 
tetapi satu hal 
yang perlu 
dicatat, yaitu 
tetap menjadi 

diri kamu 

Bagi sebagian orang, 
bersosialisasi dengan 
teman baru merupakan 

kegiatan yang cukup menantang. 
Dibutuhkan keberanian dan 
inisiatif yang tinggi untuk 
memulainya sehingga kegiatan 
tersebut mungkin dapat 
memakan banyak energi. 
Namun, bersosialisasi juga 
dapat menjadi kegiatan yang 
menyenangkan jika dilakukan 
dengan baik karena kamu 
akan mendapatkan teman 
dan wawasan baru setelahnya. 
Berikut beberapa cara jitu 
yang dapat kamu terapkan 
saat ingin bersosialisasi 
dengan teman baru :

Niat dan suasana hati 
yang baik

Ketika kamu bersosialisasi, 
yang mana kamu akan bertemu 
dengan orang-orang baru 
untuk pertama kali, ada baiknya 
jika kamu menjaga niat serta 
suasana hati yang baik. Dengan 
begitu, orang-
orang juga akan 
merasa nyaman 
dan diterima ketika 
b e r i n t e r a k s i 
d e n g a n m u .

Tips and Trick
Bersosialisasi dengan teman baru

REPORTER: 
Chairani Mezia F, Baheta, 
Najwaisyah Tifa N, Dhea 
Fadhila S.

TIPS 13

Ilustrasi oleh Salma Nisrina



Fakultas Pertanian (Faperta)
Fakultas Pertanian IPB University terbagi dalam 4 departemen dengan 3 mata kuliah interdept yang diajarkan di semester II. Mata kuliah Tanah Neksus 
Pertanian Lahan (TNPL) disajikan kepada para mahasiswa departemen Manajemen Sumberdaya Lahan (A1) dan Agronomi dan Hortikultura (A2). Pada 
departemen Proteksi Tanaman (A3) Entomologi menjadi matkul interdept pertama yang akan dihadapi, dan terakhir, Departemen Arsitektur Lanskap (A4) 
akan menempuh Menggambar Sketsa (Mensa). TNPL membahas mengenai tanah, mulai dari sifat, fungsi dan peran tanah dalam berbagai bidang kehidupan 
hingga analisa data tanah. Entomologi menjadi dasar yang penting, karena serangga berhubungan erat dengan tanaman dan penyakit tanaman yang menjadi 
fokus utama departemen A3. Sebagai mata kuliah praktikum, kelas daring Mensa diisi dengan praktek menggambar langsung. Mensa mengenalkan teknik 
membuat sketsa, peralatan yang digunakan hingga berbagai elemen yang termuat dalam penggambaran sketsa lanskap.

Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB)
Bagi para mahasiswa Kedokteran Hewan, mata kuliah interdept dihadapi sejak semester pertama. Profesi Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (PVKH) 
merupakan permulaan mengenali profesi dokter hewan, dari sejarah hingga dasar kesejahteraan hewan. Berbagai pembahasan isu ini tertuang dalam materi 
dan diskusi. Sebagai tugas akhir, mahasiswa ditugaskan mengamati kesejahteraan hewan yang ada disekitarnya dan disajikan dalam sebuah presentasi 
mandiri. Pada semester II, para mahasiswa akan berhadapan dengan Anatomi Veteriner (Anvet) I yang mencakup osteologi, neurologi, dan miologi. Dalam 
Anvet I, materi kuliah dan praktikum akan berjalan berdampingan.Meski praktikum online terbatas dalam ruang Zoom, praktikum offline tentunya akan 
lebih seru, para mahasiswa dapat langsung mengamati dan menyentuh preparat sembari berdiskusi di dalam laboratorium anatomi IPB University. 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK}
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan identik dengan warna biru dan terdiri dari lima departemen. Meski memiliki lima departemen yang berbeda, mata 
kuliah interdept yang didapat oleh seluruh mahasiswa di fakultas ini sama dengan beberapa pembahasan terfokuskan pada departemen masing-masing. 
Mata kuliah dengan nama Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan menjadi asupan pertama dari departemen FPIK. Mata kuliah ini memiliki pembahasan 
mengenai dasar-dasar perikanan dan kelautan. Seperti pada perkuliahan mata kuliah lain, mata kuliah PIP-K terbagi atas pembahasan sesi UTS dan sesi UAS. 
Di sesi UTS, mahasiswa akan mendapatkan materi pembuka seputar dinamika serta teknologi kelautan, sumberdaya perairan, dan perikanan tangkap. Saat 
sesi UAS, mahasiswa akan diberikan gambaran mengenai akuakultur, pengolahan hasil perairan dan kapal. 

Fakultas Peternakan (Fapet)
Fakultas Peternakan mendapatkan mata kuliah Peternakan Inovatif sebagai mata kuliah interdept. Di perkuliahan ini, mahasiswa akan diberikan pandangan 
baru terkait pemahaman dari berbagai aspek peternakan. Mulai dari cara pengolahan pakan untuk ternak yang baik, logistik peternakan, hingga pengelolaan 
ternak sebagai sumber edukasi wisata. Selain itu, ada juga pembahasan pengolahan limbah sampah organik untuk pakan ternak. Mata kuliah ini harus diberi 
perhatian khusus terutama bagi para mahasiswa Fakultas Peternakan karena turut terfokus pada ilmu di departemen masing-masing. Setiap materinya 
menjadi pembuka bagi para mahasiswa PKU untuk melanjutkan kehidupan perkuliahan di departemen. 

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan (Fahuling)
Fakultas dengan kode huruf E ini memiliki dua mata kuliah interdept sesuai dengan kebutuhan departemen. Para mahasiswa departemen E1, E2, dan E4 
mendapatkan matkul Ilmu Kehutanan dan Etika Lingkungan (IKEL). Sedangkan, mahasiswa departemen E3 mendapatkan matkul Konservasi Sumberdaya 
Hayati dan Lingkungan (KSDHL). Keduanya memiliki orientasi tentang kehutanan dan lingkungan. Pada materi IKEL, mahasiswa akan diberikan materi 
tentang definisi, pemanfaatan, perkembangan, pengelolaan hutan serta etika lingkungan, beragam tipe ekosistem hutan, keprofesian rimbawan, hingga 
peraturan serta sistem pengelolaan mancanegara juga ikut dipelajari. Matkul KSDHL ini berfokus pada pemahaman konservasi bagi satwa liar dan tumbuhan 
serta dampak bencana alam bagi kehidupan makhluk hidup di dunia. 

Ragam Perkul iahan Mahasiswa IPB

d i  Ta h u n  P e r ta m a

Sumber:  www.ipb.ac.id
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Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)
Fakultas dengan singkatan FATETA ini memiliki mata kuliah Kalkulus 1 sebagai matkul interdept. Kalkulus 1 merupakan mata kuliah yang berisi tentang 
hitungan dan angka. Beberapa materi yang dipaparkan pernah didapatkan saat SMA, tepatnya pada mata pelajaran Matematika Peminatan dalam rumpun 
jurusan MIPA. Beberapa contohnya, yaitu materi Turunan, Fungsi, Limit, dan masih banyak lagi. Meski sudah pernah dijumpai dan dipelajari sebelumnya, 
mata kuliah Kalkulus 1 perlu diperhatikan secara serius mengingat level kesulitan materi yang semakin menantang. Mahasiswa juga akan diberikan latihan 
soal di setiap pertemuan, kuis berkala, latihan terstruktur, dan  juga tugas kelompok yang nantinya akan dibahas selama kelas responsi berlangsung.

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Berbagai departemen di FMIPA merancang beragam mata kuliah interdepartemen sesuai kebutuhan ilmu masing-masing. Terdapat 7 departemen yang wajib 
mengikuti Kalkulus 1 yaitu Statistika dan Sains Data (G1), Meteorologi Terapan (G2), Matematika (G5), Ilmu Komputer (G6), Fisika (G7), Biokimia (G8) 
dan Aktuaria (G9). Mata kuliah interdepartemen pertama bagi departemen Biologi (G3) adalah Analisis Bahan Hayati (ABH), 3 SKS (2-1) dengan kelas 
praktikum. ABH memberikan pengenalan terhadap bahan hayati dan tata cara analisisnya. Selain itu, Kimia Dasar disajikan bagi departemen Kimia (G4). 
Kimdas di PKU menggali lebih dalam materi dasar kimia yang wajib dikuasai. Ketiga mata kuliah ini menjadi titik awal yang penting sebelum menanjak ke 
tingkat yang lebih tinggi.

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
Fakultas Ekonomi dan Manajemen memiliki total dua mata kuliah interdepartemen yang disesuaikan. Departemen Ekonomi Pembangunan (H1), Agribisnis 
(H3), Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (H4), Ilmu Ekonomi Syariah (H5) menjadi departemen selanjutnya yang mendapatkan mata kuliah Kalkulus 
1. Sedangkan departemen Manajemen mendapatkan mata kuliah Pengantar Manajemen. Mata kuliah Pengantar Manajemen membahas tentang berbagai 
dasar manajemen mulai dari definisi hingga management process, Selama perkuliahan, mahasiswa sering kali diberikan beberapa studi kasus yang harus 
didiskusikan bersama. Yang unik dari mata kuliah ini adalah bahan ajar yang diberikan ialah PPT dalam Bahasa Inggris, meski Bahasa Indonesia tetap 
menjadi bahasa pengantar perkuliahan. 

Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
Fakultas Ekologi Manusia memiliki tiga program studi meliputi Ilmu Gizi, Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), serta Sains Komunikasi dan Pengembangan 
Masyarakat (SKPM). Di masa PKU, mahasiswa Ilmu Gizi ditempatkan di kelas Science & Technology (ST), sedangkan mahasiswa IKK dan KPM ditempatkan 
di kelas Science & Society (SS). Mata kuliah interdepartemen Ilmu Gizi adalah Ilmu Gizi Dasar yang membahas dasar gizi, seperti pengenalan karbohidrat, 
vitamin, dan protein serta mendapat praktikum membuat menu masakan, baik secara individu maupun kelompok. Sementara itu, mahasiswa IKK serta KPM 
mendapat mata kuliah Pembangunan Manusia dan Sumber Daya Alam (PMSDA) yang membahas isu-isu sosial yang terjadi pada alam dan masyarakat serta 
kepedulian terhadap lingkungan serta memberikan inovasi yang nantinya dapat dipresentasikan. 

Sekolah Bisnis (SB)
Sekolah Bisnis menyediakan program studi Bisnis yang secara garis besar mempelajari tentang langkah-langkah dalam berbisnis, perencanaan bisnis, dan 
berbagai hal lain seputar bisnis. Ketika memasuki semester kedua di PKU, mahasiswa Sekolah Bisnis akan mempelajari dasar-dasar berbisnis dalam mata 
kuliah Instrumen Pengambilan Keputusan Bisnis (IPKB). Contoh bentuk pembelajaran mata kuliah ini adalah studi kasus dan perencanaan bisnis. Mahasiswa 
akan banyak bekerja dalam kelompok, baik dalam proses belajar maupun pengerjaan tugas sehingga mahasiswa berkesempatan untuk berdiskusi bersama. 

Sekolah Vokasi (SV)
Sekolah Vokasi memiliki 17 program studi, yaitu Komunikasi, Ekowisata, Manajemen Informatika, Teknik Komputer, Supervisor Jaminan Mutu Pangan, 
Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Teknologi Industri Benih, Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, Teknologi dan Manajemen 
Ternak, Manajemen Agribisnis, Manajemen Industri, Analisis Kimia, Teknik dan Manajemen Lingkungan, Akuntansi, Paramedik Veteriner, Teknologi 
Produksi dan Manajemen Perkebunan, serta Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian. Mahasiswa vokasi tidak menempuh PKU dan 
mata kuliah yang diambil sudah dipaketkan sebanyak 20-23 SKS per semester. Di tahun pertama, mahasiswa vokasi mendapatkan mata kuliah program 
studi dan beberapa mata kuliah wajib seperti Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Seluruh mata kuliah mengadakan 
praktikum, kecuali mata kuliah pengantar dan mata kuliah Pendidikan Pancasila atau Pendidikan Kewarganegaraan. Praktikum yang dilakukan ada yang 
berupa praktik langsung, ada yang berupa penugasan seperti makalah. 

REPORTER: 
Josephine Anggun M, Heksa Rahmania T, 
Cahya Prismoida S, Annisa Nurul H.

Ilustrasi oleh Mutia A. Q
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