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S
aat ini Indonesia dihadapkan pada sejumlah 

masalah dalam bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, kehutanan dan sosial ekonomi. 

Penguasaan dan penerapan teknologi pertanian rendah, 

input produksi rendah, kemampuan entrepreneur rendah 

dan pendapatan petani juga rendah. Maka mahasiswa 

Institut Pertanian Bogor (IPB) harus menjadi techno-

socioentrepreneur. Yakni pengusaha yang paham dan 

memanfaatkan teknologi tetapi memiliki jiwa sosial yang 

tinggi. 

Hal ini disampaikan Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat 

memberikan pembekalan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 

Tematik IPB tahun 2019, di Gedung Graha Widya Wisuda 

(GWW) Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/3). Pembekalan 

KKN Tematik ini mengusung tema “Optimalisasi 

Pemanfaatan Wilayah Sumberdaya Alam berbasis Wilayah 

dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan 

Kemandirian Pangan, Peningkatan Ekonomi Wilayah dan 

Kelestarian Lingkungan Menuju Era Industri 4.0”. 

Dalam paparannya, Dr. Arif mengatakan IPB harus menjadi 

technosocioentrepreneurial university yang terdepan 

dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan 

tinggi yang unggul pada tingkat global di bidang pertanian, 

kelautan dan biosains tropika. 

“IPB mempuyai tanggungjawab moral untuk bisa berbuat, 

memperkuat dan meningkatkan pertanian di Indonesia 

dengan baik. Apalagi sekarang kita dihadapi pada situasi 

VUCA yaitu Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. 

Volatility merupakan perubahan yang cepat (butuh speed 

atau kecepatan dalam menyelesaikan persoalan), 

uncertainty merupakan situasi saat ini tidak jelas sehingga 

butuh flexibility yang kuat, complexity adalah banyak 

faktor dalam membuat keputusan, butuh broad 

bandwidth dalam memahami keadaan. Sementara 

ambiguity adalah kurang jelasnya tentang arti sebuah 

kejadian maka butuh awareness yang jernih,” ujarnya di 

hadapan 5.550 mahasiswa IPB peserta KKN Tematik 

2019.

Untuk itu KKN-T IPB hadir untuk membantu dalam 

memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat 

dengan optimal. Selain itu, mahasiswa juga harus 

meningkatkan sifat jujur, disiplin, bekerja lebih keras, hard 

skill, soft skill dan mencintai apa yang dikerjakan. 

Harapannya, mahasiswa KKN-T IPB datang ke daerah 

bukan sebagai pakar akan tetapi untuk belajar bersama 

bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi dengan 

masyarakat dalam memecahkan persoalan yang ada di 
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bidang pertanian dalam arti luas. “Mahasiswa merupakan 

duta IPB dan harus menjaga etika serta meningkatkan 

empati bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, selaku penggagas KKN Tematik 2019, 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB, Dr. Aji Hermawan dalam 

laporannya mengatakan bahwa KKN Tematik terus 

berkembang dari tahun ke tahun. KKN Tematik 2019 

diikuti oleh sembilan fakultas di IPB. Belum semua 

fakultas ikut terlibat dalam KKN-Tematik 2019.

“Harapannya tahun depan semua fakultas yang ada di IPB 

ikut terjun langsung dalam KKN-T IPB, sehingga semua 

mahasiswa IPB merasakan pengabdian kepada 

masyarakat langsung ke desa. Tahun ini sebanyak 5,550 

mahasiswa yang ikut serta. Terdiri dari 432 dari Fakultas 

Pertanian, 357 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 

326 dari Fakultas Peternakan, 355 dari Fakultas 

Kehutanan, 97 dari Fakultas Teknologi Pertanian, 178 dari 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 484 

dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 315 dari Fakultas 

Ekologi Manusia dan 96 dari Sekolah Bisnis,” ujarnya.

KKN Tematik ini juga melibatkan 262 dosen pembimbing 

lapang, 31 koordinator wilayah dan dilaksanakan di 84 

kabupaten atau kota yang tersebar di 10 provinsi dan 84 

kecamatan dan 420 desa atau kelurahan.

Dr. Aji menambahkan bahwa KKN-T IPB ini dapat 

mengasah softskilll, kemitraan, kerjasama tim lintas 

bidang ilmu (lintas profesi) dan leadership mahasiswa IPB 

dalam mengelola program pembangunan di wilayah 

pedesaan. Kegiatan KKN-T IPB juga diharapkan  menjadi 

kegiatan civitas akademika IPB dalam membantu 

memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat 

pedesaan yang dilakukan secara berkesinambungan 

sehingga memberikan manfaat yang optimal baik untuk 

masyarakat dan pemerintah daerah maupun bagi IPB 

sebagai lembaga pengemban Tridarma Perguruan Tinggi.

“Learning outcome KKN-T IPB adalah bagaimana 

mahasiswa mampu mengidentifikasi, merencanakan, 

melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang pertanian dalam arti luas, 

bidang industri berbasis pertanian dan lingkungan secara 

terintegrasi. Mahasiswa  harus mempunyai kepedulian 

dan komitmen yang tinggi, terampil berkomunikasi dan 

bekerjasama antar profesi untuk berkontribusi dalam 

mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. 

Terakhir mahasiswa harus mempunyai rasa empati yang 

tinggi terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah 

masyarakat dan pemahaman terhadap adat istiadat dan 

budaya masyarakat setempat sehingga tercipta rasa 

kepedulian yang baik,” imbuhnya. (Awl/Zul)
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OMI 2019 : Junjung Sportivitas dalam Naungan Kekeluargaan

B
adan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa 

(BEM KM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

melaksanakan Opening Ceremony  Olimpiade 

Mahasiswa IPB (OMI) 2019, Sabtu (30/3) di Gymnasium 

Kampus IPB Dramaga. Pada acara tersebut, turut hadir 

pula Rektor IPB, Dr. Arif Satria beserta jajaran pimpinan. 

Opening Ceremony OMI kali ini disambut gegap gempita 

oleh mahasiswa IPB yang hadir memenuhi seluruh tribun 

Gymnasium. Pembukaan secara simbolis dilakukan 

langsung oleh Rektor IPB dengan menyalakan obor 

olimpiade yang mewakili semangat olahraga, sportivitas, 

dan integritas. Acara juga dimeriahkan dengan penampilan 

perkusi dari kelompok perkusi Gumatika.

Rektor IPB  menyampaikan, “Saya sangat bersyukur bisa 

hadir di tengah-tengah mahasiswa dalam rangka 

menunjukkan aura kekeluargaan yang luar biasa. Saya pun 

ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang 

membantu seluruh rangkaian OMI serta berharap OMI 

bisa terus meningkatkan rasa kekeluargaan kita.  Saya pun 

juga ingin menyampaikan bahwa, kini IPB merupakan 

perguruan tinggi yang masuk 40 besar World Most 

Sustainable University. Maka dari itu kita akan selalu 

bersama-sama saling menjaga lingkungan kita. Kita juga 

sebagai insan akademisi juga harus menjadi contoh yang 

baik dalam berlalu lintas. Maka dari itu, kini lingkungan 

kampus IPB sudah resmi ditetapkan sebagai  kawasan 

percontohan tertib lalu lintas,” ungkap Rektor IPB.

Ketua BEM KM IPB, M. Nurdiansyah juga dalam 

kesempatan tersebut menyampaikan pesan-pesan 

persaudaraan. Dalam sambutannya M Nurdiansyah 

menyampaikan ,“Saya ingin menyampaikan apresiasi 

kepada seluruh panitia serta seluruh pihak yang sudah 

bekerjasama demi terselenggaranya acara ini. OMI yang 

sekarang dilaksanakan ini adalah bentuk nyata dari 

komitmen BEM KM IPB mendukung minat bakat dan 

prestasi mahasiswa di bidang olahraga. Saya yakin, 

perbedaan apapun yang ada diantara kita selama OMI ini 

berlangsung tak akan memecah belah kita. Sebaliknya 

semakin mengeratkan persatuan kita. Hari ini pula, saya 

ingin menyampaikan pesan untuk menjaga lingkungan 

kita. Maka dari itu, BEM KM IPB juga membagikan tumbler 

air kepada para tamu undangan agar bisa menjadi langkah 

yang baik untuk mengurangi penggunaan plastik,” ujar 

Ketua BEM KM IPB yang juga merupakan Koordinator 

Pusat BEM Seluruh Indonesia (SI) tersebut.

Ketua Pelaksana OMI 2019, Meiniki Nanda Pamungkas 

melaporkan pelaksanaan kegiatan. Meiniki 

menyampaikan, “Pagelaran OMI kali ini akan berlangsung 

selama 29 hari ke depan. Saya juga ingin berterima kasih 

kepada seluruh panitia, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir, Unit Olahraga dan Seni IPB, serta 

tentunya seluruh sponsor yang sudah mendukung 

terlaksananya OMI 2019 ini. Saya mewakili seluruh panitia 

berharap, agar seluruh aspek yang ada di OMI mulai dari 

panitia, atlit, hingga supporter bisa terus menjaga 

sportivitas serta ketertiban selama pagelaran olahraga 

kita bersama ini berlangsung,” ucap Meiniki.

Opening Ceremony yang bertema  League to Discover 

Tomorrow ini berlangsung dengan lancar dan ditutup 

dengan penampilan dari IPB Street Dance Crew yang 

disambut riuh tepuk tangan supporter yang memenuhi 

tribun Gymnasium IPB. (KD/ris)
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A
plikasi inovasi, teknologi, pemberdayaan dan 

pengembangan kelembagaan petani serta 

kebijakan subsidi dalam bidang pertanian menjadi 

bahasan diskusi para pakar di Institut Pertanian Bogor 

(IPB). Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis 

menghadirkan lima narasumber dalam Diskusi di Ruang 

Danau 2 Sekolah Pascasarjana, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (26/3). Mereka adalah Dr. Hermanu Triwidodo, Prof. 

Dr. Kudang Boro Seminar, Dr. Sofyan Sjaf, Prof. Dr. 

Muhammad Firdaus, Prof. Dr. Memen Surahman. 

Dr. Ir. Hermanu Triwidodo selaku Kepala Unit Layanan 

Informasi Pertanian IPB memaparkan tentang dampak-

dampak revolusi hijau yang berdampak kepada rusaknya 

ekosistem alam. Secara bertahap Indonesia perlu 

melakukan perubahan dari revolusi hijau menjadi 

pertanian berkelanjutan. 

“Secanggih apapun teknologi, dengan adanya revolusi 

industri 4.0 jangan sampai kita lupa dengan nilai dasar 

yang juga mencakup lingkungan dan manusianya,” terang 

Dr. Hermanu.

Menanggapi tentang pertanian berkelanjutan Prof. Dr. 

Memen, dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura, 

Fakultas Pertanian IPB menyampaikan bahwa benih dapat 

berkontribusi dalam upaya peningkatan produktivitas. 

“Namun seharusnya dilakukan spesifik  lokasi, kita tidak 

bisa mamaksakan suatu varietas harus bisa ditanam di 

seluruh tempat," terangnya.

Saat ini penggunaan benih bersertifikat sangat rendah dan 

adopsi penggunaan varietas unggul juga lambat. Solusi 

dari pemerintah ternyata tidak dapat menyelesaikan 

masalah, justru hasilnya benih tidak tepat varietas, tidak 

tepat waktu dan tidak tepat mutu. Lembaga perbenihan 

pemerintah ternyata tidak efektif. Sistem sertifikasi benih 

ternyata banyak disalahgunakan. 

“Alternatif solusi yang ditawarkan adalah mandiri benih 

per kabupaten atau kawasan, percepatan adopsi varietas 

dari perguruan tinggi dan Kementerian Pertanian, 

rasionalisasi harga benih (skala usaha petani), penguatan 

lembaga ditarik ke pusat,” imbuhnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi Pertanian 

(Fateta), Prof. Dr. Kudang Boro Seminar memaparkan 

bahwa pertanian itu sejatinya menyatukan antara darat, 

lautan, dan udara yang kegiatannya meliputi dari lahan 

hingga sampai ke meja makan.

"Itulah mengapa kita tidak bisa membatasi keilmuan kita 

melainkan perlu menjadikannya sebagai pendekatan 

transdisiplin. Intinya, agroindustri 4.0, dibutuhkan 

keterhubungan dan keterpaduan bekerja sama yang 

terintegrasi sehingga nantinya revolusi industri 4.0 

mampu menjadikan teknologi sebagai sarana yang 

memudahkan petani, bukan sekedar hiburan saja," tambah 

Prof. Kudang.

Dari sisi ekonomi, guru besar Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB, Prof. Dr. M. Firdaus mengatakan 

bahwa terdapat tantangan penting bagi pembangunan 

pertanian ke depan yaitu produksi, distribusi, konsumsi 

dan kebijakan. Permasalahannya paling banyak di tenaga 

kerja dan sewa lahan.

Dr. Sofyan Sjaf selaku Kepala Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan sebagai pembicara terakhir 

menyampaikan dalam presentasinya bahwa kelembagaan, 

sosiolog, teknologi inovasi adalah instrumen penting 

untuk melakukan perubahan sosial. Posisi kelembagaan 

petani sangat berperan penting dalam mengorganisir 

kelembagaan petani. 

“Kelembagaan petani itu seperti mobil, dimana petani 

adalah bannya. Sayangnya, kebijakan pemerintah hari ini 

selalu fokus pada produksi namun tidak pada 

pengembangan sumberdaya manusianya,” tambah Dr. 

Sofyan. (SHM/Zul)

Para Pakar Pertanian IPB Diskusi tentang 
Strategi Mewujudkan Kedaulatan Pangan
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Dialog Kesejahteraan Mahasiswa di IPB

Forum Kesejahteraan Mahasiswa (Forkesmah) 

adalah forum yang dibentuk sebagai upaya 

peningkatan pengetahuan dan wawasan mengenai 

advokasi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) 

secara masif dan optimal. Forum ini menjadi jembatan 

permasalahan kesejahteraan mahasiswa. 

"Kesejahteraan mahasiswa bukan hanya perkara ekonomi 

dan pangan saja, melainkan mencakup semua aspek dan 

saling berhubungan serta saling bahu-membahu mengisi 

satu sama lainnya untuk mencapai makna penuh dari 

sebuah kata kesejahteraan. Oleh karena itu, mari kita 

saling peduli sesama dan mengimplementasikan langkah-

langkah kecil yang memiliki kemanfaatan bersama," tutur 

Yulian Hadi, Menteri Kesejahteraan Mahasiswa, Badan 

Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, Institut 

Pertanian Bogor (BEM KM IPB) 2019, Selasa (26/3) di 

Kampus IPB Dramaga.

“Ada pun dalam pelaksanaannya, pelayanan kesejahteraan 

baik akademik, ekonomi maupun kesehatan masing-

masing memiliki alur birokrasi. Birokrasi diperlukan untuk 

menjaga agar wewenang dipastikan hanya dijalankan oleh 

mereka yang ditugaskan sehingga 

pertanggungjawabannya jelas,” jelas Yulian.

“Administrasi pendidikan melibatkan birokrasi dan 

dokumentasi yang dilakukan untuk menjaga agar proses 

pendidikan diselenggarakan tidak menyimpang dari aturan 

yang berlaku. Seluruh permasalahan birokrasi dan 

administrasi yang menyangkut permasalahan akademik di 

IPB mulai dari informasi mengenai sarana pelayanan 

hingga kurikulum program pendidikan sarjana IPB sudah 

terangkum secara lengkap dalam buku Panduan Program 

Pendidikan Sarjana IPB,”  tutur Kepala Sub Direktorat 

Perencanaan dan Informasi Pendidikan, Direktorat 

Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru 

IPB, Suratni, S.E, M.M.

Guna mempermudah segala bentuk birokrasi dan 

pelayanan kemahasiswaan, maka tahun ini IPB 

membentuk sebuah unit layanan mahasiswa terpusat 

yakni Student Service Centre (SSC) yang baru saja 

diresmikan satu bulan yang lalu. SSc berlokasi di samping 

Auditorium Rektorat Andi Hakim Nasution, Kampus IPB 

Dramaga. 

“Adanya Student Service Centre (SSC) ini didasari agar 

mahasiswa mendapatkan pelayanan administrasi 

pendidikan dan kemahasiswaan secara mudah. Ini sejalan 

denngan quick win reformasi birokrasi. SSC membuka 

pelayanan secara offline maupun online,” tutur Manajer 

Student Service Centre (SSC) yang juga Kepala Sub Bagian 

Hubungan Internal dan Layanan Informasi, Bagian Humas, 

Biro Komunikasi IPB, Aris Solikhah, S.TP, M.M.

Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan 

Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB,  Dr. Dra. Yusalina, M.Si 

mengatakan IPB senantiasa mencarikan solusi terhadap 

permasalahan kesejahteraan mahasiswa. “Kami berupaya 

meningkatkan kualitas kesejahteraan mahasiswa tiap 

tahun,” jelasnya.

Turut  hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub 

Direktorat Pembinaan Karakter Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Beginer 

Subhan, S.Pi, M.Si, Kepala Bagia Humas, Biro Komunikasi 

IPB, Siti Nuryati, STP, M.Si, seluruh perwakilan 

komti/ketang, pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah 

(OMDA) dan pengurus BEM khususnya departemen 

kesejahteraan mahasiswa masing-masing 

wilayah/fakultas di IPB. (*/ris)
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S
ampai bulan April 2019, sejak di-launching tanggal 

3 Juni 2016, tak terasa Kampus Desa telah 

terlaksana 43 kali.  Kampus Desa yang ke-43 kali 

ini dilaksanakan  di Posdaya Sabilulungan, Desa Neglasari 

Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3).

Kampus Desa yang dilaksanakan dengan pola swadaya 

dan multi sharing antar berbagai komponen, hadir untuk 

memperkuat pengabdian Institut Pertanian Bogor (IPB) 

dengan menyebarkan hasil-hasil penelitian IPB ke tengah-

tengah masyarakat. Gagasan pola swadaya ini lahir  

sebagai salah satu solusi untuk mampu melaksanakan 

pengabdian yang tepat waktu dan kontinyu (tidak dibatasi 

oleh waktu penganggaran).

 Dengan pola swadaya, pengabdian melalui Kampus Desa 

dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan waktu dan 

keleluasaan  masyarakat. Dengan menghadirkan 

narasumber dari dosen dan alumni IPB pola pengabdian 

swadaya ini telah menjadi salah satu elemen penentu 

dalam keberlanjutan Kampus Desa. Tercatat lebih 60 

narasumber menyatakan kesiapan untuk menjadi pelaku 

pengabdian swadaya. Mereka berasal  dari beragam latar 

belakang diantaranya dosen IPB, alumni,  praktisi, dan juga 

aparat  pemerintah. Sementara mahasiswa IPB juga  ikut 

berkontribusi dalam persiapan dan kelancaran aksi di 

lapang. Bahkan dua tahun terakhir, Sekolah Vokasi IPB 

telah menjadikan Kampus Desa sebagai laboratorium 

sosial pada mata kuliah Distribusi Informasi.

Kepala Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia 

(P2SDM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM)  IPB,  Dr. Amiruddin Saleh, MS 

menjelaskan Kampus Desa yang ke-43 di Posdaya 

Sabilulungan Desa Neglasari merupakan bagian dari 

keseluruhan Kampus Desa yang telah dilaksanakan sejak 

tahun 2016. Topik Kampus Desa di Neglasari ini adalah 

“Budidaya Domba Sehat Menuju Desa Wisata Edukasi 

Domba”. Berawal dengan kajian potensi dan penjajagan 

kebutuhan masyarakat.

"Kampus Desa Domba di  Neglasari ini telah dimulai sejak 

awal November 2017. Pertemuan dengan peternak 

domba untuk membahas dan memberikan motivasi 

kebutuhan pakan ternak. Sampai dengan akhir Maret 

2019 materi yang telah dibahas selama empat pertemuan 

terakhir meliputi pakan domba, jenis-jenis hijauan pakan, 

praktek penanganan pakan, penanaman indigofera, 

praktik pembuatan silase, pengenalan odot, praktek 

penanaman odot, penanganan kandang sehat, dan 

budidaya domba secara umum," tuturnya. Dr. Amirudin 

menambahkan, peninjauan kandang domba dan indigofera 

yang telah ditanam juga dilakukan oleh tim kampus desa 

dan dibahas dalam pertemuan Kampus Desa.

Koordinator Program Kampus Desa IPB, Ir. Yannefri 

Bakhtiar, M.Si menyatakan Program Kampus Desa tahun 

2019 akan mengupayakan lima  topik utama yang 

dibutuhkan masyarakat. Kelima topik itu mengenai 

budidaya domba, kampung cassava, kampung wisata 

herbal, kerajinan batik, dan pemasaran on-line. Setiap 

topik akan dilaksanakan dalam beberapa paket pertemuan 

sampai masyarakat mendapat manfaat aplikatif dari 

setiap topik. 

"Untuk  Desa Neglasari harapannya kegiatan Kampus 

Desa dengan 12 paket pertemuan akan rampung di bulan 

November 2019. Dengan bermodalkan kekompakan 

kelompok peternak dan keberlanjutan Program Kampus 

Desa oleh P2SDM LPPM IPB  akan terealisasi Kampung 

Edukasi Domba di Desa Neglasari. Direncanakan pula 

“mahasiswa Kampus Desa” yang merupakan peternak 

domba Desa Neglasari akan diwisuda di IPB, wisuda ala 

Kampus Desa," ujarnya. (Yan/awl/ris)

Kampus Desa Rintis Kampus Edukasi Domba 
di Desa Neglasari Bogor
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Perangi Pemanasan Global, IGAF LC IPB 
Gelar Acara Switch Off 2019

G
lobal Warming atau pemanasan global merupakan 

fenomena yang kini telah menjadi masalah dan 

perhatian masyarakat dunia. Berbagai kegiatan 

mulai digencarkan dalam rangka memerangi Global 

Warming. Seperti yang dilakukan oleh Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Indonesia Green Action Forum (IGAF) 

Local Committee Institut Pertanian Bogor (LC IPB).  

Bekerja sama dengan Earth Hour Bogor, IGAF menggelar 

kegiatan Road to Switch Off Earth Hour 2019 (29/03) 

yang bertempat di Plaza Soekarno Fakultas Pertanian IPB. 

Earth Hour Bogor merupakan sebuah komunitas peduli 

lingkungan yang berdomisili di Bogor dan berada di bawah 

naungan World Wide Fund for Nature (WWF). 

Kegiatan Switch Off merupakan sebuah kegiatan 

penghematan energi dengan melakukan pemadaman 

listrik selama beberapa saat. Kegiatan ini juga diadakan 

dalam rangka memeringati Earth Hour yang jatuh pada 

tanggal 30 Maret. Switch Off merupakan salah satu 

rangkaian kegiatan dari IPB Sustainable Enviromental 

Week (ISEW), sebuah rangkaian acara yang diinisiasi oleh 

UKM IGAF LC IPB untuk memeringati hari-hari lingkungan 

di bulan Maret. 

 Dalam sambutannya, Sophia Anjani selaku Ketua ISEW 

menuturkan bahwa acara Switch Off diadakan rutin setiap 

tahun. “Tahun ini ada yang berbeda, ada kerja sama 

dengan asrama Program Persiapan Kompetensi Umum 

(PPKU) dengan melakukan pemadaman listrik dari pukul 

20.30 hingga 21.00,” ujar mahasiswa IPB angkatan 53 ini.

Agenda puncak acara Switch Off adalah melakukan 

pemadaman lampu yang dilakukan serempak dari koridor 

Faperta IPB ke asrama PPKU IPB pada pukul 20.30 sampai 

pukul 21.00. Peserta kegiatan diajak untuk mengelilingi 

kampus IPB dengan rute yang sudah diatur dan membawa 

obor serta mengajak civitas IPB yang beraktivitas di 

sekitarnya untuk menghemat energi.

 “Switch Off merupakan sebuah kegiatan simbolis untuk 

penghematan energi di dunia. Bogor sendiri merupakan 

salah satu dari 30 kota di Indonesia yang ikut serta dalam 

gerakan ini,” tutur Hendra salah satu anggota komunitas 

Earth Hour Bogor dalam penyampaian materi.

 Hendra menambahkan bahwa kegiatan Switch Off 

merupakan gerakan yang berangkat dari keresahan 

masyarakat Australia atau Sidney tepatnya, atas 

perubahan iklim yang terjadi di dunia. Atas keresahan ini, 

mereka membuat gerakan penghematan energi yang 

sederhana dan mudah dilaksanakan, yaitu pemadaman 

lampu. Kegiatan Switch Off selalu dilaksanakan pada 

minggu terakhir di bulan Maret. Waktu tersebut dipilih 

karena pada saat itu diperkirakan suhu bumi tengah dalam 

tahap normal, sehingga merupakan waktu yang tepat 

untuk melakukan penghematan energi. 

 “Kegiatan ini dalam rangka membantu menyampaikan ke 

warga-warga IPB dan Bogor tentunya bahwa perubahan 

iklim bukanlah isapan jempol. Selain itu, kegiatan 

penghematan energi diharapkan tidak hanya dilakukan 

pada waktu Earth Hour saja, namun juga di hari-hari 

selanjutnya,”ujar Hendra.

 Lembaga lain yang turut bekerja sama dan memeriahkan 

kegiatan Switch Off ialah Forum Seni Mahasiswa (Fosmi) 

IPB, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa 

(BEM KM) IPB, WWF, Gentra Kaheman, Stand Up Comedy 

IPB, serta Asrama PPKU. (RM/Zul)
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I
su lingkungan belakangan ini menjadi pokok bahasan 

serius yang terus dicari solusi. Salah satu isu 

lingkungan yang banyak menyorot perhatian adalah 

penggunaan plastik. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Indonesia Green Action Forum (IGAF) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) yang bergerak di bidang lingkungan, 

mengadakan Open Discussion yang merupakan rangkaian 

dari acara ISEW (IPB Sustainable Environmental Week), di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (31/3). 

Open Discussion ini diisi oleh dua pembicara yaitu Prof. Dr. 

Ir. Etty Riani, dosen Departemen Manajemen Sumberdaya 

Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, 

yang juga ahli dalam bidang toksik. Selain Prof. Etty, Renny 

Widyanti selaku perwakilan dari Earth Hour Bogor ikut 

serta memberikan pandangannya terhadap pengunaan 

sampah plastik. 

Prof. Etty memaparkan isu lingkungan yang sedang ramai 

diperbincangkan belakangan ini, yaitu sampah plastik. 

“Masalahnya adalah sampah plastik ini bukan hanya 

sekedar sampah. Banyak bahan berbahaya beracun 

terkandung dalam plastik. Bahan dasar plastik juga sama 

dengan minyak bumi. Seperti yang diketahui, bahwa 

bahan-bahan dari minyak bumi banyak ditemukan bahan 

bersifat karsinogenik (memicu penyakit kanker). 

Komponen dari plastik bersifat labil sehingga mudah 

untuk berpindah-pindah, dan inilah yang akan menjadikan 

plastik bersifat toksik untuk bahan makanan berbungkus 

plastik,” tutur Prof. Etty.

Namun, lanjut Prof. Etty, tidak bisa dipungkiri bahwa 

kehidupan masyarakat saat ini tidak bisa dipisahkan dari 

plastik. Sifatnya yang mudah diatur sesuai dengan 

kebutuhan pasar menjadikan plastik sebagai bahan yang 

disukai, selain harganya yang lebih murah daripada bahan 

lain. 

“Meski begitu, sebagai mahasiswa, yang telah mengerti 

bahaya plastik, harus bijak memakai plastik. Gunakan 

plastik secara efisien dengan cara mengurangi atau 

memakai kembali plastik tersebut. Plastik sulit untuk 

diuraikan, namun jika sudah terurai akan mengalir ke laut 

dan menjadi marine debris atau sampah laut. Nanti 

termakan oleh ikan dan ikan itu kita makan. Pada akhirnya, 

manusia juga yang terkena dampak sampah plastik,” tutur 

Prof. Etty.

Berbeda dengan Prof. Etty yang menyampaikan dari sisi 

toksisitas plastik terhadap makhluk hidup, Renny 

membahas dampak sampah plastik terhadap lingkungan 

dan sosial. Menurut data Dinas Kebersihan Kota Bogor, 

tutur Renny, per harinya Kota Bogor menghasilkan 600 

ton sampah. Dari jumlah itu, sebanyak tiga persen berasal 

dari kantong plastik dan 10 persen berasal dari sampah 

plastik lainnya. Jumlah ini sangat besar sampah yang tak 

bisa dengan mudah diuraikan. 

“Peraturan baru di Kota Bogor yaitu tidak disediakannya 

kantong plastik pada beberapa ritel besar. Hasilnya, 

sampah kantong plastik berkurang dua sampai lima 

persen dari jumlah awalnya,” jelas Renny. Renny juga 

memberi dorongan pada mahasiswa agar secara perlahan 

mengganti plastik dengan bahan yang dapat digunakan 

terus menerus, seperti membawa tumbler, kotak makan, 

dan selalu membawa totebag. 

Acara dilanjutkan dengan pembentukan empat kelompok 

diskusi mahasiswa yang diberi tema berbeda-beda. Salah 

satu tema yang menjadi bahan diskusi adalah kondisi 

kantin di kampus IPB yang masih menggunakan banyak 

plastik. Mahasiswa berpendapat, bahwa penempatan 

galon air minum untuk mengisi ulang air dapat 

mengurangi sampah botol plastik dan regulasi antara 

mahasiswa dengan lembaga lebih tinggi di IPB sangat 

diperlukan untuk kelangsungan pengunaan sampah 

plastik di kampus. (ASK/Zul)

Dukung Green Campus, IGAF IPB Gelar 
Open Discussion “Sampah Plastik”
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Cara IPB Ajarkan Insan Asrama Menjadi Pengusaha

enjadi pengusaha tentu bukan hal yang 

Mmudah. Akan banyak tantangan dan 

hambatan yang harus dihadapi. Namun, bukan 

berarti itu menjadi hal yang mustahil. Hal ini telah 

dibuktikan oleh beberapa mahasiswa Institut Pertanian 

Bogor (IPB) yang saat masih kuliah sudah menjalani bisnis.

Untuk meningkatkan softskill kewirausahaan mahasiswa, 

Direktorat Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) 

bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama dan Hubungan 

Alumni (DKHA) IPB kembali menghadirkan sepuluh alumni 

muda yang sukses menjadi pengusaha dalam kegiatan 

"Social Gathering Gedung (SoDung)". Sodung digelar di 

Gedung Asrama PPKU, Kampus IPB Dramaga, Bogor 

(29/3). Mereka adalah Ahsan Abduh Andi Sihotang, Nasrur 

Rahman Qorieb, Abu Ubaidah, Wibawa Furqona, Wahyudhi 

Rahari, Muhammad Fadli Herdiansyah, Muhammad Imron 

Halimi, Annisa Hasanah, Reza Fahlepi, Indra Bachtiar.

 

“SoDung ini akan terus kami lakukan karena kami ingin 

mencari model pengisian motivasi ke mahasiswa yang 

tepat. Semuanya akan kami evaluasi nanti di akhir. Mulai 

dari alumni seperti apa yang mampu memberikan 

motivasi, hingga kepada model penyelenggraan motivasi 

seperti apa yang sampaikan kepada mahasiswa,” terang 

Dr. Zaenal Abidin, Asisten Direktur PPKU Bidang Asrama 

Mahasiswa dan Kemahasiswaan.

 

Wahyudhi Rahari sebagai salah satu alumni yang 

diundang menyampaikan kisah perjuangannya hingga 

suskses menjadi pengusaha di bidang produksi pakaian. 

Menurutnya revolusi industri 4.0 itu bisa jadi ancaman 

apabila kita tidak mempersiapkannya dari sekarang.

“Ada tujuh karakter fundamental yang harus dimiliki oleh 

entrepreneur visioner yaitu berani menghadapi tantangan, 

integritas (menjaga kepercayaan pelanggan), rendah hati, 

fokus pada apa yang telah direncanakan dan yang terakhir 

adalah membangun kerjasama yang baik,” ujarnya. 

 

SoDung merupakan kegiatan rutin untuk insan asrama 

PPKU (mahasiswa tingkat pertama IPB). Kegiatan ini 

dilakukan di setiap gedung asrama dengan mengundang 

pembicara tamu yang bertujuan untuk menyediakan ruang 

interaktif dan pengayaan informasi bagi seluruh insan 

asrama. Harapannya, para alumni-alumni yang diundang 

mampu memberikan motivasi, adaptasi dan sharing 

informasi terkini yang mengacu pada pengembangan dan 

penguatan karakter insan asrama. (SM/Zul)
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imbah dari kegiatan manusia, seperti industri, 

Lpertanian dan kehutanan dapat menimbulkan 

pencemaran air sungai serta mengganggu 

keseimbangan ekosistem perairan jika sungai ini 

digunakan sebagai sumber air bersih. Kondisi ini 

menyebabkan biaya pengolahan lebih mahal dan risiko 

masyarakat terkena penyakit meningkat. 

Prof. Dr. Ir. Suprihatin, Dosen Departemen Teknologi 

Industri Pertanian (TIN), Fakultas Teknologi Pertanian 

(Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB) menggunakan 

proses biofiltrasi untuk mengeliminasi polutan dari air 

baku. “Sebelum diolah, air sungai ditreatment terlebih 

dahulu. Biofiltrasi memberi kondisi optimum sehingga 

bakteri dapat tumbuh lebih baik. Kemudian bakteri dapat 

mengeliminasi polutan terutama polutan organik. 

Biofiltrasi sering diterapkan untuk mengurangi polutan di 

udara, namun riset ini difokuskan pada air sungai terlebih 

dahulu,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan pengolahan air baku di luar dan di 

dalam negeri berbeda. Di luar negeri, polutannya rendah 

dan sulit terdegradasi. Sedangkan pencemaran di 

Indonesia umumnya tinggi dan sebagian sulit 

terdegradasi. Banyak metode pengolahan air yang diteliti 

di luar negeri, misalnya metode adsorpsi. Untuk beberapa 

kasus tertentu metode tersebut lebih efektif daripada 

biofiltrasi, jika jumlah polutannya lebih sedikit dan sulit 

terdegradasi secara biologis. Riset biofiltrasi ini 

berkembang dan selesai selama tiga tahun dan 

melibatkan beberapa mahasiswa TIN IPB.

“Proses biofiltrasi tidak perlu menggunakan peralatan 

canggih dan bahan kimia yang mahal. Tidak ada kendala 

yang berarti dibandingkan metode pengolahan lain yang 

peralatannya jauh lebih mahal. Biofiltrasi juga mereduksi 

biaya pengolahan atau meningkatkan kapasitas instalasi 

pengolahan air dimana airnya berasal dari air sungai,” 

ujarnya. 

Biofiltrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan dan 

diimplementasikan dalam skala komersial. “Biofiltrasi juga 

dapat mendukung air baku yang lebih baik, sehat dan 

aman untuk dikonsumsi,” jelas Prof. Suprihatin. 

(Ghinaa/Zul)

Dosen IPB: Biofiltrasi Solusi Mengurangi Polutan Organik dalam Air

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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PSM Agriaswara Gelar Mini Konser “Eclipse” 

weet On The Pipe adalah sebuah lagu yang 

Smenceritakan tentang seseorang yang terjerat 

oleh kisah cintanya yang jauh dari kebebasan dan 

kehikmatan. Lagu ini dibawakan dengan apik oleh Paduan 

Suara Mahasiswa (PSM) Agria Swara Institut Pertanian 

Bogor (IPB) dalam mini konser di Auditorium Graha Swara, 

Universitas Tarumanagara (30/3). Dalam konser bertajuk 

“Eclipse” ini penyanyi dipisah menjadi dua kelompok, yaitu 

paduan suara pria (Male Choir) dan paduan suara wanita 

(Female Choir). Konser ini menampilkan lima lagu untuk 

Male Choir dan enam lagu untuk Female Choir, serta 

empat lagu yang dibawakan oleh keduanya.

“Pemisahan ini sesuai denga tema Eclipse yang kita 

angkat yakni terjadinya gerhana dimana matahari dan 

bulan sejajar. Pria dilambangkan sebagai matahari yang 

terik memberikan kehidupan dan kekuatan dalam 

terciptanya sebuah mahakarya kehidupan,” ujar Arvin 

Zeinullah, komposer lagu-lagu yang dibawakan PSM Agria 

Swara dalam konser ini.

Menurutnya, wanita dilambangkan sebagai bulan. Yakni 

simbol siklus kelahiran manusia yang terus berkembang 

dan berkarya, serta cahaya bulan yang halus senantiasa 

menerangi gelapnya malam hari. Para penyanyi 

mengenakan kostum berwarna hitam dan emas yang 

memberi kesan elegan dan mewah, selaras dengan tema 

konser yang mengangkat persatuan antara bulan dan 

matahari dengan sinarnya.

“Semalam adalah pagelaran yang luar biasa.  Sebagai 

pembina, saya mencatat kemajuan baru yang dicapai Agria 

Swara. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” ujar 

pembina PSM IPB Agria Swara, Dr. drh. R.P. Agus Lelana, 

SpMP. (**/Zul)
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Bantu Metode Pembelajaran IPA untuk Siswa SD, 
Mahasiswa IPB Raih Penghargaan

im mahasiswa dari Fakultas Kehutanan Institut 

TPertanian Bogor (IPB) berhasil menjadi juara dalam 

Nusantara Innovation Summit (NIS) di Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) 2019, Bandung (12-

14/3). Tim yang terdiri dari Deasy Ramatia, Dedi Iskandar 

dan Edo Bagasunanda ini mengusung Quarter (Quarted 

Printer), yakni sebuah media pembelajaran alternatif 

berbasis learn, play, implementation method untuk 

membantu siswa SD dalam memahami mata pelajaran 

IPA. Ada 16 perguruan tinggi dan 24 tim yang ikut serta 

dalam NIS 2019 ini. Selain juara dalam presentasi inovasi, 

Deasy dan tim juga menjadi juara dalam menghias stand.

“Tema yang kami usung yaitu “Nusantara” yang bercirikan 

kain batik di setiap sudut stand. Dan untuk tema inovasi, 

kami fokus dalam bidang pendidikan dengan media kartu. 

Inovasi Quarter sejatinya merupakan output dari kegiatan 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang telah tim saya 

lakukan. Pada perlombaan ini saya dan tim juga kembali 

menambah inovasi dengan membuat aplikasi android agar 

permainan Quarter dapat diakses sesuai dengan 

kebutuhan zaman,” ujar Deasy, mahasiswa dari 

Departemen Hasil Hutan.

Menurutnya, inovasi Quarter ini mudah dimainkan dan 

sudah membawa dampak positif pada 

pengimplementasiannya. Dengan adanya inovasi ini, 

Deasy berharap dapat nenambah semangat mahasiswa 

IPB khususnya mahasiswa Hasil Hutan dalam berprestasi 

dan bermanfaat bagi orang banyak. (**/Zul)
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Mahasiswa Biologi IPB Belajar Menjadi Jurnalis di Era Milenial

H
impunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) mengasah softskill 

mahasiswa biologi dengan mengadakan 

pelatihan kepenulisan dalam rangkaian acara Biologist 

Write and Study on Science (Biostatic), di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (27/03). Puluhan mahasiswa Biologi dari 

berbagai angkatan mendapatkan ilmu jurnalistik dari 

Jurnalis Muda IPB, Sururum Marfuah Hash, yang juga 

merupakan mahasiswa dari Departemen Agronomi dan 

Hortikultura. Fakultas Pertanian IPB. 

Menurut Sururum, menghasilkan suatu tulisan yang bagus 

dan berkualitas itu sangat berkaitan dengan banyaknya 

buku yang dibaca dan seberapa giat penulis dalam 

mencari informasi. Hal menarik dari tulisan bisa langsung 

disebutkan di judul tulisan agar artikelnya menarik. Untuk 

menarik banyak pembaca, penulis harus memahami hal-

hal yang sedang fenomenal di tengah masyarakat. “Ada 

kepuasan tersendiri saat tulisan yang kita buat dimuat di 

media nasional dan menjadi berita viral,” tandas Sururum 

dalam penyampaiannya.

“Dengan menjadi jurnalis, saya menemukan rahasia-

rahasia dan potensi kekayaan alam di Indonesia melalui 

wawancara dengan pakarnya langsung. Ilmu tersebut 

tentunya tidak akan saya dapatkan saat di kelas. Itulah 

yang membuat saya bersemangat menjadi seorang 

reporter,” tandas Uum saat memotivasi peserta untuk 

menjadi seorang jurnalis. 

Uum juga menjelaskan bahwa kesempatan menjadi 

jurnalis terbuka lebar bagi mahasiswa yang tertarik dunia 

kepenulisan. Banyak sekali pakar IPB yang karyanya 

belum terpublikasi. Salah satu cara mempublikasikannya 

adalah melalui tulisan. 

Mahasiswa yang tulisan opininya telah dimuat di beberapa 

media nasional ini dalam penyampaiannya juga 

mengatakan bahwa menulis itu tidak bisa dipaksakan 

karena harus berasal dari naluri dan harus ikhlas agar 

pesan yang ingin disampaikan penulis dapat diambil oleh 

pembacanya. 

“Untuk menghasilkan tulisan yang sampai dimuat di media 

cetak dibutuhkan latihan. Latihannya bisa dimulai dari hal 

yang sederhana saja seperti menuliskan caption untuk 

postingan instagram. Selain itu juga harus rajin membaca 

karena bagus atau tidaknya tulisan kita sangat terkait 

dengan banyaknya bacaan yang kita baca,” ujar 

mahasiswa yang juga sering memenangi lomba esai 

nasional ini.

Uum juga menambahkan, artikel yang baik itu adalah 

artikel yang memotivasi dan bermnfaat bagi masyarakat. 

Untuk membuat tulisan dari publikasi ilmiah menjadi 

artikel populer, tipsnya adalah mengkaitkan data ilmiah 

tersebut dengan kehidupan nyata seperti mengaitkan 

teori biologi dengan kebijakan pemerintah.

Sementara itu, dalam sambutannya, Komisi 

Kemahasiswaan Departemen Biologi IPB, Dr. Windra 

Priawandiputra berharap pelatihan kepenulisan ini dapat 

meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berkarya dan 

sekaligus mengupgrade prestasi mahasiswa Biologi IPB. 

“Salah satu cara membuat karya kita kekal adalah melalui 

tulisan, ia akan terus ada selama ada pembaca, maka 

menulislah dari sekarang,” tuturnya saat membuka acara 

Biostatic.

Biostatic merupakan salah satu kegiatan dalam 

menampung minat bakat mahasiswa Biologi dalam 

menulis serta menuangkan ide kreatif. Kegiatan Biostatic 

ini memberikan pengetahuan seputar dunia kepenulisan 

kepada mahasiswa Biologi IPB. Biostatic 2019 kali ini 

berisi serangkaian acara yang mengangkat tema 

membuka jendela kepenulisan ilmiah dan jurnalistik. 

(LR/Zul )
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Mantapkan Konsep Agromaritim 4.0, 
Tim Lakukan Sosialisasi Internal IPB

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

melaksanakan acara Sosialisasi Konsep Agro-

Maritim 4.0 di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (29/3). Sosialisasi ini bertujuan menyampaikan 

informasi seputar konsep dan pengembangan penelitian 

IPB berbasis Agromaritim 4.0 dan langkah-langkah 

implementasi di lapang. 

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB, Prof. 

Kudang Boro Seminar sebagai salah satu narasumber 

menyampaikan bahwa secara umum Konsep Agromaritim 

4.0 dalam penelitian dan pengembangan memiliki 

tantangan yaitu seberapa besar dampak pengaruh 

perubahan tersebut kepada kondisi masyarakat. 

Penerapan Agro-Maritim 4.0 memberikan sedikit 

kekhawatiran kepada masyarakat terkait pengurangan 

tenaga kerja manusia dan kehilangan lahan pencarian 

yang digantikan oleh penggunaan teknologi.

Sementara Wakil Rektor IPB Bidang Kerjasama dan 

Sistem Informasi, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat dalam 

sambutannya mengatakan implementasi konsep Agro-

Maritim 4.0 dapat membantu pengelolaan pertanian 

menjadi lebih efisien dan memudahkan petani atau 

nelayan dalam proses produksi. Sehingga membantu 

mengurangi permasalahan pertanian secara umum yang 

sering terjadi.

Acara ini dihadiri oleh  Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan, 

Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Penelitian, Prof. Agik 

Suprayogi, Sekretaris LPPM IPB, Prof. M. Faiz Syuaib, para 

dekan dan kepala pusat-pusat LPPM IPB. (Wd/Awl/Zul)
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IPB Gandeng Pemkab Cianjur Majukan Pertanian Cabai

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggandeng 

Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam upaya 

memajukan pertanian cabai di daerah tersebut. Upaya 

tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya nota 

kesepahaman antara IPB dengan Pemkab Cianjur pada 

Senin (1/4) di Pendopo Kabupaten Cianjur. 

“IPB berusaha berperan di masyarakat dengan 

mengaplikasikan hasil-hasil inovasi dan riset yang sudah 

dilakukan. Oleh karena itu, kali ini IPB akan berusaha 

mengembangkan komoditas cabai di daerah Cianjur,” tutur 

Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M, Kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. 

Menurutnya, persoalan komoditas cabai tidak hanya 

sekedar benih dan bibit saja tetapi menyangkut juga 

tentang kelembagaan di tingkat petani. Oleh karena itu 

melalui kerjasama ini, IPB berkomitmen untuk 

mengembangkan pertanian cabai. Tidak hanya sebatas 

sebagai produsen benih tetapi termasuk pengolahan 

pascapanen dan pemasaran cabai sampai konsumen. 

“Itu yang akan kita kembangkan bersama, oleh karena itu 

kita perlu bersinergi dengan berbagai pihak terutama 

pemerintah untuk menyelesaikan persoalan cabai di 

masyarakat,” pungkas Dr. Aji. 

Melalui kerjasama tersebut Cianjur akan menjadi role 

model dalam pembentukan klaster pertanian cabai di Jawa 

Barat. Untuk mewujudkan upaya tersebut, sedikitnya ada 

tujuh hal yang menjadi fokus utama. Yaitu sosialisasi dan 

optimalisasi klaster cabai, peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia petani, peningkatan akses 

permodalan, peningkatan akses pasar, peningkatan nilai 

tambah produk cabai, penguatan kelembagaan klaster 

dengan bersinergi dengan korporasi pertanian dan 

optimalisasi penguatan komitmen dan replikasi model 

klaster. 

“Kami sangat senang bisa menjalin kerjasama dengan IPB. 

Perlu diketahui bersama bahwa 70 persen penduduk 

Cianjur berprofesi sebagai petani. Dengan kerjasama ini 

juga, kami sangat berharap ada transfer knowledge dari 

akademisi kepada petani kita,” tutur Plt. Bupati Cianjur, 

Herman Sulaiman. 

Herman menambahkan, sampai saat ini petani di Cianjur 

terutama petani cabai masih menerapkan pertanian 

secara manual dan tidak terkonsep. Oleh karena itu 

Herman berharap dengan dijalinnya kerjasama dengan IPB 

petani bisa mengetahui cara bertanam, cara pengolahan 

dan pemasaran hasil taninya. (rosyid/Zul)
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Di Workshop Bioinformatika, Pakar IPB Kenalkan Aplikasi 
yang Mudahkan Peneliti Formulasikan Jamu 

D
r. Wisnu Ananta, staf pengajar dan peneliti dari 

Departemen Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil membuat 

aplikasi pencarian dan prediksi keterhubungan tanaman 

herbal dan penyakit. Aplikasi bernama Ijah Analytics ini 

memudahkan peneliti jamu untuk mengetahui kandungan 

senyawa aktif yang ada pada tanaman herbal sehingga 

mempersingkat proses formulasi produk jamu. 

Temuan ini, Dr. Wisnu paparkan dalam Workshop 

Bioinformatika, Network Pharmacology yang 

diselenggarakan di Pusat Studi Biofarmaka Tropika, Taman 

Kencana Bogor (19/3). Aplikasi buatan IPB ini dapat 

diakses di http://ijah.apps.cs.ipb.ac.id/. 

“Network Pharmacology dapat memangkas langkah 

screening pemilihan senyawa bakal jamu menjadi lebih 

singkat. Keterlibatan komputasi dalam perancangan jamu 

menjadi faktor yang dirasa sangat penting. Aplikasi ini 

sudah banyak diakses oleh pengguna internet di beberapa 

negara. Aplikasi ini memberikan kemudahan dan 

memanjakan pengguna dalam penggunaannya 

dibandingkan dengan aplikasi lain. Machine learning 

menjadi basis metode pengembangan aplikasi tersebut. 

Ijah juga sudah mendapat anugerah inovasi dan memiliki 

hak cipta. Ijah dikembangkan sejak tahun 2013 dengan 

melibatkan 27 personil yang terdiri dari mahasiswa dan 

dosen,” jelas Dr. Wisnu. 

Selain Dr. Wisnu, pada workshop tersebut, pakar jamu dari 

Departemen Kimia IPB, Rudi Heryanto, M.Si juga turut 

menyajikan hasil risetnya yang berjudul Pendekatan 

Pengembangan Produk Jamu berbasis pada Konsep Multi 

Komponen-Multi Target dan Sinergisitas. Paparannya 

mengupas tentang sifat holistik jamu yang memiliki 

banyak senyawa yang akan membentuk protein yang 

ditargetkan sehingga fungsi dan metabolisme tubuh yang 

mengkonsumsi jamu tersebut semakin membaik. “Melalui 

pemanfaatan komputasi dengan pendekatan teori graph, 

dapat dihasilkan model yang memfilter senyawa-senyawa 

yang paling sesuai dan potensial untuk pengobatan atau 

pencegahan penyakit tertentu,” ujarnya. 

Pernyataan Rudi Heryanto tersebut diperkuat oleh 

penjelasan dari Dr. Annisa, SKom., M.Kom. yaitu dosen 

Departemen Ilmu Komputer  lulusan Hiroshima University 

Jepang, yang menjelaskan bahwa graph mining dapat 

digunakan untuk mereduksi network yang dibentuk dari 

interaksi protein-protein menjadi subgraf-subgraf yang 

memiliki kepadatan yang tinggi, di mana dalam subgraf 

tersebut diduga mengandung protein-protein esensial 

yang terkait dengan penyakit tertentu. Protein-protein 

esensial inilah yang selanjutnya menjadi informasi penting 

untuk menemukan formula senyawa aktif pada tanaman 

obat yang tepat, yang diperoleh dari analisis k-partite 

graph tanaman-senyawa-protein-penyakit. 

Terakhir, workshop ditutup dengan materi mengenai 

pengolahan data metabolomik menggunakan R oleh Dr. 

Sony Hartono Wijaya, dosen Ilmu Komputer IPB.  Peserta 

yang berasal dari kalangan akademisi dan peneiliti dari 

beberapa perguruan tinggi dan pusat penelitian di Pulau 

Jawa dan Kalimantan ini merasa antusias mengikuti acara 

workshop dari awal sampai akhir. Mereka berharap 

interaksi dan komunikasi pasca workshop tetap dilakukan 

untuk menginisiasi kerja sama penelitian. (YDI/Zul)
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Perubahan iklim menjadi lebih menantang tahun ini, 

terutama dengan meningkatnya frekuensi 

bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim juga 

mempengaruhi semua sektor sosial ekonomi dari 

pertanian ke pariwisata, dari infrastruktur hingga sektor 

kesehatan dan dari lingkungan ke masyarakat. Ini menjadi 

ancaman bagi pembangunan berkelanjutan dan ini tidak 

hanya terjadi di negara-negara berkembang. 

Karena itulah kesiapan bencana diperlukan untuk 

mengurangi potensi ancaman dan kerugian. Hal ini 

disampaikan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut  Pertanian Bogor (IPB), 

Dr. Sri Nurdiati saat membuka Meteorological Day 

(Metday) 2019 di Auditorium Abdul Muis Nasoetion, 

Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (1/4).

Dr. Sri mengatakan IPB sangat mendukung kegiatan ini 

karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya bencana hidrometeorologi. 

“Bencana hidrometeorologi layak mendapatkan sorotan 

publik yang tinggi, karena ada kerugian material dan non 

material yang harus ditanggung negara dan masyarakat 

seperti akibat banjir, tanah lonsor dan angin puting 

beliung. Penyebabnya adalah karena keegoisan serta 

keserakahan manusia sendiri dalam mengelola lingkungan 

yang tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Harapannya kegiatan Meteorological Day 2019 ini mampu 

mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan 

antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap dampak dari 

bencana hidrometeorologi. Selain itu, tujuan utamanya 

adalah untuk mengenalkan keilmuan meteorologi kepada 

masyarakat luas agar dapat dipahami dan dimengerti 

dengan baik.Sementara itu, Ketua Departemen Geofisika 

dan Meteorologi FMIPA IPB, Dr. Rahmat Hidayat 

menyampaikan melalui kegiatan ini, IPB mengajak 

masyarakat untuk terlibat dalam menghadapi 

permasalahan iklim global seperti bencana 

hidrometeorologi serta cuaca ekstrem yang umum terjadi. 

Dengan ini timbul kesadaran pada masyarakat akan 

dampak kejadian meteorologi dalam kehidupan sehari-

hari serta sikap antisipasi, mitigasi, dan adaptasi dari 

masalah dampak bencana hidrometeorologi.

“Bencana setiap tahun selalu banyak kita hadapi di 

Indonesia, mudah-mudahan apa yang  dilakukan oleh 

Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi (Himagreto) 

Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB ini 

mampu memberikan awareness kepada masyarakat agar 

sadar bahwa negara Indonesia rawan akan bahaya 

bencana alam. Dalam Meteorological Day 2019 ini juga 

dilakukan kegiatan kampanye di lapangan Sempur Bogor. 

Yang isinya mengajak masyarakat untuk memelihara 

lingkungan dan iklim secara bersama-sama dengan baik 

dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Bogor, Abdul 

Mutholib, dalam paparannya menyampaikan peringatan 

untuk mewaspadai terjadinya potensi bencana 

hidrometeorologi di seluruh wilayah Indonesia. Peringatan 

dimaksud disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG). 

Bencana meteorologi merupakan bencana yang 

diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi 

seperti curah hujan, kelembaban, temperatur, angin. 

Bencana kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, el 

nino, la nina, longsor, tornado, angin puyuh, topan, angin 

puting beliung, gelombang dingin, gelombang panas, angin 

fohn (angin gending, angin brubu, angin bohorok, angin 

kumbang) adalah beberapa contoh bencana 

hidrometeorologi. Bencana tersebut dimasukkan ke dalam 

bencana meteorologi karena disebabkan atau dipengaruhi 

oleh faktor-faktor meteorologi.

"BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tetap 

waspada pada musim hujan, khususnya dampak dari 

potensi curah hujan tinggi yang dapat memicu bencana 

hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, 

genangan, angin kencang, pohon tumbang dan jalan licin," 

imbuhnya. (awl/Zul)

Metday 2019: Terjadi Peningkatan Frekuensi 
Bencana Meteorologi di Indonesia
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Mahasiswa IPB Gagas Tiga Model Pembiayaan Jitu 
bagi Agroindustri Indonesia

tika Ayuning Tyas, Putri Anisa dan Deri Siswara, Amahasiswa dari Departemen Ilmu Ekonomi 

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 

Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) menggagas model 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbasis sustainable 

financing bagi pembangunan agroindustri di Indonesia. 

Gagasan tersebut berhasil menyabet Juara 1 Call for Paper 

National Student Conference on Islamic Economics di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (25/3).

Latar belakang munculnya gagasan ini berawal dari 

besarnya peluang Indonesia dalam perdagangan 

agroindustri. Indonesia sebagai negara yang subur akan 

hasil pertanian memiliki peluang untuk menguasai 

perdagangan global produk agroindustri. Namun 

keunggulan tersebut tidak berbanding lurus dengan daya 

saing Indonesia di kancah internasional khususnya Asia 

Pasifik.

Menurut Atika, produk agroindustri Indonesia masih 

lemah, bahkan sampai di bawah negara kecil seperti 

Thailand, Vietnam dan Singapura. Pembuatan produk 

agroindustri yang berkelanjutan (sustainable product) 

merupakan jawaban bagi permasalahan tersebut. 

“Hal itu dikarenakan permintaan global produk 

berkelanjutan semakin meningkat setiap tahunnya, yang 

dapat menjadi pasar bagi produk agroindustri Indonesia. 

Cara membangun produk agroindustri berkelanjutan di 

Indonesia adalah dengan dorongan pembiayaan yang 

berkelanjutan atau sustainable financing,” papar Atika

Ada relevansi prinsip sustainable dalam Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) yaitu triple bottom P (Profit, 

People, Planet). Sehingga Atika dan tim merumuskan 

model pembiayaan yang dapat dilakukan oleh LKS untuk 

sektor agroindustri.

Inovasi tiga model pembiayaan berkelanjutan yang 

digagas yaitu pembiayaan proyek pengolahan limbah, 

Pembiayaan Pengembangan Energi Nabati dan 

Revitalisasi Perkebunan (PPEN-RP), dan pembiayan wakaf 

produktif agroindustri. Manfaat dari gagasan tersebut 

adalah dapat meningkatkan inklusi dan market share 

keuangan syariah, serta pengadaan sustainable product 

dan halal product sebagai ciri khas pembiayaan syariah.

 “Alhamdulillah senang, bersyukur bisa mencapai prestasi 

ini. Sebenarnya proses itu yang membentuk, hasil dan 

penghargaan bukan satu-satunya yang diharapkan, itu 

merupakan bonus dari sebuah proses. Yang terpenting 

adalah proses mendapat pengalaman dan pembelajaran,” 

imbuh Atika. Atika berharap gagasannya dan tim dapat 

benar-benar diaplikasikan dan dapat memajukan 

agroindustri Indonesia. (MRT/Zul)
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