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IPB Jalin Kerjasama dengan PT. Jiva Samudra Biru

nstitut Pertanian Bogor (IPB) tandatangani nota Ikesepahaman dengan PT. Jiva Samudra Biru untuk 

meningkatkan program bisnis dan kewirausahaan di 

IPB. Penandatanganan dilakukan di Ruang Sidang Rektor 

IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor (18/4).

Menurut Rektor IPB, Dr. Arif Satria, kerja sama dengan PT. 

Jiva Samudra Biru bisa menjadi energi positif dalam 

peningkatan usaha, pemberdayaan dan pengembangan 

kewirausahaan serta peningkatan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) di Indonesia. Rektor optimistis, kerja sama ini bisa 

menurunkan kesenjangan antara kemajuan teknologi 

dengan kemampuan petani yang masih rendah melalui 

transformasi teknologi kepada petani.

"Ini merupakan kerjasama strategis untuk peningkatan 

ekspansi bisnis, pengembangan kapasitas kewirausahaan 

dan pemberdayaan UKM di Indonesia. Saya harap 

kerjasama ini bisa langsung ditindaklanjuti atau dijalankan. 

Kami memiliki IPB Science Technology Park yang dapat 

bekerjasama dengan PT. Jiva Samudra Biru untuk 

meningkatkan dan mengembangkan  UKM dan 

memberdayakan para petani di Indonesia agar produksi 

sektor pertanian bisa meningkat,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Jiva Samudra Biru, 

Mohd Ilyas Bhat mengatakan bahwa PT. Jiva Samudra Biru  

fokus pada pengembangan ilmu pendidikan, bisnis, 

kewirausahaan dan ilmu teknologi. “Perusahaan kami 

sesuai dengan era industri 4.0 yang mengedepankan 

teknologi digital sehingga menuntut munculnya bisnis 

atau usaha yang lebih baik. Terkait kerjasama dengan IPB, 

saat ini ada beberapa program yang sudah dijalankan 

diantaranya program magang dan pelatihan 

pengembangan kewirausahaan atau entrepreneur," 

ujarnya. (Awl/Zul)
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Alumni IPB Persembahkan Taman untuk Almamater

lumni Institut Pertanian Bogor (IPB) dari angkatan 

A26 dan 27 buatkan dua taman di Kampus IPB 

Dramaga Bogor. Acara serah terima taman 

dilaksanakan di Kampus IPB Dramaga, Bogor (13/4).

Menurut Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem 

Informasi IPB, Prof. Dr. Dodik Nurrochmat, Taman Alumni 

IPB merupakan hasil kerjasama antara alumni IPB dan 

Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni. Ada dua 

tahap pengerjaan taman yakni tahap pertama pada tahun 

2018 dengan lokasi taman di Common Class Room (CCR) 

dan di depan Graha Widya Wisuda (GWW). Sedangkan 

tahap kedua akan mulai dibangun tahun ini dari berbagai 

alumni angkatan.

“Selain bentuk kepedulian terhadap almamaternya, 

pembangunan taman ini merupakan salah satu upaya 

untuk merevitalisasi fasilitas yang ada di IPB. Dengan 

bantuan alumni, pembuatan taman sebagai salah satu 

fasilitas di  IPB dapat terlaksana. Setidaknya terdapat 10 

titik potensial di dalam kampus IPB Dramaga yang 

diprioritaskan untuk dibangun taman. Seperti di GWW, 

Akademik Event Plaza, CCR, Gymnasium, Teaching Lab, 

pintu keluar IPB, FMIPA dan Arboretum,” ujarnya.

Pembuatan taman di kampus IPB Dramaga selain 

memperindah lingkungan juga akan menciptakan suasana 

kampus yang nyaman dan sejuk. Lingkungan yang nyaman 

dan sejuk tentu akan menunjang kegiatan penghuni di 

dalamnya. Lingkungan yang sejuk juga membuat lebih 

sehat dan bahagia. Harapannya akan terwujud sebuah 

healty environtment atau lingkungan sehat. 

Sementara itu, menurut Rektor IPB, Dr. Arif Satria, 

kesehatan itu terletak pada healty environtment. Artinya 

kesehatan bukan berasal dari mengkonsumsi obat tetapi 

lingkungan yang sehat. Ini dinamakan kesehatan holistik.

“Kesehatan holistik itu dapat tercapai jika adanya integrasi 

antara manusia dan alam. Sebab dekat dengan alam akan 

menjadikan hidup lebih bahagia sehingga akan 

mempengaruhi kesehatan. Tentu saja harapannya dengan 

adanya taman-taman alumni ini dapat membuat 

mahasiswa IPB lebih sehat karena lingkungan sekitarnya 

sudah hijau, sejuk dan nyaman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal Dewan 

Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Alumni (HA) IPB, Walneg 

S. Jas mengatakan Himpunan Alumni sangat mendukung 

ide rektor IPB untuk memperbanyak taman-taman di IPB. 

(DPNO/Zul))
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Peringati Hari Kartini, Agrianita IPB Salurkan 
1700 Paket Sembako

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melalui Agrianita IPB 

Ikembali menyalurkan paket sembako bagi tenaga 

kependidikan di lingkungan IPB, Sabtu (20/4). Kali ini 

ada 1700 paket sembako yang disalurkan dalam rangka 

memperingati Hari Kartini 2019.

“Dalam rangka memperingati Hari Kartini, Agrianita IPB 

menggagas adanya acara bakti sosial berbagi kebahagiaan 

dengan pegawai IPB,” tutur Ketua Agrianita IPB, Neno Arif 

Satria.

Neno menuturkan, sedikitnya ada 1700 paket sembako 

yang disalurkan. Paket sembako tersebut diperoleh dari 

sponsor dan donatur, baik yang diberikan secara individu 

maupun melalui korporasi. Beberapa sponsor yang ikut 

andil dalam bakti sosial kali ini antara lain adalah PTPN 

Holding, Bulog, Bank BNI, Charoed Pokphand, Indofood, 

Bogasari, Rosebrand, dan donatur individu.

“Hari ini kita melakukan kegiatan bakti sosial sebagai 

bentuk kepedulian kita bersama untuk sesama kita juga,” 

tutur Rektor IPB, Dr. Arif Satria.

Dr. Arif Satria berharap kegiatan bakti sosial yang serupa 

dapat dilakukan tidak hanya sekali dalam satu tahun 

melainkan bisa dua kali atau lebih. “Mudah-mudahan 

sedikit bingkisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 

terutama bagi penerima. Dan tentunya bagi donatur tidak 

bosan untuk menyalurkan sedikit rezekinya bagi sesama,” 

pungkas Arif Satria.

Sebelumnya, Agrianita IPB telah mengadakan bakti sosial 

berupa pemeriksaan kegiatan yang diperuntukkan bagi 

keluarga besar IPB dan masyarakat lingkar kampus. 

Pemeriksaan kesehatan tersebut digelar dua kali yaitu 

tanggal 9 April di Kampus IPB Dramaga dan 23 April di 

Kampus IPB Baranangsiang. (rosyid/Zul)
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Uji Coba Aplikasi PreciPalm Kerjasama IPB, Pupuk Kaltim 
dan PTPN Sukses Digelar

P
reciPalm adalah sebuah aplikasi yang bisa 

memberikan informasi kebutuhan hara pada 

perkebunan Kelapa Sawit dengan memanfaatkan 

citra satelit sentinel dan drone. PreciPalm ini tercipta 

berkat kerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan 

Yayasan Pupuk Kaltim dan PT. Perkebunan Nusantara 

(PTPN) III, V dan VII.

“Eksperimen aplikasi dan uji performansi sudah kami 

lakukan di kebun demplot di tiga PTPN. Sistem ini 

diharapkan menjadi salah satu alternatif solusi sistem 

pendugaan hara dan rekomendasi pupuk pada kebun 

kelapa sawit berbasis pertanian presisi dan real-time data 

analytic. Aplikasi ini merupakan bagian dari karakteristik 

agroindustri 4.0 dengan pemanfaatan sensing devices, 

drones, satelites dan internet of things,” ujar Rektor IPB, 

Dr. Arif Satria saat pengujian PreciPalm di PTPN VII, 

Lampung (22/4).

Menurutnya penggabungan antara satelite dan drone 

adalah untuk saling mengoptimalkan fungsi sistem ketika 

harus berhadapan dengan kendala tutupan awan (untuk 

satelite) dan luasan tangkap image yang terbatas (untuk 

drone). Hal ini menjadi bagian dari manifestasi perbaikan 

proses bisnis pemupukan yang biayanya mendominasi 

proses produksi minyak sawit (kurang lebih 60 persen) 

dari keseluruhan biaya produksi sawit.

“Untuk menentukan jumlah hara yang dibutuhkan kebun 

sawit berbasis uji laboratorium, dibutuhkan waktu analisis 

tujuh hari sampai enam bulan tergantung antrian dan 

kelengkapan sarana laboratorium. Bagi perkebunan yang 

tidak memiliki sarana laboratorium tentu ini menjadi 

kendala karena sampel tanah dan daun harus diambil dari 

lapang dan dikemas atau dibungkus untuk dikirim ke 

laboratorium terdekat. Selain itu, ada risiko biaya, 

penurunan kualitas dan kerusakan sampel ketika dalam 

perjalanan. Saat ini PreciPalm masih dalam pengujian 

kinerja dengan melakukan uji demplot di tiga PTPN. 

Semoga bisa bertambah uji demplotnya di perkebunan 

sawit lainnya. Tak ada sistem yang sempurna, melainkan 

harus melalui suatu proses riset dan eksperiman yang 

kontinyu dan progresif,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Dekan Fakultas Teknologi 

Pertanian, Prof. Kudang Boro Seminar, dengan PreciPalm 

petani bisa menentukan jumlah pupuk yang diperlukan 

atau yang direkomendasikan dalam satu wilayah tertentu. 

PreciPalm sudah memenuhi kaidah-kaidah tentang 

pertanian presisi. Yaitu kita memupuk dengan variabilitas 

nutrisi yang ada di lahan.

“Jadi akan terlihat mana wilayah yang kandungan 

nutrisinya rendah sehingga harus dipupuk lebih. Jika sudah 

cukup nutrisinya maka tidak perlu ditambah pupuk lagi. 

Sehingga dalam satu lahan jumlah pupuk yang diberikan 

memiliki dosis yang berbeda. Ini disesuaikan dengan 

variabilitas nutrisi. Kita bisa dengan mudah melihat kondisi 

suatu lahan di perkebunan sawit sehingga bisa ambil 

keputusan, dengan berapa pupuk yang diperlukan,” 

ujarnya. (dh/Zul)
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IPB, YAPI dan BEI Buat Mahasiswa Melek Investasi

ntuk meningkatkan kualitas lulusannya, Fakultas 

UEkonomi dan Manajemen (FEM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) jalin kerjasama dengan 

Yayasan Peduli IPB (YAPI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Peresmian kerjasama dilaksanakan di Gedung Bursa Efek 

Jakarta (18/4).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan bahwa 

kerjasama ini dilakukan dalam rangka untuk terus 

meningkatkan kualitas lulusan IPB. Menurutnya dalam 

upaya meningkatkan lulusannya, IPB ingin terus 

menghadirkan  industri atau swasta agar pihak luar 

semakin dekat dengan IPB.

“Kami ingin mendekatkan realitas ke mahasiswa sehingga 

mahasiswa tahu tentang dunia bisnis. Melalui kerjasama 

ini, mahasiswa agar menyadari dengan apa yang ada di 

dunia bisnis secara riil. Selain itu, mahasiswa juga punya 

informasi tentang dunia bursa efek. Hal ini akan 

mendorong mahasiswa untuk meningkatkan wawasan 

terkait investasi. Sementara itu, kerjasama IPB dengan 

YAPI juga berperan penting dalam mendorong program 

sosial atau bantuan yang masuk dalam kerangka 

investasi,” ujarnya.

Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa BEI menyambut baik upaya IPB 

dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa 

mengenai investasi pasar modal. Hal tersebut  sejalan 

komitmen BEI dalam mengedukasi seluruh masyarakat 

Indonesia tentang pasar modal guna meningkatkan 

investor.

“Dalam waktu dekat, kerjasama ini akan membangun 

laboratorium keuangan atau pembangunan mini bursa. 

Kami harapkan dengan pembangunan mini bursa ini akan 

menjadi fasilitas bagi mahasiswa untuk mengenal 

instrumen pasar modal dan manfaat investasi jangka 

panjang. Hal Ini bisa menjadi rujukan bagi gallery investasi 

yang lain di seluruh indonesia,” ujarnya. (dh/Zul)
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Semarak Lomba Memasak di Agrianita Day 2019

alam rangka memperingati Hari Kartini 2019, 

DAgrianita Institut Pertanian Bogor (IPB) 

menggelar lomba memasak nasi goreng. Lomba 

memasak nasi goreng yang digelar, Sabtu (20/4), di Wisma 

Landhuis, Kampus IPB Dramaga, Bogor itu terbagi menjadi 

dua sesi. Sesi pertama, peserta lomba diminta memasak 

nasi goreng untuk perlombaan dan sesi kedua peserta 

lomba diminta memasak 50 porsi nasi goreng untuk 

dibagikan kepada pengunjung.

“Kegiatan ini merupakan gagasan dari Agrianita IPB dalam 

rangka menyambut Hari Kartini. Nanti akan ada dua sesi, 

yaitu sesi yang benar-benar untuk perlombaan dan sesi 

sosial,” tutur Rektor IPB, Dr. Arif Satria.

Untuk sesi perlombaan, Ketua Agrianita IPB, Neno Arif 

Satria mengatakan ada tiga prinsip yang digunakan dalam 

penilaian yaitu rasa, proses dan tampilan. Ia 

menambahkan, selain cita rasa yang lezat, masakan yang 

diperlombakan harus dinilai prosesnya apakah higienis 

atau tidak. Sedangkan untuk memenuhi prinsip tampilan, 

masakan peserta dinilai berdasarkan hiasan yang ada dan 

cara menyajikan menu tersebut.

“Untuk sesi kedua, hasil masakan peserta dibagikan 

kepada supporter, pengunjung, penerima bakti sosial, 

serta pengunjung yang hadir,” tambah Neno.

Untuk juri penilaian, lanjut Neno, setidaknya ada tiga 

orang juri yang menilai hasil masakan peserta lomba. 

Mereka adalah Chef Stefu Santoso (President Association 

of Culinary Professionals Indonesia), Ir. Elvi Rhinilda 

(Manajemen Kikkoman), dan Enny Herry Suhardiyanto 

(Ketua Agrianita IPB 2013-2018)

“Ini kan perlombaan serius, jadi jurinya harus yang 

kompeten dan menekuni di bidangnya,” pungkas Neno. 
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