
IPB	Today
Volume 175 Tahun 2019

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 

Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

@institutpertanianbogor@ipbofficial @ipbofficial @ipb.ac.id www.ipb.ac.id

Dr-Ing. Azis Boing Sitanggang, Peneliti Muda IPB Boyong 
Penghargaan The Best Research Presenter

D
r.-Ing. Azis Boing Sitanggang berhasil menjadi 

The Best Research Presenter pada 24th ITSF 

Research Grant Seminar, di Gedung Balai Kartini, 

Jakarta (5/3). Indonesia Toray Science Foundation (ITSF) 

merupakan sebuah lembaga yang bertujuan memberikan 

kontribusi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di 

Indonesia. ITSF membantu para peneliti dalam bentuk 

dana penelitian serta menganugerahkan hadiah kepada 

mereka yang mampu berkontribusi dalam kemajuan sains 

dan teknologi. Setiap tahunnya ITSF memberikan tiga 

program yakni Science Education Award (SEA) untuk guru 

sains tingkat SMA, Science and Technology Award (STA) 

bagi seorang peneliti yang mumpuni serta Science and 

Technology Research Grant (STRG) yakni pemberian 

bantuan penelitian kepada para peneliti di bawah usia 45 

tahun.

Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang merupakan dosen dari 

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Institut Pertanian 

Bogor (IPB). Dr. Azis merupakan salah satu penerima STRG 

dengan judul penelitian “Enzymatic membrane reactor 

(EMR): On the investigation of (electrostatic-) interactions 

between membrane surface and enzyme to circumvent 

fouling”.

Pada penelitian tersebut, Dr.-Ing. Azis Boing Sitanggang 

meneliti interaksi elektrosatik antara permukaan 

membran polimerik dengan molekul enzim pada berbagai 

nilai pH dari medium reaksi. Kuantifikasi interaksi 

elektrostatik ini dilakukan dengan menggunakan atomic 

force microscopy (AFM) dengan nilai parameter yang 

diukur adalah gaya adesif (adesive force).

“Prosedur yang dikembangkan dalam penelitian ini sangat 

berguna bagi dunia industri, karena waktu yang 

dibutuhkan untuk memilih membran polimerik yang cocok 

untuk berbagai jenis reaksi enzimatis dapat dipersingkat,” 

tutur Azis.

Dosen yang menyelesaikan studi doktoralnya pada 

Technische Universitaet Berlin, Jerman ini menambahkan 

bahwa fungsi membran polimerik umumnya sebagai 

media pemisah (separasi) seperti pada purifikasi protein, 

campuran gas ataupun pemisahan senyawa lainnya 

dengan berat molekul yang berbeda. Terkhusus, dalam 

Reaktor Membran Enzimatis (RME) dimana reaksi 

berlangsung secara kontinyu, membran polimerik 

berfungsi menahan molekul enzim agar tetap berada 

dalam reaktor, sehingga mampu untuk mengkatalisis 

reaksi. Industri pengolahan susu cair “tanpa laktosa” atau 

“rendah laktosa” umumnya menggunakan konsep ini, 

dimana laktosa dihidrolisis menggunakan enzim beta-

galaktosidase. (IR/Zul)
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Farewell Party SUIJI SLP: Kerjasama IPB dengan Kagawa University, 
Ehime University dan Kochi University Makin Erat

P
rogram Six University Initiative Japan Indonesia-

Service Learning Program (SUIJI SLP) 2019 yang 

diselenggarakan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) sudah selesai. Penutupan dan perpisahan 

dilaksanakan di Common Class Room (CCR), Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (10/3).

Mahasiswa dari Indonesia (IPB) dan Jepang (Kagawa 

University, Ehime University dan Kochi University) yang 

mengikuti program ini telah melakukan pengabdian 

selama 10 hari di empat desa/kelurahan yakni Desa 

Neglasari, Desa Sukawening, Kelurahan Bubulak dan 

Kelurahan Setugede. Mereka membantu masyarakat 

menangani masalah sampah, mengajar anak TK dan 

pertukaran budaya.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria 

mengatakan bahwa kalaborasi dengan sejumlah mitra di 

Jepang sudah erat dan kuat. Ini harus terus dipertahankan 

dan diperluas dengan baik. Program SUIJI SLP ini 

merupakan contoh yang sangat baik bagi kegiatan-

kegiatan lain.

 

“Bagi mahasiswa IPB, penting sekali melakukan 

pengabdian pada masyarakat. Mahasiswa harus 

membagun empati, mengetahui masalah di masyarakat 

dan bagaimana dapat berkontribusi untuk bahu membahu 

dalam memecahkan persoalan di tengah masyarakat. 

Karena mahasiswa berperan sebagai teladan di tengah-

tengah masyarakat. Jadi segala tingkah laku mahasiswa 

akan diamati dan dinilai oleh masyarakat. Untuk itu 

mahasiswa harus pandai menempatkan diri, beradaptasi 

dan hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat,” 

kata Rektor.

 

Rektor menambahkan mahasiswa sebagai agen 

perubahan merupakan ujung tombak pembangunan masa 

depan bangsa dan berperan untuk membela kepentingan 

masyarakat. Mahasiswa sebagai masyarakat terpelajar, 

juga memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam 

memajukan kehidupan bermasyarakat, yang dapat 

membuka mata rakyat sebagai salah satu bentuk 

pengabdian terhadap rakyat.

Sementara itu, menurut Kasubdit Pelayanan Program 

Internasional IPB,  Dr. Sintho Wahyuning Ardie, SUIJI SLP 

2019 ini memiliki dampak positif berupa makin banyaknya 

mahasiswa asal Jepang yang datang lagi di IPB dari 

program kerjasama berbeda. Ini karena jalinan 

pertemanan di SUIJI itu sangat erat, bukan saja dalam 

kegiatan SUIJI SLP tetapi bagaimana mereka mencari jalan 

supaya dapat bertemu dengan teman-teman di IPB. 

“Oleh karena itu malam ini yang dibilang malam 

perpisahan, sebenarnya bukan untuk berpisah tetapi 

“silahkan untuk datang kembali” dan anak-anak IPB juga 

bisa berkunjung ke Kagawa University, Ehime University 

dan Kochi University di Jepang,” tuturnya.

Harapan ke depannya, kegiatan SUIJI SLP bisa berlangsung 

terus dan ditingkatkan atau dalam bentuk aktivitas lain. 

Misalnya mengadakan kegiatan seminar nasional atau 

workshop sehingga lebih banyak melibatkan mahasiswa 

IPB. (awl/Zul)
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Ratusan Mahasiswa Ikuti Workshop Rencana Bisnis di IPB

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan 

Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) 

Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 

(Kemenristekdikti) menyelenggarakan Workshop Rencana 

Bisnis yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Workshop 

tersebut diselenggarakan di Auditorium Common Class 

Room IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor (9/3). 

Peserta yang mengikuti workshop berjumlah sekira 400 

mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi 

seperti Universitas Udayana, Universitas Terbuka, 

Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas 

Pembangunan Jaya Tangerang, Universitas Pakuan, 

Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indraprasta PGRI, 

Universitas Indonesia, dan Universitas Djuanda. 

Penyelenggaraan Workshop Rencana Bisnis ini merupakan 

rangkaian dari agenda Kompetisi Bisnis Mahasiswa 

Indonesia 2019. Workshop Rencana Bisnis ini bertujuan 

mengenalkan tahapan dan prinsip dasar kewirausahaan 

(business principal) serta menetapkan alasan yang kuat 

dalam membangun bisnis (noble purpose) di kalangan 

mahasiswa.

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Dr. 

Alim Setiawan Slamet mengatakan angka pengangguran 

terbuka Indonesia saat ini mencapai 6.87 juta jiwa. 

Menurutnya, permasalahan tersebut menjadi tantangan 

bersama terutama bagi mahasiswa, karena mahasiswa 

sebagai agent of change yang memiliki banyak ide, kreasi 

dan inovasi sehingga diharapkan peran mahasiswa 

tersebut dapat menambah jumlah wirausaha di Indonesia.

“Untuk menjadi wirausaha yang sukses itu ada rumusnya. 

Yaitu bertemunya kesempatan dan persiapan dalam waktu 

yang tepat. Kalau ada kesempatan tetapi belum punya 

persiapan maka tidak akan sukses, begitu juga sebaliknya,” 

tutur Dr. Alim Setiawan. Supaya sukses menjadi 

entrepreneur, lanjut Dr. Alim, setidaknya ada tiga syarat 

yang harus dipenuhi. Syarat tersebut adalah passion, 

purpose dan value. Dalam menekuni dunia usaha, maka 

usaha yang ditekuni tersebut diharapkan sesuai dengan 

passion sehingga nyaman dilakukan dan dapat 

menghasilkan keuntungan maksimal. Sebelum menekuni 

dunia usaha, calon pengusaha diharapkan memiliki tujuan 

yang jelas. Tujuan yang jelas tersebut tidak hanya sekedar 

menghasilkan keuntungan yang banyak, melainkan harus 

mempunyai nilai-nilai yang berarti bagi masyarakat. 

Kasubdit Kesejahteraan dan Kewirausahaan, Direktorat 

Kemahasiswaan, Ditjenbelmawa Ristekdikti, Ismet Yus 

Putra turut mendukung upaya pemerintah dalam mencetak 

wirausaha muda baru dari kalangan mahasiswa. Beberapa 

upaya tersebut diwujudkan melalui program Kompetisi 

Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI). “Program KBMI ini 

menitikberatkan pada orientasi ide bisnis, proses usaha dan 

hasil usaha (profit). Maka dari itu, mari kita bersama-sama 

meningkatkan daya saing di dunia bisnis dengan 

menciptakan peluang bisnis baru,” tutur Ismet.    

Program KBMI ini sudah berjalan sejak tahun 2017 dan 

berhasil memberikan dampak positif bagi mahasiswa 

dalam mendorong mahasiswa berwirausaha, termasuk 

model pengembangan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa. 

Menurut Ismet, program KBMI tahun 2019 ini cukup 

berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada program 

KBMI kali ini, peserta yang dapat mengikuti tidak hanya 

berasal dari mahasiswa yang sudah memiliki usaha, 

melainkan mahasiswa yang baru memiliki ide usaha dapat 

mengikutinya. 

Tahun ini, jumlah proposal KBMI yang dapat diajukan dari 

setiap perguruan tinggi juga tidak dibatasi. Jika tahun 

sebelumnya masing-masing perguruan tinggi hanya 

diperbolehkan mengirimkan 25 proposal, maka tahun ini 

kuotanya ditambah sehingga perguruan tinggi dapat 

mengirimkan proposal sebanyak-banyaknya. 

KBMI 2019 lebih difokuskan pada usaha yang berbasiskan 

pada teknologi. Penggunaan teknologi yang dimaksud 

adalah penggunaan teknologi dalam proses bisnisnya, baik 

dari input atau produksi, proses pengolahan, maupun pasca 

pengolahannya. 

Bagi mahasiswa yang hendak mengikuti program KBMI 

2019 dapat mengunduh pedoman di laman https://sim-

pkmi.ristekdikti.go.id/. Melalui laman tersebut, mahasiswa 

dapat mengajukan proposal bisnisnya dalam bentuk 

kelompok dengan anggota sebanyak 3-5 orang. Pengajuan 

proposal bisnis dibuka dari 9 Maret – 25 April 2019. 

Mahasiswa yang hendak mengajukan proposal diharapkan 

menghubungi Direktorat Kemahasiswaan di masing-

masing perguruan tinggi untuk mendapatkan akses 

pendaftaran ke laman https://sim-pkmi.ristekdikti.go.id/. 

(Rosyid/Zul)
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IPB Gandeng Young Scientist  Teliti Obat Alami

P
usat Studi Biofarmaka Tropika, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB)  terpilih 

sebagai salah satu Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan  

Teknologi Perguruan Tinggi Pembina di Indonesia dari 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia (Kemristekdikti) RI Tahun 2019. Salah 

satu upaya untuk mempertahankan kinerja penelitian 

yang dapat mendukung agriculture 4.0 dan membuka 

peluang kolaborasi berbagai disiplin keilmuan di IPB,  

Pusat Studi Biofarmaka Tropika  IPB menggelar kegiatan 

Young Scientist Lecture Series on Biopharmaca 2019   

(5/3) di Kampus IPB Taman Kencana. 

Sekretaris Pusat Studi  Biofarmaka IPB,  Dr. Wisnu Ananta 

Kusuma menyampaikan, pentingnya mengembangkan 

kolaborasi antar bidang ilmu di IPB. “Bentuk kolaborasi 

demikian menyebabkan ilmu-ilmu tidak mandeg di 

bidang-bidang tertentu, karena saat ini sudah jamannya 

multidisiplin dan terus berkembang. Sehingga jika kita 

hanya membatasi pada ilmu-ilmu kita sendiri, maka akan 

jauh tertinggal dari yang lain,” tegas Dr. Wisnu. Lebih lanjut 

disampaikannya bahwa kolaborasi antar bidang ilmu ini 

akan meningkatkan kebermanfaatan untuk masyarakat 

luas sesuai arahan Rektor IPB terutama dalam bidang ilmu 

dan teknologi. Kegiatan ini, kata Wisnu, merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan setahun dua kali dengan 

tema yang berbeda untuk mengakomodir lulusan dokter 

baru, peneliti muda atau young scientist yang berkaitan 

dengan herbal atau obat alami.

Dr. Siti Sa'diah, MSi., Apt, peneliti Pusat Studi Biofarmaka 

Tropika IPB menyampaikan materi  “Novel Drug Delivery 

System for Herbal: Study and Case”.  Dr. Siti mengatakan  

Drug Delivery System (DDS) memiliki cakupan keilmuan 

yang sangat luas dan dapat ditinjau dari berbagai aspek. 

“Ternyata dari hasil penelitian masih banyak yang belum 

faham tentang DDS. Rencananya saya akan mengajukan 

ini sebagai satu mata kuliah pilihan,” ujar dosen 

Departemen Anatomi, Fisiologi dan Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Hewan IPB ini.

Pada sesi berikutnya Kepala Pusat Studi Satwa Primata 

IPB,  drh. Huda S. Darusman, MSi., PhD menyampaikan 

materi “Invivo Test for Natural Remedies Studies”.  

Menurut dosen Departemen Anatomi, Fisiologi dan 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini perlu 

dilakukan pemilihan hewan sebagai obyek penelitian yang 

sesuai untuk melakukan in vivo test pada pengolahan obat 

alam. “Hewan mendasar digunakan dalam pengolahan 

obat alam untuk mendeteksi dua hal yaitu manfaat dan 

bahayanya. Selain itu akan dihasilkan respon biologi yang 

utuh sehingga bukan trial and error,” jelasnya. 

Dalam kesempatan itu,   Dr. Sa'diah  berharap  ke 

depannya bisa merekrut peneliti-peneliti baru dari 

berbagai multi disiplin keilmuan untuk melakukan 

kerjasama dan penelitian bersama. Saat ini sudah ada 

perwakilan-perwakilan peneliti yang bergabung dari 

berbagai fakultas di IPB, hanya saja tingkat keaktifannya 

masih rendah. Namun sudah banyak produk penelitian IPB 

hasil kolaborasi dengan Pusat Studi Biofarmaka IPB  yang 

telah diterima secara luas di masyarakat salah satunya 

adalah Cajuput Candy yang merupakah permen keras 

dengan kandungan senyawa aktif dari minyak atsiri 

tanaman herbal Indonesia kayu putih, dibuat dari bahan-

bahan alami yang terdiri dari glukosa, gula pasir, cajuput 

oil, peppermint dan air.  Permen ini hasil penelitian Prof. 

Dr. Ir. C Hanny Wijaya dari Departemen Ilmu dan Teknologi 

Pangan (ITP), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB. 

(YDI/ris)
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Mahasiswa IPB Ajak Optimalkan Hasil Laut di India

egara Indonesia sebagai negara kepulauan 

N(17.502 pulau) memiliki garis pantai sepanjang 

81.000 kilometer dengan luas wilayah perikanan 

di laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Fakta bahwa 

sektor perikanan dan kelautan memiliki prospek cerah, 

terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan yang 

berbasis protein, mendorong Susi Susilawati, mahasiswa 

Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan (FPIK), Institut Pertanian Bogor (IPB) 

mengajak masyarakat di seluruh belahan dunia untuk 

dapat mengoptimalkan hasil laut sebagai salah satu 

pangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

protein.

 

Susi menyampaikan gagasan ini dalam International 

Exposure Visit on Youth Engagement to Meet SDGs di 

Chennai, Tamil Nadu, India (18-22/2). Konferensi 

internasional ini merupakan program dari Centre on Rural 

Development Asia and the Pasific (CIRDAP) yang 

bekerjasama dengan Rajiv Gandhi Nation Institute Youth 

Development. 

Susi menjadi salah satu dari 20 pemuda pemudi yang ingin 

berkontribusi pada perubahan dunia yang diundang pada 

konferensi ini. Mereka berasal dari Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Afghanistan, Bangladesh dan Fiji. 

“MasyaaAllah, i found new family. It was amazing! Saya 

merasa memiliki peluang besar sebagai stakeholder masa 

depan because i am youth. Di sana saya bercerita 

bagaimana potensi laut yang bisa dimanfaatkan dalam 

segala bidang, juga masalah yang dihadapi laut yaitu 

sampah plastik laut,” ungkap Susi.

Menurutnya, sumber daya di daratan Indonesia kini mulai 

menipis namun paradoks dengan jumlah manusia yang 

semakin meningkat. “Indonesia 70 persennya laut dan 

penuh dengan potensi sumberdaya di dalamnya. Maka 

mengapa tidak untuk menoleh pada perairan laut agar 

dioptimalkan potensinya sebagai food futurenya 

Indonesia. Agar keep up the change. Hasil laut dapat 

didiversifikasi dan dikembangkan menjadi produk-produk 

lain dan dikemas dengan baik,” terang Susi yang saat ini 

juga aktif di Departemen Kajian Srategis, Badan Eksekutif 

Mahasiswa FPIK.

Susi juga menyampaikan bahwa di balik semua potensi 

kelautan yang dimiliki, terdapat sebuah kecemasan bagi 

keberlangsungan laut yaitu sampah. Banyaknya sampah 

menjadi point problem dari laut karena mengganggu 

ekosistem laut dan mengakibatkan laut tidak dapat 

dioptimalkan manfaatnya. (SMH/Zul)
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Belasan Mahasiswa IPB Ikuti Winter Program di Kyoto University

ebanyak 15 mahasiswa terbaik Institut Pertanian 

SBogor (IPB) ikuti International Exchange Winter 

Program di Kyoto University (KU), (16-24/2). Di 

Jepang, mereka mengikuti aktivitas belajar mengajar di 

kelas yang diberikan oleh para profesor Kyoto University 

dan kunjungan lapang.

Mereka adalah Reza Satria, Muhammad Hayyu Mahabbah, 

Laras Salsabila, Baiq Nabila MU, Fatimah Azzahra, Elke 

Camelia Halim, Savira Astri Adriana, Adrian Triandi, Yunita 

Sulistyo P, Ni Putu Ayu ES, Alfian Yuliansyah, Edo Adianto 

Ramadhan, Bagus Rahmansyah P, Nadiya Atika, dan 

Michelle Natali.

“Selain kegiatan campus tour yang dipandu langsung oleh 

Dekan Graduate School of Agriculture (GSA), Prof. Eiji 

Nawata, mereka juga melakukan kunjungan ke Kizu 

Experimental Farm (kebun percobaan milik Kyoto 

University) yang sudah menerapkan teknologi canggih, 

mengunjungi kebun sayuran milik salah seorang petani 

organik yang terkenal di Kyoto, kunjungan ke kawasan 

hutan di Kitayama Sugi no sato Forestry Center dan 

dilanjutkan ke desa wisata Mitayama Historic Village yang 

terletak di bagian utara Kyoto. Selain itu, rombongan juga 

mengunjungi objek-objek wisata yang menarik di Kyoto,” 

ujar Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc, selaku dosen pendamping dari 

IPB.

Program ini terselenggara di bawah payung kerjasama 

antara IPB dan Kyoto University yang nota kesepahaman 

di tingkat perguruan tinggi telah ditandatangani sejak 

tahun 2013. Di IPB, kerjasama ini dikoordinatori oleh Dr. 

Ernan Rustiadi, M.Agr, sedangkan dua orang dosen yang 

bertindak sebagai cross appointee sekaligus pendamping 

dalam program ini adalah Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc. dan Dr 

Andrea Emma Pravitasari, SP., Msi. 

“Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan 

“Winter Program” yang diselenggarakan oleh Graduate 

School of Agriculture (GSA), Kyoto University. Selain 

“Winter Program”, beberapa program atau kegiatan lain 

yang secara rutin terselenggara di bawah payung 

kerjasama IPB-Kyoto University antara lain adalah 

penyelenggaraan program Master Double-Degree (DD) 

IPB-KU, kegiatan kerjasama riset, mobilitas dosen dan 

mahasiswa, spring school, autumn school, internship serta 

penyelenggaraan international symposium dan pameran 

pendidikan,” ujar Dr. Ernan. (**/Zul)
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Care IPB Latih Sarjana Pendamping Masyarakat

ntuk meningkatkan kapasitas sarjana 

Upendamping masyarakat, Pusat Kajian Resolusi 

Konflik (Care) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) gelar pelatihan rutin yang telah berlangsung 

selama lima tahun terakhir. Pelatihan kali ini di di Ruang 

Sidang PSP3 LPPM IPB, Kampus IPB Baranangsiang (4-

6/3). Pelatihan ini diharapkan mampu membuka wawasan 

baru sekaligus bertukar pengalaman dan informasi dalam 

kegiatan pendampingan guna meningkatkan semangat 

dan kinerja pendamping masyarakat.

“CARE LPPM IPB telah bekerjasama dengan Pertamina EP 

untuk mendampingi beberapa program pemberdayaan 

masyarakat sejak tahun 2014. Lokasi pendampingan 

tersebar di 13 desa, berada di lima kabupaten dan dua 

provinsi. Yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, 

Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten 

Majalengka (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Gresik 

(Provinsi Jawa Timur). Masing-masing desa binaan 

didampingi oleh satu orang sarjana pendamping. Pelatihan 

kali ini diikuti 15 sarjana pendamping dan asisten peneliti 

Care LPPM IPB,” ujar Adi Firmansyah, Ketua Divisi 

Pemberdayaan Masyarakat CARE LPPM IPB.  

Selain pelatihan di dalam ruangan, peserta juga 

melakukan kunjungan ke Sabisa Farm dalam rangka 

sharing pengembangan usaha pertanian dan kunjungan ke 

Kampung Warna Warni Katulampa sebagai bechmarking 

model program kampung wisata berbasis masyarakat.

“Saya sangat senang dan menikmati bekerja bersama 

masyarakat. Saya bisa berbagi ilmu dan pengetahuan 

dengan para petani di desa, bahkan seringkali saya yang 

banyak belajar dari mereka,” demikian disampaikan Rima, 

salah satu sarjana pendamping masyarakat CARE LPPM 

IPB yang telah bekerja sebagai pendamping di desa 

selama hampir lima tahun.

“Adanya pelatihan ini meningkatkan wawasan dan 

keterampilan saya dalam pengembangan masyarakat, 

sekaligus menambah semangat saya untuk bekerja 

bersama masyarakat”, ujar Rima.

Pelatihan ini menghadirkan Prof. Dr. Sumardjo dengan 

materi berjudul “Teknik Partisipatif dalam Pendampingan 

Masyarakat” dan Prof. Dr. Rizal Syarief, S. DESS dengan 

materi berjudul “Inovasi dan Kewirausahaan”. Keduanya 

merupakan guru besar tetap IPB. (af/Zul)
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FDC IPB Gelar Ujian Kenaikan Tingkat  Menuju Scientific Diver

isheries Diving Club, Institut Pertanian Bogor 

F(FDC-IPB) telah melaksanakan kegiatan Ujian Skin 

Diklat ke-37 di Kolam Renang Mila Kencana, 

Minggu (3/3). Kegiatan ini merupakan salah satu 

rangkaian pendidikan dan latihan untuk Diklat FDC. Diklat 

yang mengikuti ujian ini adalah diklat FDC ke-37. Dalam 

kegiatan ini diklat FDC diberikan kesempatan untuk 

membuktikan hasil dari pendidikan dan pelatihan yang 

diberikan pada mereka selama mengikuti pendidikan dan 

pelatihan jenjang Skin Diklat FDC, dan sebagai syarat 

untuk melanjutkan kegiatan pendidikan dan pelatihan 

mereka ke jenjang selanjutnya. 

Dr. Ir. Fredinan Yulianda selaku salah satu pembina dari 

FDC-IPB mengatakan, “Kita di FDC IPB dibimbing bukan 

hanya untuk sekedar bisa menyelam, tapi untuk menjadi 

seorang scientific diver yang berkualitas. Jadi jangan 

pernah berhenti berkembang, bahkan setelah lulus diklat 

nanti.” 

Materi yang diujikan dalam ujian ini  adalah materi skin 

diving yang sudah diajarkan dan dilatih selama diklat 

menempuh jenjang skin diver seperti renang, berenang di 

dasar kolam, water trappen, floating, dan penggunaan alat 

dasar selam. “Ujian Skin ini merupakan pintu gerbang 

pertama bagi diklat dalam perjalanan untuk menjadi 

seorang scientific diver, diharapkan setelah kegiatan ini 

semangat anggota diklat semakin membara untuk 

melanjutkan ke jenjang selanjutnya,” ucap Wijdan sebagai 

Komti Diklat ke-37. (*/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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