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IPB Jalin Kerjasama dengan Kasetsart University Thailand 
Hadapi Pasar Uni Eropa

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan Kasetsart University,  

Thailand telah resmi memperbarui Memorandum of 

Understanding (MoU) kerjasama di bidang pendidikan 

dan riset, Rabu (24/4) di Gedung Andi Hakim Nasoetion, 

Kampus IPB Dramaga, Bogor. Pada kesempatan tersebut, 

Rektor IPB, Dr. Arif Satria  menandatangani naskah 

kerjasama tersebut bersama Rektor Kasetsart University, 

Dr. Chongrak Wachrinrat. Pada kesempatan tersebut, 

turut hadir pula jajaran wakil dekan dari Kasetsart 

University dan juga jajaran pejabat di lingkungan IPB.

Dr. Arif Satria menyampaikan beberapa hal terkait sejarah 

hubungan kerjasama antara IPB dan Kasetsart University. 

“IPB dan juga Kasetsart University memiliki sejarah 

hubungan kerjasama yang panjang. Hal ini dikarenakan 

kesamaan kompetensi di bidang pertanian yang diemban  

IPB maupun Kasetsart University sehingga kerjasama 

diantara keduanya bisa berjalan begitu lama,” ujar Dr. Arif.

Dr. Arif  juga menyampaikan pesan terkait pentingnya 

pembaruan MoU kerjasama IPB dan Kasetsart University 

bagi hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand. 

“Indonesia dan Thailand memiliki produk pertanian yang 

relatif sama. Begitu pula dengan pangsa pasar keduanya, 

salah satu pasar potensialnya adalah Uni Eropa. Indonesia 

dan Thailand harus bisa bersatu untuk melawan 

diskriminasi dan proteksionisme yang Uni Eropa terapkan 

kepada produk-produk pertanian dari Asia-Tenggara. 

Maka dari itu, dengan terjalinnya kerjasama yang baik 

antara IPB dan Kasetsart University bisa berperan dalam 

menanggulangi masalah tersebut,” ujar Dr. Arif.

Dr. Chongrak Wachrinrat juga menjelaskan tentang hal-hal 

apa saja yang sudah dilakukan oleh Kasetsart University 

dan IPB bersama. “Para pemuda di Thailand, kini lebih 

suka mencari tempat studi di daerah-daerah non tropis 

seperti Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika Serikat. Maka 

dari itu, kami ingin sekali meningkatkan pengetahuan 

generasi muda Thailand tentang negara-negara yang 

kurang lebih sama iklimnya dengan Thailand. 

Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, Thailand punya 

motto “Kitchen of The World” maka dengan adanya 

pertukaran pelajar yang sudah beberapa kali kita lakukan 

ke IPB bisa menambah wawasan generasi muda Thailand 

terkait pertanian di negara-negara tropis,” ungkap Dr. 

Congkrak.

Acara tersebut pun berlangsung dengan diskusi hangat 

antara pejabat kedua kampus dan juga mahasiswa 

Kasetsart University yang sedang mengambil program 

semester pendek di IPB. (/ris)
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Alumni IPB Kini Berjumlah 158.913 Orang

S
aat ini kita tengah berada dalam era Revolusi 

Industri 4.0. Meski sejumlah konsekuensi 

perkembangan teknologi 4.0 telah merubah 

banyak tatanan lama yang telah mapan, kehadiran era ini 

membuka perspektif baru mengenai pentingnya 

kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kompleks. 

Sejumlah kekuatan teknologi 4.0 sepatutnya 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

“Agenda Revolusi Industri 4.0 dengan berkembangnya 

artificial intelligence, robotic, data sciences, internet of 

things, cloud, biotechnology, big data, drones akan 

semakin membawa tatanan kehidupan ini tidak hanya 

pada kondisi 4.0 tetapi lebih maju ke masyarakat 5.0,” kata 

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB),  Dr. Arif Satria saat 

memimpin  Upacara Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap 

VI Tahun Akademik 2018/2019, Selasa (30/4), di Graha 

Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB Dramaga Bogor.

Rektor IPB menjelaskan, Society 5.0 ditandai dengan 

digitalisasi yang bukan hanya di sektor industri, tetapi 

masuk ke segala aspek kehidupan manusia. “Di akhir abad 

20 sebagaimana pernah kita lalui merupakan era 

masyarakat informasi (information society) dimana 

distribusi informasi sangat massif terjadi, hingga 

kemudian sekarang kita akan menghadapi era Smart 

Society 5.0. Adanya kondisinya di atas menyebabkan 

munculnya VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, 

Ambiguity). Volatility berarti sifat, kecepatan, volume, dan 

besarnya perubahan yang tidak dalam pola yang dapat 

diprediksi. Volatilitas adalah turbulensi, sebuah fenomena 

yang lebih sering terjadi dibandingkan di masa lalu. 

Penggerak turbulensi lain termasuk digitalisasi, 

konektivitas, liberalisasi perdagangan, persaingan global, 

dan bisnis inovasi model,” papar Rektor IPB.

Rektor IPB menegaskan, oleh karena itu, IPB 

mengembangkan program bidang pendidikan (Education 

for Millenial Generation) diantaranya penyelenggaraan 

Massive Open Online Courses (MOOCs), pemantapan life 

based learning,mempersiakan profesi baru, dan 

penguatan pendidikan kewirausahaan, memutakhirkan 

kecakapan dosen dalam pembelajaran virtual, penguatan 

Expected Learning Outcome dengan mengintensifkan 

research-based teaching dan setudent-centered learning, 

reorientasi kurikulum, merekonstruksi kurikulum dan 

menata program studi dengan mengacu rencana 

arsitektur akademik IPB 2045, inisiasi perancangan Embro 

Global Schoolhouse IPB dan meningkatkan kualitas intake 

melalui jalur ketua OSIS.

“Pada upacara wisuda ini IPB kembali mewisuda 

lulusannya sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas 

dan siap membangun sektor pertanian dalam arti luas. 

Pada wisuda tahap ini, IPB akan menyerahkan ijazah 

kepada 800 orang lulusan, yang terdiri dari 386 orang 

lulusan progam Sarjana, 46 orang lulusan program 

Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 318 orang lulusan 

program Magister, dan 50 lulusan program Doktor,” ujar 

Rektor IPB.

Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 158.913 

orang alumni. Keberadaan alumni memiliki peran strategis 

dalam membangun bangsa dan negara dan membangun 

IPB pada khususnya yang mencerminkan hasil pendidikan 

selama belajar di IPB. (awl/ris)
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Agrianita IPB Day Gelar Acara Apik 
Bertajuk Care, Love, and Giving

cara yang digelar dengan sangat apik disajikan 

AAgrianita IPB dalam peringatan Hari Kartini yang 

bertempat di Gedung Andi Hakim Nasoetion 

Rektorat, Kampus IPB Dramaga, (24/04). Mengusung 

tajuk Agrianita Day Care, Love and Giving ini menyajikan 

berbagai tampilan meliputi siswa Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) Agriananda dengan tarian kuda lumping 

sampai Guru Besar IPB dengan atraksi angklung. Pada 

periode April, Agrianita IPB menyelenggarakan rangkaian 

kegiatan Lomba Asrama Bersih melalui Program Ibu Asuh 

Fakultas, Lomba Masak Nasi Goreng, Bakti Sosial 

Penyerahan 1700 Paket Sembako, Pemeriksaan 

Kesehatan Kewanitaan yang diikuti oleh anggota agrianita 

sebanyak 83 persen dan masyarakat umum sebanyak 17 

persen. 

Selain itu dalam acara ini diumumkan pula para penerima 

penghargaan Agrianita Awards 2019. Ketua Agrianita IPB, 

Neno Arif Satria menyatakan, Agrianita Awards 

merupakan penghargaan bagi orang-orang yang sudah 

memberikan pikiran-pikiran yang brilian dalam 

menelorkan program terbaiknya dengan spirit Giving 

Values to The Nation untuk selalu berbagi dan 

memberikan yang terbaik untuk warga IPB. 

Neno Arif Satria juga memaparkan tentang fokus program 

Agrianita tahun 2019 dan berfokus pada lingkungan dan 

pemberdayaan baik terhadap perberdayaan perempuan 

dan mahasiswa. 

Fokus pertama, Program Ibu Asuh Asrama dengan 

memberdayakan mahasiswa Program Pendidikan 

Kompetensi Umum (PPKU) yang didampingi oleh Ibu Asuh 

dari setiap Fakultas. 

Fokus kedua, Program Pengelolaan Sampah yang telah 

diinisiasi oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen. 

Fokus ketiga, Program Kewirausahaan dan Pelatihan 

Mandiri melalui Program Klub  Kreativa IPB dan 



4

mengembangkan kegiatan bisnis dan pelatihan sebagai 

rujukan pelatihan nasional. 

Fokus keempat, Program Pelayanan Kesehatan 

bekerjasama dengan Unit Kesehatan IPB agar jangkauan 

pelayanan kesehatan lebih luas dan lebih baik. 

Fokus lain yaitu memperbanyak frekuensi pasar murah 

sebagai bentuk lain dari baksos, pengelolaan kantin sehat 

dan memiliki Sekretariat Agrianita yang berlokasi di 

gedung bekas TK Agriananda yang lama. Gedung 

Sekretariat ini akan menjadi kantor sekretariat bersama 

dengan Paguyuban Pensiunan dan Warakawuri IPB.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyatakan bahwa Agrianita 

menjadi komponen yang sangat penting sebagai mitra IPB 

untuk berkolaborasi terhadap masalah lingkungan seiring 

dengan pergeseran peran dari sendiri-sendiri menjadi 

kolaborasi dan dari berpusat pada pemerintah/pejabat 

menjadi partisipasi. Agrianita dalam perannya sebagai 

mitra IPB terbukti efektif dalam setiap program kerja yang 

dilakukan dalam mensupport kegiatan IPB. “Saya 

bersyukur karena Agrianita tidak hanya melaksanakan 

program dengan baik, tapi Agrianita juga pintar cari 

sponsor sehingga tidak membebani IPB, secara keuangan 

bagus, kegiatan sangat membantu dan hasilnya sangat 

bagus sekali, ini menunjukkan Agrianita merupakan mitra 

yang mandiri dan survive,” ujar Rektor IPB.

Apa dan siapa yang memperoleh Agrianita Awards 2019, 

berikut ini datanya:

Kategori Program Terbaik

Peringkat I : Program Pelayanan Kesehatan dan Konseling

Peringkat II : Program Klub Kreativa Agrianita

Peringkat III : Program Wakaf Mukena

Kategori Pengurus Terbaik

Peringkat I :  Ibu Siti Madanijah

Peringkat II :  Ibu Denok Wisnuwardianti

Peringkat III :  Ibu Lina Mayliana

Kategori Agrianita Fakultas Terbaik

Peringkat I :  Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Peringkat II :  Fakultas Kehutanan

Peringkat III :  Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Kategori Ibu Asuh Asrama Bersih

Peringkat I : Asrama A2 dengan Ibu Asuh dari Fakultas 

Kehutanan 

Peringkat II : Asrama A3 dengan Ibu Asuh dari Fakultas 

Ekologi Manusia dan Sekolah Vokasi

Peringkat III : Asrama C1 dengan Ibu Asuh dari FMIPA

Kategori Cipta Rasa Nasi Goreng Kikkoman

Peringkat I : “Nasi Goreng Merah Kikkoman” oleh Dian 

Anggraeni dan Noerhayati Rofiah 

                               (Fakultas Peternakan)

Peringkat II : “Nasi Goreng Saus Tiram Pasundan” oleh Ida 

Aunu Rauf dan Dini Yayi (Fakultas 

                               Pertanian)

Peringkat III : “Nasi Goreng Rempah” oleh Nur Prayoto dan 

Lia (Fakultas Pertanian) (YD/ris)
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IPB Adakan Workshop Penyusunan Akreditasi Prodi 
Menggunakan IAPS 4.0

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) melalui Kantor 

Manajemen Mutu dan Audit Internal mengadakan 

Workshop Penyusunan Borang Akreditasi Program 

Studi (Prodi) menggunakan IAPS 4.0, Senin (29/4).  

Workshop ini digelar sebagai tindak lanjut atas 

diberlakukannya Instrumen Akreditasi Program Studi 

(IAPS) 4.0 oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi (BAN-PT). Instrumen ini digadang sebagai 

instrumen akreditasi yang relevan dengan pengembangan 

sektor pendidikan di Indonesia dan mengikuti 

perkembangan global. Acara ini dihadiri oleh para ketua, 

sekretaris, atau perwakilan program studi dan fakultas 

yang ada di IPB.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan bahwa 

sosialisasi ini adalah yang pertama di IPB terkait 

instrumen baru ini.  “Saya dan para rektor berbagai 

perguruan tinggi sudah berjuang bagaimana agar 

akreditasi lebih simpel, meskipun kenyataannya dari tujuh 

standar yang ada kini menjadi sembilan sehingga menjadi 

complicated. Di antara yang kita perjuangkan yaitu agar 

prodi yang sudah mendapat akreditasi internasional yang 

diakui pendidikan tinggi tidak perlu lagi akreditasi nasional 

sehingga akan memudahkan. Secara internal saya 

memohon Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit 

Internal untuk berkonsolidasi terkait sistem data untuk 

akreditasi, sehingga tiap fakultas/prodi ketika akan 

akreditasi tidak lagi input data, semua tinggal tarik-tarik 

saja. Agar para pengelola prodi tidak disibukkan masalah 

akreditasi karena masalah akreditasi ini masalah rutin lima 

tahunan, tapi cukup menyita waktu dan energi,” ungkap Dr. 

Arif.

Terdapat setidaknya lima aspek perubahan signifikan pada 

IAPS 4.0. Pertama pengusul akreditasi adalah unit 

pengelola program studi bukan program studi, kedua IAPS 

menggunakan sembilan kriteria diantaranya. Kesembilan 

kriteria itu yakni: 1) Visi, misi, tujuan dan strategi, 2) Tata 

pamong, tata kelola dan kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) 

Sumberdaya manusia, 5) Keuangan, sarana dan prasarana, 

6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian pada 

masyarakat, dan 9) Luaran dan capaian tridharma. Ketiga 

IAPS berorientasi pada output dan outcome. Keempat 

IAPS terdiri dari laporan evaluasi diri dan laporan kinerja 

akademik. Kelima hasil akreditasi dengan IAPS 4.0 

dinyatakan dalam bentuk status akreditasi dan peringkat 

terakreditasi.

Dr. Arif menjelaskan bahwa IPB juga akan mengadakan 

lokakarya kurikulum IPB yang akan membahas kurikulum 

dan pengembangan prodi yang ada di IPB. “Saatnya kita 

harus melihat dan mengecek kembali kurikulum yang ada 

di kita dan kompabilitasnya dengan situasi sekarang baik 

dari pertama terkait segi struktur maupun segi konten. 

Kedua ialah pengembangan keilmuan. Prodi yang ada di 

IPB sangat diandalkan banyak pihak, IPB menjadi 

reference bagi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. 

Saya berharap para kaprodi dapat terus mengeksplor 

tantangan masa depan dan memformulasikan kerangka 

tawaran-tawaran terhdap program yang lebih menarik 

meskipun tidak dalam bentuk prodi tapi bisa dalam bentuk 

konsentrasi ataupun peminatan yang lebih mudah,” 

ujarnya.

Hadir sebagai narasumber memaparkan IAPS 4.0, Prof. 

Lilis Nuraida, Guru Besar IPB yang merupakan asesor 

BAN-PT. Juga hadir narasumber lain dari BAN-PT, Prof. 

Sudarsini, MSc. (IR/ris)
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Tiga Perguruan Tinggi Ikuti Bimtek  Audit Mutu Internal 
di P2SDM IPB

T
im dari Politeknik Negeri Malang, Politeknik 

Negeri Madiun dan Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta  mengikuti Bimbingan Teknis Audit 

Mutu Internal Perguruan Tinggi (Bimtek AMI PT) yang 

digelar Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaraka, 

Institut Pertanian Bogor (P2SDM LPPM IPB). Acara 

dilaksanakan di New Ayuda Hotel, Sempur, Bogor, 29-

30/4.

Acara dibuka oleh Sekretaris P2SDM IPB, Warcito, SP, MM. 

Bimbingan Teknis AMI PT rutin diselenggarakan agar para 

peserta mendapat peningkatan pemahaman dan 

keterampilan merancang sistem penjaminan mutu, sistem 

audit internal serta  menyiapkan auditor internal di 

perguruan tinggi.

Mila Fauziyah, ST, MM, salah satu  peserta dari Politeknik 

Negeri Malang (Polinema)  menyampaikan 

keikutsertaannya ini dalam upaya meningkatkan proses 

dan hasil kegiatan penjaminan mutu internal. "Saya dalam 

beberapa tahun terakhir menjadi anggota dari unit P3AI, 

yang tentu saja membutuhkan upgrade dan update 

tentang sistem penjaminan mutu sehingga dapat 

melaksanakan tugas-tugas di P3AI dengan lebih 

maksimal. Selain itu, saya juga menjadi tim penyusun 

borang akreditasi institusi dan prodi yang membutuhkan 

informasi-informasi tentang  proses penjaminan mutu 

yang terbaru," kata Mila.

Sementara itu, Triana Prihatinta, S.Sos, MM dari Politeknik 

Negeri Madiun menyampaikan, Sistem Penjaminan Mutu 

Internal kampusnya saat ini belum berjalan dengan baik. 

"Rencananya setelah mengikuti  bimtek ini saya mencoba 

untuk membuat beberapa instrumen yang dibutuhkan 

untuk auditor mutu internal. Saya berharap kegiatan ini 

dilakukan dengan berkala, ada pendampingan dari pihak 

pelaksana tentang pelaksanaan kegiatan ini di tempat 

kami," lanjutnya.

Dr. Wonny Ahmad  Ridwan, narasumber pelatihan ini yang 

juga dosen Sekolah Vokasi IPB menyampaikan materi 

tentang Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi,  Pengertian, Perencanaan dan 

Pelaksanaan AMI (Audit Mutu Internal), Pembuatan 

Instrumen Evaluasi Mutu/Audit Mutu/Program Kerja Audit 

(PKA), Pembuatan Kertas Kerja Evaluasi Mutu/Audit Mutu, 

Praktik Pelaksanaan Evaluasi Mutu/Audit Mutu, 

Penyusunan Laporan Audit, Presentasi Hasil Temuan 

Audit, Strategi Menghadapi Akreditasi, dan  Kode Etik AMI.  

Bimtek ini juga menghadirkan narasumber Dr. I Wayan 

Nurjaya dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB. (dh/ris)
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Kuliah Tani Ala CARE IPB Rutin di Indramayu dan Majalengka

ARE Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

CMasyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

rutin memberikan Kuliah Tani di Indramayu dan 

Majalengka. Kegiatan ini merupakan bagian dari program 

pendampingan agribisnis hortikultura, kerjasama CARE 

LPPM IPB  dengan PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang 

Field. Sasaran Kuliah Tani adalah ibu-ibu petani yang 

tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) di Desa 

Karanganyar Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten 

Indramayu dan Desa Bongas Wetan dan Cidenok 

Kecamatan Sumberdaja, Kabupaten Majalengka.

“Tujuan kegiatan Kuliah Tani ini adalah untuk 

meningkatkan kapasitas ibu-ibu petani yang tergabung 

dalam KWT. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk 

mendiseminasikan hasil-hasil inovasi IPB kepada 

masyarakat,” demikian dipaparkan Adi Firmansyah, Ketua 

Divisi Pemberdayaan Masyarakat CARE LPPM IPB.  

“Instruktur dalam Kuliah Tani ini adalah Tim CARE LPPM 

IPB dan para sarjana alumni IPB yang bertugas sebagai 

pendamping desa,” lanjut Adi. 

Kuliah Tani di KWT Desa Karanganyar telah diadakan enam 

kali. Adapun materi yang disampaikan adalah teknik 

budidaya tanaman, administrasi dan kelembagaan, 

pembuatan mol dan pupuk organik, hama dan penyakit 

tanaman, pestisida nabati, serta budaya dan etos kerja, 

serta budidaya pertanian secara hidroponik. 

“Selain Kuliah Tani, CARE LPPM IPB juga memfasilitasi 

pembuatan demplot hortikultura di masing-masing KWT. 

Dengan demikian peserta bukan hanya mendapat 

pengetahuan teori, juga sekaligus mengaplikasikan ilmu 

kuliah taninya di lokasi demplot dan pekarangan masing-

masing,” papar Adi yang juga merupakan koordinator 

Sarjana Pendamping Desa  CARE LPPM IPB.

Selain peserta ibu-ibu petani, dalam beberapa kegiatan 

kuliah tani ini, juga dihadiri pemerintah desa setempat, 

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Babinsa 

setempat. Seluruh peserta antusias dan semangat untuk 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat.

 

“Kami berharap Kuliah Tani dari CARE IPB ini dapat terus 

dilaksanakan, karena sangat bermanfaat  untuk 

meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

kami,” ujar Ibu Cayi, salah satu anggota kelompok KWT di 

Cidenok Majalengka. (af/ris)
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Strategi Pakar IPB Menuju Swasembada Gula

I
mpor gula yang dari tahun ke tahun yang terus 

meningkat, mungkinkah negeri ini dapat mewujudkan 

swasembada gula? Hal ini dijawab gamblang pakar 

gula dari Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Purwono 

yang menjelaskan bahwa tidak akan terwujud 

swasembada gula kecuali apabila petani sejahtera terlebih 

dahulu.

Dr. Purwono menyampaikan berbagai permasalahan yang 

saat ini tengah dihadapi  petani tebu. Permasalahan yang 

kompleks tentunya menjadi penyebab lahirnya kebijakan 

impor yang secara perlahan membuat petani tebu 

melepas profesinya dan beralih menuju komoditas 

pertanian lain yang lebih menguntungkan. Pabrik gula 

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saja sudah banyak 

yang tutup karena lebih untung menanam jagung daripada 

bertanam tebu. Hal ini menyebabkan produksi gula pun  

semakin kecil.

 

“Saat ini kondisi petani tebu tidak mendukung untuk 

meningkatkan produksi. Mulai dari komoditas tebu yang 

saat ini sudah kalah dengan padi dan jagung, dimana 

menanam padi dan jagung lebih menguntungkan 

dibandingkan menanam tebu. Wajar bila luas areal 

pertanian semakin berkurang karena banyaknya petani 

yang telah mengkonversikan lahannya,” terang Dr. 

Purwono sebagai tim independen komoditas tebu dari 

perguruan tinggi di bawah  Kementerian Pertanian RI.

 

Bukan hanya itu, permasalahan lainnya yakni kondisi 

pabrik yang sudah tidak memenuhi standar layaknya 

sebagai pabrik gula. Hal ini tentu akan berpengaruh 

terhadap  produksi gula yang akan diperoleh, yakni 

menurunkan mutu gula yang tidak sesuai Standar 

Nasional Indonesia (SNI), sehingga harga gula akan turun 

dan merugikan petani.

 

Ditambah lagi, pasokan gula impor yang melimpah 

sehingga mau tidak mau gula petani menjadi kalah dan 

tidak mampu untuk bersaing. “Permasalahan impor kita 

itu adalah angkanya yang tidak sesuai dengan neraca 

kekurangan yang menyebabkan impor gula berlebih, 

sehingga harga gula petani menjadi turun. Impor itu bukan 

berarti dilarang, tetapi juga harus disesuaikan dengan 

kekurangan,” tambah beliau.

Dr. Purwono menjelaskan bahwa kesejahteraan petani 

merupakan pondasi awal dari upaya yang dapat dilakukan 

untuk mewujudkan swasembada gula. Tentunya 

kesejahteraan ini salah satunya  memberikan penjaminan 

sehingga petani tidak merasa khawatir ketika ada 

kemungkinan gagal panen atau jatuhnya harga komoditas 

tebu. Selain itu, dibutuhkan pula perbaikan kinerja pabrik 

dengan teknologi yang lebih maju. Peran pemerintah 

masih sangat penting, karena komoditi gula merupakan 

komoditi rakyat yang menyangkut hajat hidup orang 

banyak. (SMH/ris)
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Komitmen IPB Cetak Petani Muda melalui 
Young Agripreneur Camp

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) melalui Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

(DitmawaPK) berusaha mencetak pemuda yang siap 

menggeluti dunia pertanian. Upaya tersebut diwujudkan 

melalui Young Agriprenuer Camp 2019 yang dilaksanakan  

25-30 April di Pesantren Pemberdayaan Ummat, Desa 

Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Bogor. 

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan kali ini tidak 

hanya diikuti oleh mahasiswa IPB, melainkan juga diikuti 

oleh para santri. Peserta sebanyak 37 orang itu, peserta 

yang paling jauh berasal dari Ponpes Miftahul Ulum, 

Jombang, Jawa Timur.

Tidak hanya itu, pada kegiatan kali ini peserta diberikan 

fasilitas pelatihan sesuai dengan bidang yang diminati. 

Setidaknya ada tiga bidang yang menjadi fokus pelatihan, 

yaitu hortikultura, perikanan, dan peternakan. 

"Kegiatan kali ini kita buat berbeda dengan periode 

sebelumnya, kalau sebelumnya hanya mahasiswa saja 

yang ikut, nah kali ini beda, ada santri juga. Tempatnya kan 

di pesantren, jadi pesertanya ditambah dari santri," tutur 

Handian Purwawangsa, S.Hut, M.Si, Kasubdit 

Pengembangan Karir DitmawaPK IPB.

Terkait pembagian bidang sesuai dengan minat peserta, 

Handian menegaskan bahwa pembagian tersebut 

dilakukan dengan tujuan supaya peserta lebih fokus pada 

satu bidang. Ia mencontohkan, peserta yang berminat di 

bidang peternakan dapat memilih salah satu dari tiga jenis 

peternakan yaitu domba, puyuh, dan ayam kampung. 

"Kenapa peserta harus memilih salah satu saja? Supaya 

mereka bisa fokus ke satu bidang dan tidak bingung, 

karena nanti setelah pelatihan ini selesai diharapkan 

peserta dapat membuka usaha di bidang tersebut," 

tambah Handian.

Ia sangat berharap, peserta yang mengikuti pelatihan ini 

mampu membuka usaha sesuai bidang yang dipilih. 

Pasalnya, bidang-bidang tersebut memiliki peluang besar 

untuk dikembangkan dan memiliki permintaan pasar yang 

tinggi terhadap produk yang dihasilkan.

"Setelah pelatihan ini, bagi peserta yang memenuhi syarat 

akan dibantu akses permodalan, tapi sebelum itu, peserta 

akan diberikan fasilitas lahan dan modal selama enam 

bulan untuk latihan dulu baru dibantu permodalan dari 

perbankan," tutur Handian. 

Selama pelatihan berlangsung, peserta mendapat 

pelatihan dari mentor yang berpengalaman di bidangnya. 

Peserta juga diajak terjun langsung ke lapangan untuk 

praktik dan merasakan bagaimana menggeluti usaha di 

bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. Tidak hanya 

itu, peserta juga dilatih membuat analisis kelayakan usaha 

sesuai dengan bidang masing-masing supaya setelah 

pelatihan peserta bisa mengumpulkan modal sendiri. 

(RA/ris)
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Tingkatkan Keterampilan Manajer Bumdes,  IPB Gelar Bimtek 

ua pusat di bawah Lembaga Penelitian dan 

DPengabdian kepada Masyarakat  Institut 

Pertanian Bogor (LPPM IPB) yaitu Pusat 

Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM)  dan Pusat 

Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 

(P4W) bekerjasama untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan manajer  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 

dengan menggelar  Bimbingan Teknis (Bimtek), 29-30/4 di 

Bogor. 

Kepala LPPM-IPB, Dr. Aji Hermawan ketika membuka 

acara menyampaikan bahwa desa adalah masa depan 

Indonesia, karena desa menjawab tantangan masa depan. 

Yang diperlukan supaya desa maju dan produktif, pertama 

sumberdaya manusia yang hebat sebagai pembuat 

perubahan atau change maker. Kedua, organisasi Bumdes 

yang berdaya. Organisasi untuk tumbuh. Ketiga, 

pentingnya network capacity terhadap pasar, pemerintah 

daerah, dan swasta. Keempat, pembuat perubahan dalam 

pengembangan organisasi. 

Terkait Bimbingan Teknis  Manajer Bumdes,  Sekretaris 

P2SDM IPB, Warcito, SP.MM menyampaikan acara ini 

digelar untuk  meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan manajer Bumdes dalam pengelolaan usaha 

produktif. 

Peserta terdiri dari 12 orang dari tujuh  desa yaitu Desa 

Bantarjati, Linggarmukti, Lulut, Klapanunggal, Kembang 

Kuning, Nambo,  Pandansari  serta Koperasi Wiratani 

Mandiri Nusantara.  Narasumber dihadirkan dari peneliti, 

praktisi bisnis dan akademisi dari P2SDM  dan P4W.

Wawan Gunawan, salah satu peserta dari  Desa Kembang 

Kuning menyampaikan ia tertarik mengikuti bimbingan 

teknis  karena ingin lebih jauh memahami bagaimana cara 

mengelola Bumdes. Ia telah mengembangkan  Kampung 

Kardus "produksi kardus polos kemasan" yang berlokasi di 

Kampung Tegal di RT 20 RW 06. Tidak hanya itu di Desa 

Kembang Kuning juga telah berkembang usaha budidaya 

lele dari kelompok posdaya dan berhasil menggerakkan 

ibu-ibu dengan pengelolaan sampah.    Wawan berharap, 

“Selain acara Bimtek Manajer Bumdes, Saya ingin ada 

pelatihan Aplikasi tentang Keuangan Bumdes dan Aplikasi 

terkait Administrasi Bumdes." (wal/ris)
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Pelopori Usaha Perikanan, Himakua IPB Edukasi 
Kultur Pakan Alami di Desa Binaan

impunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua) HInstitut Pertanian Bogor (IPB) melaksanakan 

Akuakultur Bina Desa (Akuabindes)  tentang 

kultur pakan alami yaitu Daphnia sp. kepada kelompok 

pembudidaya ikan di Desa Sukadamai, Kecamatan 

Dramaga, Bogor, Sabtu (20/4). Pakan alami merupakan 

mikroorganisme khusus yang dapat dibiakkan sebagai 

pakan benih ikan. 

Divisi Sosial dan Lingkungan (Sosling) Himakua IPB 

mengawali acara dengan mengadakan diskusi terlebih 

dahulu dengan warga yang dipandu oleh Dosen 

Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan IPB,   Ichsan Ahmad Fauzi, S.Pi, M.Sc. dan 

dilanjutkan dengan persiapan wadah kultur serta 

penyerahan bibit Daphnia sp.

Ketua Pelaksana, Ferian Afrinaldo mengatakan ingin 

memberdayakan warga lokal untuk membiakkan pakan 

alami sendiri untuk menghindari ketergantungan 

pengunaan pakan buatan komersial. “Kultur dan 

perawatan Daphnia sp. relatif mudah dilakukan, biaya 

yang dibutuhkan tidak besar, dan kandungan Daphnia sp. 

yang bernutrisi. Langkah ini diharapkan dapat menjawab 

keluhan masyarakat juga akan mahalnya pakan buatan 

komersial untuk benih ikan,” ujarnya. 

Akuabindes 2019 memiliki sasaran untuk 

memberdayakan masyarakat memelopori usaha 

pembenihan ikan nila (Oreochromis niloticus) secara 

swadaya. Acara ini merupakan rangkaian kedua setelah 

pelepasan 340 calon indukan ikan nila nirwana generasi 

ketiga di kolam milik warga Desa Sukadamai.

Nadi, salah satu pembudidaya aktif di Desa Sukadamai, 

mengaku sangat bersyukur atas program ini. “Para petani 

di sini juga mengharapkan edukasi ini dari IPB, karena 

yang berat di budidaya itu pakan. Kalau kita tergantung 

terus ke pakan buatan memberatkan pembudidaya. Selain 

mahal, menyebabkan ketergantungan terhadap pakan 

impor,” tegasnya. (AMP/ris)
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