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Perkuat Biro Komunikasi IPB Bangun Gugus Komunikasi

Untuk meningkatkan persepsi publik yang positif 
terhadap institusi, dibutuhkan peran serta dari 
berbagai stakeholder terutama kerjasama yang 

baik antar unit kerja di internal institusi. Oleh karena itu, 
Biro Komunikasi Institut Pertanian Bogor (IPB) membangun 
jejaring antar unit kerja dengan membentuk Gugus 
Komunikasi di masing masing unit kerja di lingkungan IPB.

Ada lebih dari 100 Unit kerja di lingkungan IPB. Sehingga 
keberadaan gugus Komunikasi sangat penting untuk 
mengangkat reputasi positif pada masing masing unit 
kerja. Hal ini disampaikan Kepala Biro komunikasi IPB, Ir. 
Yatri Indah Kusumastuti, M. Si dalam acara Workshop 
Gugus Komunikasi IPB di Hotel Papyrus, Bogor (15/11).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam arahannya menyampaikan 
bahwa Gugus Komunikasi ini dapat mènjadi ujung tombak 
agar IPB bisa merespon informasi saat ini dengan lebih 
progresif. 

“Begitu masuk dan bergabung ke Gugus Komunikasi, akan 
bertambah ilmu. Ini penting untuk meningkatkan kinerja 
kualitas goverment. Kita harus bangun trust plus integrity 
plus capability plus tranparansi minus self interest. 
Modalnya kita jaga kepercayaan. Trust kita bangun di 
semua lini. Dalam Keterbukaan Informasi Publik untuk 

perguruan tinggi, IPB terbaik nomor satu.  Ini kekuatan kita 
semua,” ucap Rektor.

 “Kita akan bangun reputasi melalui Gugus Humas. Kita 
akan saling sharing, bekerja bersama membangun apa 
yang sudah dicapai IPB. IPB saat ini  terpilih menjadi  
perguruan tinggi negeri yang paling informatif dari Komisi 
Informasi Pusat. Untuk itu mari kita  buktikan dan 
tunjukkan  bahwa IPB informatif tidak hanya keluar namun 
juga ke dalam IPB. Berbagai Informasi keIPBan harus 
dikuasai oleh kita sebagai pegawai IPB,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Ir. Heri Rakhmadi, Wakil Ketua I 
Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia menyampaikan 
tantangan di era kompetitif adalah pola komunikasi publik 
saat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya 
masyarakat dan perkembangan politik lokal, global dan 
teknologi.

“Perkembangan teknologi komunikasi termasuk di 
dalamnya media massa cetak, media elektronik dan media 
sosial mengakibatkan derasnya arus informasi ke 
masyarakat. Tantangan di era kompetitif lainnya adalah 
adanya ketidakpercayaan pada media mainstream, selain 
itu munculnya fenomena hoax dan perang opini, itu sudah 
terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Media massa merupakan salah satu stakeholder utama 
Public Relations (PR). Untuk itu seorang PR harus 
berkomunikasi dengan media massa. Di Indonesia, Heri 
menyebutkan ada 705 media massa berpengaruh di 34 
provinsi. “Ini baru  media mainstream saja,” ucapnya.

Menurutnya, untuk menjadi PR yang efektif, salah satunya 
adalah harus berpikir strategi. Pesan apa yang harus 
diterima oleh masyarakat. Kampanye PR yang efektif adalah 
dengan menjalin jejaring. Seperti smart media relation, 
pengembangan website dan publikasi, program 
optimalisasi digital dan sosial media dan penguatan 
organisasi PR dan komunikasi internal. (dh/Zul)
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Dies Natalis FPIK IPB ke 55, Cegah Stunting dengan Makan Ikan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap anak bangsa, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut 
Pertanian Bogor (FPIK-IPB) menggelar talkshow Ayo 

Kita Makan Ikan, “Dalam Upaya Pencegahan dan 
Penurunan Angka Stunting di Indonesia”. bertempat di 
Audiorium Sumardi Sastrausumah, Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (15/11). Kegiatan yang digelar dalam rangka 
memperingati Dies Natalis FPIK IPB ke-55.

Dekan FPIK IPB, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc mengatakan kita 
harus memperbaiki kualitas pangan yang kita konsumsi. 
Termasuk kualitas asupan protein yang kita makan. Untuk 
itu keseimbangan karbohidrat dan protein harus dijaga 
dengan sempurna.  Protein adalah salah satu kandungan 
gizi yang ada di ikan, sehingga masyarakat baik anak-anak, 
ibu hamil dan lansia dianjurkan setiap hari harus 
mengkonsumsi ikan agar sehat dan cerdas.

“Mari kita dukung anak Indonesia agar tumbuh sehat dan 
cerdas, beri mereka asupan makanan yang baik dan sehat 
seperti ikan, sayuran dan susu. Jadikan mereka generasi 
bangsa yang cerdas berprestasi demi masa depan yang 
gemilang,” katanya.

Menurut pemaparan Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi 
Manusia (Fema) IPB, Prof. Dr. Hardinsyah, MS, ikan 
mengandung protein yang memiliki daya cerna yang 
sangat tinggi. Kandungan protein ikan relatif besar yaitu 
antara 14-27 persen per 100 gram daging ikan.

“Manfaat mengkonsumsi ikan terutama untuk masa 
pertumbuhan dan ibu hamil adalah dapat 
mengoptimalkan fungsi otak untuk fokus atau konsentrasi, 
merespon, mengingat dengan cepat sehingga pekerjaan 
yang dihasilkan dapat berkualitas dan maksimal,” ujarnya.

Ia menambahkan ikan juga dapat meningkatkan 
kecerdasan pada anak dan bayi yang dikandung oleh ibu 
hamil karena ikan banyak mengandung  protein  
berkualitas seperti Omega-3, mengandung lemak rendah 

dan mengandung nitrogen yang berperan dalam tumbuh 
kembang sel otak dengan baik.

Bagi orang dewasa baik laki-laki atau perempuan, 
mengkonsumsi ikan dapat mengurangi risiko berbagai 
penyakit diantaranya jantung koroner, stroke, asthma, 
degenerasi fungsi mata dan otak, diabetes dan  Alzheimer.

“Ikan mempunyai keunggulan dari segi gizi dan manfaat 
bagi kesehatan tubuh, untuk itu membiasakan konsumsi 
ikan dalam konteks gizi seimbang yang aman penting 
untuk kecerdasan, kesehatan, terutama dapat mencegah 
stunting,” tambahnya.

Sementara pakar dari Departemen Teknologi Hasil Perairan, 
FPIK IPB, Dr. Wini Trilaksani mengatakan bahwa stunting 
dapat dicegah dengan pemenuhan kebutuhan gizi yang 
baik dan seimbang. “Untuk ibu hamil, perbanyak 
mengkonsumsi ikan, sayur, buah dan susu dan untuk bayi, 
berikan asupan air susu ibu eksklusif sampai umur enam 
bulan, kemudian memantau pertumbuhan balita di 
posyandu dan meningkatkan akses terhadap air bersih dan 
fasilitas sanitasi,” ujarnya.

Narasumber lain yang hadir adalah Direktur Pembina 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dr. Muhammad Hasbi. 
Hadir juga Ketua Himpunan Alumni FPIK IPB, Ir. Abdul Aziz, 
MBA, dosen, mahasiswa dan rombongan PAUD dari 
kabupaten dan kota Bogor. (Awl/Zul)
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Universitas di Australia Ini Tawarkan 
Beasiswa Doktor Terapan Bagi Dosen IPB

rof. Annable, Vice Chancellor dan CEO University of PNew England (UNE) Australia berkunjung ke Sekolah 
Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV-IPB), Bogor 

(14/11). Kedatangan Prof. Annable disambut oleh Prof. 
Agus Purwito Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 
Perencanaan dan Keuangan, Dr. Drajat Martianto Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof. 
Iskandar Zulkarnain Direktur Program Internasional, Dr. 
Arief Daryanto, Dekan SV-IPB dan Dr. Wawan Oktariza Wakil 
Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan 
SV-IPB.

Dalam kesempatan ini, VC UNE menawarkan beasiswa 
doktor terapan atau PhD by Innovation (PhD.I) kepada staf 
pengajar IPB. PhD.I merupakan program yang unik, 
berbasis proyek yang mengidenti�kasikan satu atau lebih, 
manfaat yang “tangible” atau inovasi yang berbasis proses 
yang memiliki dampak yang nyata ketika 
diimplementasikan.

Prof. Agus Purwito menyambut baik tawaran program-
program kerjasama strategis yang nyata untuk memajukan 
IPB dan UNE.  Menurutnya pendidikan tinggi vokasi ke 
depan memiliki peranan yang strategis dalam membangun 
daya saing bangsa. Karena itu IPB memandang sangat 
penting untuk mengembangkan pendidikan dan 
penelitian vokasi sebagai bagian yang tak terpisahkan 
dengan program-program pendidikan dan penelitian 
akademik di IPB.

Prof. Annable sendiri menjelaskan bahwa UNE merupakan 
universitas regional terkemuka di Australia yang memiliki 
tema riset yang “berdekatan” dengan tema riset yang 
menjadi keunggulan IPB. Seperti Australia's future food and 
water security using smart science, smart technology, climate 
change and environmental sustainability, protecting 
biodiversity, effective policies, health and wellbeing in rural 
communities, regional and rural development, sustainability, 
prosperity dan peace.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Drajat Martianto 
menjelaskan bahwa saat ini IPB sedang membenahi 
kurikulum pendidikan menghadapi era inovasi disruptif. 
Kemajuan UNE dalam penelitian smart agriculture” yang 
menggunakan “smart science and technologies dapat 
dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi IPB ke depan 
dalam penyusunan kurikulum dan tema-tema riset yang 
lebih sesuai dengan kebutuhan industri.

Dr. Arief Daryanto yang juga merupakan Adjunct Professor 
di UNE Australia  berharap agar kebijakan pengembangan 
kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan di 
perguruan tinggi di Indonesia yang difasilitasi oleh 
Pemerintah Australia atau AUSAID perlu lebih banyak 
diarahkan kepada pengembangan pendidikan tinggi 
vokasi. (**/Zul)
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Bantu Jualkan Sayuran dari Petani Desa Sukamakmur, 
Mahasiswa IPB Raih Juara III Pemuda Inspiratif 2018

uhammad Yusuf, mahasiswa Institut Pertanian MBogor (IPB) berhasil menjadi Juara III Pemuda 
Inspiratif yang diadakan oleh Kementerian 

Pemuda dan Olahraga di Cibinong City Mall, Bogor, 
Oktober 2018 lalu. Mahasiswa dari Departemen Silvikultur, 
Fakultas Kehutanan (Fahutan) yang akrab disapa dengan 
Yusuf ini melakukan sebuah kegiatan yang diaplikasikan 
langsung di masyarakat Desa Sukamakmur, Bogor.

“Saya mengambil bidang pertanian pada lomba tersebut 
yang fokus pada aplikasi ilmu agroforestri dalam 
mendukung mandiri pangan. Agroforestri itu ilmu 
penanaman yang mengkombinasikan antara tanaman 
kehutanan dan pertanian, namun pelaksanaannya masih 
banyak yang gagal,” jelas Yusuf.

Kegiatan agroforestri yang dirancang oleh Yusuf di Desa 
Sukamakmur bernama “Agrovill” atau Agroforestry Village 
yang memiliki dua program yakni agropekarangan dan 
agroforestcenter. Agropekarangan fokus pada tanaman 
hortikultura dan tanaman pokok untuk makanan sehari-
hari dan selebihnya bisa diolah atau dijual melalui home 
industry. Sedangkan agroforestcenter lebih 
mengutamakan pada tanaman kebun, tanaman hutan, 
perikanan, dan juga hortikultura. Semua produk tersebut 
dikembangkan sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, 

output lain yang bermanfaat bagi masyarakat adalah 
terbentuknya lembaga masyarakat yang mengelola 
sumberdaya manusia setempat.

“Selama pelaksanaannya, masyarakat antusias untuk 
mengikuti jenis kegiatan yang diberikan. Tidak hanya itu, 
pada program agropekarangan ada beberapa tanaman 
yang sudah bisa dipanen. Program agroforestcenter juga 
sudah membangun kolam ikan dan tanaman kebun,” tutur 
Yusuf.

Seluruh produk hasil pengembangan masyarakat, oleh 
Yusuf dipasarkan menggunakan sistem e-commerce agar 
bisa bersaing dengan pasar modern. Sistem tersebut akan 
diimplementasikan dalam jangka pendek ketika kegiatan 
dari program telah berhasil dijalankan. Sistem yang 
berjalan berbentuk seperti layanan online shop dan 
platform pangan. Dari kegiatan yang dicetuskan, Yusuf 
berharap dapat diaplikasikan dan diteruskan oleh 
masyarakat binaannya serta bisa diterapkan di desa lain.

“Di samping itu, perlu dukungan oleh pemerintah dan 
lembaga terkait bahwa kegiatan ini penting dan 
berdampak baik bagi masyarakat. Target saya ke depannya 
ingin membangun platform yang memasarkan berbagai 
pangan pokok yang dapat diakses dan dijual hingga 
kancah internasional,” tutup Yusuf. (NIN/Zul)
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Mahasiswa IPB Buat Komik Online “Jangan Jajan”, 
Kurangi Mitos Negatif Tentang Pangan

ntuk mengedukasi masyarakat, terutama kalangan Uanak-anak agar berhati-hati dalam mengkonsumsi 
makanan jajanan, mahasiswa dari Departemen 

Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) membuat komik online “Jangan Jajan”. Komik edukasi 
ini digarap oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung 
dalam tim Foody project.

Tim ini terdiri dari Ditta Hakha sebagai penulis, Tashia 
Agustin dan Romadhan Guntur sebagai tim marketing, 
Ayeesha Alektra sebagai infogra�s, Haidir Tamimi sebagai 
pencari jurnal dan Alifa Sekarputri sebagai komikus.

Saat ini komik yang dibuat sudah mencapai sepuluh komik. 
Ada tiga tokoh yang berperan dalam komik ini yaitu Emir, 
Misselium dan Ipang. Karakter tiap tokoh berbeda-beda 
sesuai higiene dan kecerdasan.

“Selain komik online, “Jangan Jajan” juga pernah diikutkan 
dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM),  seminar dan 
simposium Tri-U ke-25, kerjasama dengan Prof. Dr. Dedi 
Fardiaz (Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB) dalam 
kegiatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI dan 
desain kemasan susu. Kami juga ditawari penerbit dan 
sekarang dalam proses pembuatan buku komik. Kalau 
secara marketing, kami baru menawarkan komik ke Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” papar Tasshia.

Walaupun ada beberapa hambatan seperti keterbatasan 
jumlah komikus, manajemen waktu dan belum sesuai 
target, mereka berharap “Jangan Jajan” dapat menjadi 
solusi untuk meningkatkan keamanan pangan Indonesia 
dan dapat bermanfaat bagi pembaca. (Ghinaa/Zul) 

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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