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IPB  Fasilitasi Mahasiswa dan Lulusan Bertemu Penyedia Lapangan Kerja 

D
irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir Institut Pertanian Bogor (IPB) berupaya 

menjadi fasilitator antara lulusan perguruan 

tinggi dengan dunia usaha sebagai penyedia lapangan 

kerja dengan menyelenggarakan kegiatan  IPB Jobfair and 

Scholarship Expo 2019, Sabtu-Minggu (27-28/4) 

bertempat di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB 

Dramaga, Bogor.

IPB saat ini sedang  mewujudkan  Techno-socio 

Entrepreneurial University. Di mana para lulusannya 

diharapkan menjadi technopreneur dan sociopreneur yang 

berintegritas dan transformatif dengan kekuatan softskill. 

"Saat ini  perguruan tinggi harus memadukan keterkaitan 

antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, 

khususnya di bidang kewirausahaan. Sehingga, para 

lulusannya tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi mampu 

menciptakan lahan pekerjaan baru," kata Rektor IPB, Dr. 

Arif Satria saat membuka acara.

Rektor IPB menegaskan, mahasiswa harus memiliki 

keterampilan berwirausaha agar siap memasuki dunia 

kerja, menciptakan lapangan kerja sendiri serta 

memajukan ekonomi bangsa. Faktor sukses dalam 

mendapatkan pekerjaan atau membuka lapangan kerja 

yang utama adalah kejujuran, kedisiplinan, kecerdasan,  

bekerja keras dan tanggung jawab tinggi.

Sementara Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir IPB, Dr. Alim Setiawan Slamet menjelaskan setiap 

tahunnya IPB menyelenggarakan Jobfair sebanyak 2 kali 

yaitu pada bulan April dan Oktober. "IPB Jobfair Career and 

Scholarship Expo 2019 diikuti 34  perusahaan, penyedia 

scholarship dengan dihadiri ribuan pengunjung.  

Perusahaan yang berpartisipasi terdiri dari perusahaan 

yang bergerak di bidang pertanian, perbankan, pendidikan, 

information technology,  consumer goods, manufaktur, 

dan sebagainya.  Lembaga penyedia beasiswa yang 

tergabung adalah dari perguruan tinggi maupun lembaga 

penyedia informasi beasiswa dalam ataupun luar negeri. 

Sedangkan pengunjung adalah dari kalangan mahasiswa 

dan alumni perguruan tinggi baik IPB maupun perguruan 

tinggi  lain di Bogor dan sekitarnya yang ingin mencari 

kerja atau mempersiapkan diri memasuki dunia kerja," 

jelas Dr. Alim. (Awl/ris)
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Sebanyak 18 Atraksi Budaya Berlaga 
di Festival Budaya Nusantara Sekolah Vokasi IPB 

P
rogram Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi (SV) 

Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Festival 

Budaya Nusantara XII di Plaza Balaikota Bogor, 

Minggu (28/4). Kegiatan ini dimeriahkan dengan rangkaian 

kegiatan diantaranya parade budaya, talkshow budaya, 

pertunjukan budaya dan sajian makanan khas daerah. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah 

Komunikasi Antar Budaya. Ikon Festival Budaya Nusantara 

tahun ini adalah Gatotkaca. Sebanyak 18 atraksi 

kebudayaan disajikan oleh mahasiswa Program Studi 

Komunikasi angkatan 55. 

Dalam kegiatan ini juga dibacakan “Deklarasi Milenial 

Berbudaya” oleh perwakilan mahasiswa dan mahasiswi 

Program Studi Komunikasi SV IPB. Melalui deklarasi ini, 

para mahasiswa bertekad untuk menjaga, melestarikan 

dan mengenalkan budaya Indonesia melalui berbagai cara.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 

menyatakan, “Apresiasi yang luar biasa untuk para 

mahasiswa Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. 

Cultural awareness yang sekarang dibangun oleh para 

mahasiswa merupakan bagian dari upaya untuk 

meningkatkan kecintaan terhadap budaya Indonesia."

Rektor IPB juga mengatakan apresiasinya untuk Ketua 

Program Studi Komunikasi SV IPB, yang dapat menjaga 

momen ini. “Kegiatan ini merupakan bagian dari 

perkuliahan yang kemudian dikemas dengan cara yang 

menyenangkan untuk meningkatkan softskill khususnya 

dalam hal membangun teamwork dan berkolaborasi. 

Banyak multiple effects yang dihasilkan melalui kegiatan 

ini. Softskill tersebut sangat diperlukan di era saat ini. 

Melalui event ini, mahasiswa  dapat memacu agility dan 

membangun kemampuan untuk selalu bersinergi dan 

berkolaborasi," tambah Rektor IPB.

Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Arief Daryanto 

menyampaikan,  “Luar biasa, acara seperti ini  telah 

berlangsung berturut-turut selama dua belas tahun. 

Untuk melanggengkan sebuah acara bisa sampai lebih dari 

satu dekade membutuhkan passion, keseriusan, 

komitmen dan integritas."  Sementara itu, Ketua Program 

Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi IPB, Dr. Wahyu Budi 

Priatna menyatakan, “Ini acara untuk kita semua, mudah-

mudahan dengan mengenal budaya nusantara, persatuan 

kita semakin kuat.”

Kegiatan ini dipandu oleh Shinta Syamsul Arief dari TV 

One, menghadirkan Putri Indonesia Pariwisata 2018, 

Wilda Octaviana Situngkir dan dimeriahkan oleh 

penampilan tari dari Kampung Budaya Sindang Barang 

dan juga penampilan dari Paduan Suara Mahasiwa 

Sekolah Vokasi IPB, D`Voice. Dalam kesempatan ini hadir 

pula Walikota Bogor, Bima Arya. (RF/ris)
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IPB Jalin Kerjasama dengan PT. Mars Symbioscience Indonesia

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerjasama 

Idengan PT. Mars Symbioscience Indonesia. 

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan di 

Ruang Sidang Rektor, Kampus IPB Dramaga, Bogor (30/4).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyambut baik jalinan 

kerjasama dengan PT. Mars Symbiscience Indonesia. 

Menurutnya, IPB sangat membutuhkan kerjasama dengan 

pihak industri. Hal ini dibutuhkan oleh mahasiswa agar 

mulai terbiasa berkecimpung di bidang industri. Sehingga, 

mahasiswa yang telah lulus dari IPB mampu beradaptasi 

dengan baik di dunia kerja, khususnya bidang industri.

“IPB merupakan kampus paling inovatif. Indikatornya 

adalah inovasi yang dihasilkan dimanfaatkan untuk rakyat. 

Hal ini termasuk masyarakat dan industri. Adanya 

kerjasama ini diharapkan dapat menciptakan suasana 

industri dalam kampus,” tambahnya.

PT. Mars Symbioscience Indonesia memiliki banyak produk 

yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang ada di IPB. 

Banyak produk dari PT. Mars Symbioscience yang 

diperuntukkan bagi hewan peliharaan seperti makanan 

kucing dan masih banyak lainnya. Adanya kerjasama 

dengan IPB diharapkan menciptakan hubungan baik 

karena IPB merupakan perguruan tinggi yang paling cocok 

untuk menjalin kerjasama dengan PT. Mars Symbioscience 

Indonesia.

“Banyak juga lulusan IPB yang bergabung dalam 

perusahaan kami. Harapannya, kami dapat berbagi ilmu di 

bidang yang ditekuni oleh IPB,” tutur Presiden Direktur PT. 

Mars Symbioscience Indonesia, Marlyn Sumbung. 

(AD/Zul)
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Peringati Hardiknas, IPB Launching Sistem Tracking Bus Kampus

nstitut Pertanian Bogor (IPB) gelar upacara peringati IHari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di lapangan 

Rektorat, Kampus IPB Dramaga, Bogor (2/5). Dalam 

peringatan ini, Rektor IPB, Dr. Arif Satria meluncurkan 

Sistem Tracking Bus Kampus. Yakni aplikasi yang 

memudahkan mahasiswa melihat posisi bus IPB secara 

realtime. Tujuannya untuk membantu mahasiswa yang 

ingin menggunakan fasilitas bus IPB dalam aktivitasnya di 

kampus.

Mahasiswa IPB dapat mengakses layanan ini melalui 

aplikasi IPB Mobile for Student. Tak hanya mahasiswa, 

sistem Tracking Bus ini juga akan bisa diakses oleh dosen 

dan tenaga kependidikan melalui aplikasi IPB Mobile for 

Lecturer dan IPB Mobile for Staff,” ujarnya.

Dalam sambutan upacara, Rektor menjelaskan tentang 

revolusi pendidikan tinggi kepada peserta upacara. 

Menurutnya saat ini kita bisa temukan berbagai jenis 

online education, Massive Open Online Courses (MOOCs), 

hingga cyber university; yang telah dikembangkan oleh 

perguruan tinggi-perguran tinggi ternama di dunia. 

“Beberapa kampus di Indonesia juga telah menyediakan 

berbagai mata kuliah baru seperti big data, data analytics, 

entrepreneurship dan lain-lain. Tujuannya untuk 

membekali lulusan perguruan tinggi dengan pengetahuan 

dan kemampuan bekerja demi menghadapi tantangan 

dunia kerja masa depan. Dengan menyadari semakin 

tingginya harapan pemerintah dan masyarakat Indonesia 

kepada perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan 

kepada generasi penerus bangsa agar kompetitif, kreatif, 

dan inovatif di era disrupsi saat ini, maka perguruan tinggi 

Indonesia dituntut untuk ikut berevolusi dan didorong 

kesanggupannya untuk melakukan upaya transformasi 

digital dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma dan 

pengelolaan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga 

diharapkan berkontribusi dalam memberikan solusi 

terhadap masalah sosial ekonomi bangsa ini,” ujarnya.

Untuk itu, tambahnya, daya saing para dosen, tenaga 

kependidikan dan mahasiswa terus dikembangkan melalui 

peningkatan literasi pada data, literasi pada teknologi dan 

literasi pada manusia. Urusan kemanusiaan menjadi 

sangat penting dalam menghadapi kompleksitas era 

revolusi industri 4.0 dan era society 5.0. Kemajuan 

teknologi menandakan majunya pendidikan dan ilmu 

pengetahuan yang tetap harus memartabatkan manusia 

dan mensejahterakan manusia dan bangsa Indonesia. 

“Peningkatan interaksi dan kohesi sosial harus terjalin 

lebih baik antar mahasiswa juga dosen dari seluruh disiplin 

ilmu yang berbeda sehingga mampu meningkatkan 

keaktifan intelektual yang memicu berbagai ide kreatif, 

inovatif, kolaboratif dan berjati diri. Diharapkan semakin 

banyak hasil inovasi yang dilakukan dunia kampus yang 

diterima oleh industri,” (awl/Zul)
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I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan Kutahya 

Dumplupinar University, Turki telah melaksanakan 

penandatanganan Memorandum of Understanding 

(MoU) di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (30/4). Penandatanganan MoU dilakukan 

oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Prof. Dr. Kaan Erarslan 

selaku Wakil Rektor dari Kutahya Dumplupinar University.

 

Dr. Arif Satria dalam sambutannya menyampaikan 

bagaimana perkembangan budaya Turki yang terasa 

hingga ke Indonesia. “Kami menyadari, bahwa kini Turki 

telah menjadi salah satu negara yang penting, bukan 

hanya di Eropa namun juga di dunia. Indonesia sendiri 

merasakan bagaimana ekspansi budaya melalui film-film 

drama produksi Turki yang kini tayang di stasiun televisi 

swasta di Indonesia. Ekspansi budaya tersebut saya rasa 

bisa menyaingi film-film drama korea selatan yang juga 

melakukan ekspansi budaya ke Indonesia. Maka dari itu 

kami akan menyambut dengan hangat apabila ada 

mahasiswa Turki yang ingin mengenal budaya Indonesia 

dengan melanjutkan studi atau melaksanakan program 

pertukaran pelajar ke IPB,” ujar Dr. Arif.

Selain itu, dalam paparannya, Dr. Arif juga menjelaskan 

tentang fokus pendidikan di IPB. Menurutnya, IPB selaku 

perguruan tinggi berbasis pertanian peringkat 100 besar 

dunia tentu akan tetap menjadikan pertanian sebagai 

fokus utama. 

“Namun kami juga memiliki berbagai fokus lain yang salah 

satunya pada bidang ekonomi yang diemban oleh Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM). FEM inilah yang memiliki 

program Summer Course yang akan menerima dengan 

hangat kunjungan mahasiswa Turki yang ingin 

mempelajari budaya Indonesia. Program tersebut akan 

memberikan pengalaman tentang Indonesia dengan 

segala kearifan lokal yang ada di dalamnya,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Prof. Kaan Erarslan, Indonesia 

adalah salah satu negara yang sangat indah. Ia berharap 

dari kerjasama ini akan ada langkah konkret yang diambil 

oleh kedua perguruan tinggi, mulai dari pertukaran pelajar, 

joint degree untuk program master dan doktor, atau 

kerjasama yang lebih kuat seperti program Erasmus+ dan 

program lainnya yang bisa menguntungkan IPB dan 

Dumplupinar University tentunya. Pada kesempatan ini, 

Wakil Rektor Kutahya Dumplupinar University tersebut 

juga turut memperkenalkan profil kampus dan hubungan 

antara Indonesia dengan Turki. 

“Kami merasa sangat mencintai Indonesia sebagai 

saudara kami, maka dari itu kami merasa sangat senang 

bisa bekerjasama dalam bidang pendidikan seperti ini. 

Kami sebagai universitas memang belum memiliki 

fakultas pertanian seperti IPB, namun kami memiliki 

fakultas Sains, Ekonomi, dan juga Teknologi yang sangat 

baik untuk bisa bekerjasama dengan IPB. Kami berharap 

dengan potensi tiga puluh ribu lebih mahasiswa, sembilan 

fakultas, dan empat program studi vokasi, kami yakin 

kerjasama dengan IPB merupakan sebuah langkah yang 

sangat baik,” ujar Prof. Kaan Erarslan. (DD/Zul)

IPB Siap Kenalkan Budaya Indonesia Kepada Mahasiswa Turki
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IPB dan Gojek Kerjasama Kembangkan Kuliah Lintas Negara

W
acana Gojek University semakin terwujud 

dengan terjalinnya kerjasama antara Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dengan Gojek. 

Keduanya sepakat menjalin kerjasama di bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat 

dan inovasi bisnis.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman yang 

dilakukan Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem 

Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat dan 

Director Gojek, Monica Lynn Mulyanto, di Auditorium Andi 

Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga (2/5), diharapkan 

akan tumbuh kuliah bersama dengan sistem online.

“Melalui kerjasama ini, mahasiswa IPB dapat kuliah 

bareng lintas negara di dunia. Bisa dengan Universitas 

Boston, Universitas Harvard, Universitas Oxford dalam 

sebulan. Saat ini kuliah-kuliah bareng tersebut secara 

online bukan hal sulit, saya ingin ke depan setiap bulannya 

masing-masing fakultas dan departemen melakukan 

kuliah bareng tersebut,” ujar Prof. Dodik dalam 

sambutannya.

Dengan adanya kuliah bareng atau kuliah paralel yang 

digelar secara online ini, mahasiswa dapat merasakan 

atmosfer perkuliahan di luar negeri. Mahasiswa bisa 

merasakan style Jepang, Eropa, Jerman serta negara 

lainnya dan sebaliknya, mahasiswa asing juga bisa 

merasakan style perkuliahan di IPB.

“Dengan menggandeng Gojek, saya rasa hal ini bisa 

diwujudkan. Saat ini Korea sudah memiliki teknologi Saw 

Wave yang bisa dimanfaatkan Gojek. Korea sudah tidak 

menggunakan wifi lagi melainkan spot area. Kita sedang 

berusaha bisa kerjasama dengan Korea terkait hal ini,” 

imbuhnya.

Sementara itu, Monica mengatakan bahwa saat ini Gojek 

sedang membangun impian yakni membuat Universitas 

Gojek. Langkah awalnya adalah menjalin kerjasama untuk 

mendapatkan kualitas edukasi yang lebih baik.

“Di Gojek sendiri saat ini banyak lulusan IPB, mereka 

banyak berkiprah di bidang statistik dan analitik. Bidang ini 

sangat bermanfaat di semua bidang. Tahun 2030 kami 

perkirakan akan banyak sumberdaya manusia yang 

memiliki talenta dengan keterampilan yang tinggi. Oleh 

karena itu, kami antusias sekali dengan jalinan kerjasama 

ini. Kami ingin membantu membangun talenta muda 

dengan inovasi-inovasi yang dapat memberikan dampak 

kepada masyarakat,” ujarnya.

Salah satu lulusan IPB yang berkiprah di Gojek adalah Leo 

Wibisono. Pria yang pernah menjadi mahasiswa 

berprestasi peringkat I nasional ini kini menjabat sebagai 

District Head Gojek Bali dan Nusa Tenggara. Dalam 

paparannya, Leo menyampaikan bahwa potensi dunia 

digital masih sangat besar. Leo juga menjelaskan 

bagaimana cara menjadi seorang sociopreneur yang 

mengubah secara fundamental cara orang menjalankan 

bisnis yang awalnya opportunity base ke problem base. 

“Cara bertarung untuk masa depan adalah dengan berpikir 

What are the next big thing,” ucapnya. (dh/Zul)
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LPPM IPB Latih Petani Tembakau di Kabupaten Pekalongan

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) 

menggelar sosialisasi dan memberikan pelatihan 

kepada petani tembakau di Kabupaten Pekalongan 

meliputi cara penanaman, pemeliharaan dan pengolahan 

pasca panen tembakau, 23-24/4.  Pelatihan tersebut 

merupakan salah satu bentuk kerjasama LPPM IPB 

dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.  

Pelatihan bertema "Persiapan Tanam, Teknologi 

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

Ramah Lingkungan Pada Tanaman Tembakau dan 

Pemupukan Tanaman Tembakau serta Manajemen Pasca 

Panen Tembakau" ini diikuti oleh lima puluh petani.  

Kegiatan pelatihan bertempat  di dua desa yaitu Desa 

Tlogopakis dan Desa Tlogohendro.

Kepala Bidang Program Pelayanan kepada Masyarakat 

LPPM IPB, Dr. Prayoga Surya Darma  menyampaikan,  di 

lapang banyak ditemui kendala-kendala yang kadang sulit 

untuk diatasi petani.  Oleh karena itu  menurutnya, perlu 

adanya pendampingan saat petani mengalami 

permasalahan. 

Sementara Kepala Bidang Perkebunan Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ir. Budi 

Handoyo, M.Si memberikan arahan bahwa masyarakat 

petani tembakau harus optimis dan serius dalam 

berbudidaya tanaman tembakau karena pemda akan 

memberi fasilitas dan membangun mitra kerjasama 

antara petani dengan perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di bidang tembakau untuk menjamin kepastian 

harga dan penjualan. Ia berpesan agar petani tembakau 

dapat menjaga kualitas tembakau agar bisa bersaing di 

pasar.  (dng/ns)



8

Koperasi Pegawai IPB Menuju Digitalisasi 

D
alam Rapat Anggota  Tahunan (RAT) Tahun Buku 

2018 Koperasi Pegawai Institut Pertanian 

Bogor (IPB) Teko Sumodiwirjo, Ketua Koperasi 

Teko Sumodiwirjo, Dr. Makmun Sarma mengatakan untuk 

pengembangan program usaha barang dan jasa pengurus 

koperasi akan membuat website resmi dan melakukan 

digitalisasi data anggota koperasi.  "Rencananya  alamat 

website Koperasi Pegawai Teko Sumodiwirjo adalah 

https://kpritekoipb.wordpress.com. Selain itu,  akan ada 

Pembuatan Pembaruan  Kartu Anggota Koperasi berupa 

Tap Cash Bank BNI," ungkap Dr. Makmun Sarma, Jum'at 

(26/4) di Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Lebih lanjut disampaikannya, di tahun 2019 ini akan 

dilakukan  juga upaya penataan, pengelolaan dan konversi 

menuju koperasi syariah secara bertahap. Saat ini, 

menurutnya   Koperasi Teko memfasilitasi anggotanya 

untuk  memiliki tempat tinggal. Koperasi juga 

memasarkan pembangunan perumahan untuk anggota di 

daerah Cikarawang yang letaknya 100 meter dari 

Agribusiness and Technology Park IPB. Untuk 

mewujudkan ini koperasi  bekerjasama dengan 

pengembang PT. Wahyu Fajar Makmur.

"Kami bencana memanfaatkan tanah kavling yang terletak 

di Perumahan Alam Sinar Sari, Bogor untuk usaha 

koperasi. Koperasi juga akan membuka usaha layanan 

alat- alat rumah tangga, alat kesehatan, kredit motor dan 

konsinyasi barang," lanjutnya.

Terkait peningkatan kesejahteraan di tahun 2019, selain 

adanya dana santunan kematian bagi anggota, juga ada 

santunan anggota koperasi yang memasuki masa pensiun 

dan sudah menjadi anggota koperasi minimal lima tahun. 

Besaran santunan meningkat dari sebelumnya senilai Rp 2 

juta  meningkat menjadi Rp 2,5 juta.

Pengembangan lainnya, Koperasi Teko akan 

mengeluarkan dana santunan pendidikan bagi putra-putri 

anggota koperasi yang memerlukan untuk siswa SD, SMP, 

SMA dimana besarannya disesuaikan dengan jumlah yang 

mengajukan dengan catatan per komisariat mengajukan 

dua orang. Di IPB, Koperasi Teko memiliki 22 komisariat. 

Hadir dalam Rapat Anggota Tahunan ini, Pengawas 

Koperasi yaitu  Dr. Ratna Winandi. (dh/ris)
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Tim Peneliti IPB Ungkap Hasil Penelitian 
Ekosistem Pulau Untung Jawa

D
osen dan mahasiswa Departemen Ilmu dan 

Teknologi Kelautan (ITK) Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor 

(IPB) melaksanakan penelitian  di Pulau Untung Jawa, 

Kepulauan Seribu, Jakarta pada 19 – 21 April 2019. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan 

perkuliahan mata kuliah Keanekaragaman Hayati Laut 

(KHL) 2019 mengambil tema “Urban Coral Reef 

Ecosystem”. Pengamatan dilakukan pada  ekosistem 

utama yang menjadi tolak ukur keadaan keanekaragaman 

hayati dan biodiversitas spesies pada wilayah kunjungan, 

yaitu ekosistem terumbu karang, mangrove, dan lamun, 

ancaman seperti marine debris serta hal-hal terkait jasa 

lingkungan.

“Pulau Untung Jawa merupakan salah satu contoh lokasi 

yang bisa dikategorikan sebagai Urban Ecosystem di laut 

karena berdekatan dengan kota megapolitan Jakarta,” 

ungkap Dr. Hawis Madduppa, selaku penanggungjawab 

mata kuliah KHL. “Kajian tentang urban ekosistem saat ini 

salah satu penelitian yang sedang tren di dunia termasuk 

salah satunya keanekaragaman hayati di daerah tersebut',"  

imbuh pakar Biodiversitas Laut IPB ini.

Raihan Hadi Syahputra, mahasiswa peserta kegiatan 

menyampaikan bahwa kondisi terumbu karang dan 

keanekaragaman ekosistem pada perairan Pulau Untung 

Jawa tergolong rendah. Biota yang mendominasi pada 

wilayah tersebut adalah bulu babi. Lingkungan ekosistem 

banyak dicemari sampah dan memiliki perairan yang 

keruh. “Keadaan terumbu karang pada perairan Untung 

Jawa memiliki tutupan terumbu karang yang rendah. 

Banyak ditemukan pasir, patahan karang, dan karang mati 

pada lokasi pengamatan. Kami menjumpai sedikit ikan dan 

makro bentos. Ekosistem ini mengalami cukup banyak 

tekanan seperti pencemaran sampah dan limbah 

domestik," jelasnya.

 

Peserta lainnya, Frend Muhammad menambahkan bahwa 

kondisi mangrove di wilayah pesisir Untung Jawa 

tergolong cukup baik dan beragam dari setiap spesiesnya. 

Kerapatan yang ditemukan pada lokasi cukup tinggi 

terutama pada bagian barat pulau. Hal ini disebabkan 

karena wilayah tersebut merupakan tempat konservasi 

mangrove dimana terdapat banyak tumbuhan mangrove 

yang menghuni lokasi. Spesies yang mendominasi pada 

wilayah mangrove Untung Jawa adalah Rhizopora 

mucronate. 

Sementara itu, Bagus Ade Prasetyo yang juga turut dalam 

penelitian ini mengatakan bahwa kondisi ekosistem di 

wilayah pesisir Untung Jawa tergolong buruk. Hal ini 

disebabkan oleh faktor seperti sampah dan aktivitas 

pariwisata. Hal ini cukup memprihatinkan, dimana 

pencemaran ini sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan pertumbuhan lamun di wilayah ini. ”Biota 

asosiasi yang dijumpai pada ekosistem lamun cukup 

beragam meliputi bivalvia, teripang, ikan-ikan kecil, bulu 

babi dan cacing pipih," ungkapnya.

Pengamatan selanjutnya adalah marine debris.  Kegiatan 

pengamatan dilaksanakan pada sore hari (19/4) dan pagi 

hari (20/4) dengan tujuan mengetahui pengaruh 

kelimpahan sampah. Pengamatan diawali dengan survei 

kepadatan sampah kemudian mengukur komposisinya 

pada wilayah pesisir.  Berdasarkan survei kelimpahan 

sampah plastik pada wilayah timur  didominasi oleh 

sampah kaca sedangkan  kepadatan sampah pada wilayah 

selatan di dominasi oleh sampah plastik.

Selanjutnya hasil-hasil penelitian ini akan dipublikasikan 

melalui berbagai media. “Kami akan membuat video 

dokumenter, buku ilmiah populer, pameran foto, diskusi 

ilmiah dan jurnal ilmiah," ungkap Dondy Arafat, M.Si selaku 

penanggungjawab kegiatan penelitian. “Dengan 

menggunakan berbagai media ini kami berharap hasil-

hasil penelitian dapat menjangkau berbagai kalangan," 

ungkap peneliti terumbu karang ini. (*/ris)
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ercocok tanam merupakan sebuah kegiatan yang Bmelatih kesabaran dan ketekunan. Hal ini sangat 

sesuai apabila dapat diajarkan kepada anak-anak 

sebagai salah satu upaya meningkatkan kecerdasan 

motoriknya. Dalam upaya tersebut Agroedutourism, 

Sekolah Agriananda, Logistic Center IPB, dan Botani Mart, 

unit bisnis di bawah Direktorat Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu 

(27/4)  di Botani Mart, Dramaga Bogor menyelenggarakan 

acara “Greeneration” dengan tema “Pentingnya Menanam 

Sejak Dini”.  Kegiatan ini mengundang siswa-siswi Taman 

Kanak-Kanak (TK) untuk bermain dan belajar.

“Acara Greeneration ini sangat menarik karena 

mengundang anak-anak TK untuk bermain dan belajar. 

Tentunya tempat ini sangat cocok untuk tempat liburan 

keluarga. Apalagi banyak yang selesai acara masih 

berkegiatan di Botani Mart seperti memancing, memberi 

makan ikan dan kelinci,” ungkap Angga Yudhistira, 

Manager Agroedutourism IPB.

Antusiasme  pengunjung di acara Greeneration 

merupakan pelengkap sekaligus upaya meningkatkan 

antusias masyarakat dari expo tani sebelum-sebelumnya.  

Terlebih respon anak-anak yang merasa terhibur karena di 

sana anak-anak banyak yang baru pertama kalinya 

bertanam. Dari sana juga mereka belajar mengenal apa itu 

polybag, mereka belajar cara memindahkan tanaman dari 

polybag lama ke polybag baru yang lebih besar, dan 

kegiatan menarik lainnya.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan kegembiraan 

anak-anak karena pada acara juga terdapat games serta 

menyanyi yang menjadi hiburan bagi anak-anak. Tak lupa 

pula pada acara ini dilengkapi dengan beberapa booth 

seperti Konsultasi Tumbuh Kembang Anak dari 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen bekerjasama 

dengan Agriananda, Official Merchandise IPB, Agrimart 

IPB, bazar sayur dan buah segar, serta terdapat juga baju 

dan makanan yang ready to eat.  (SMH/ris)

Botani Mart IPB Tempat Belajar Pentingnya Menanam Sejak Dini
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Tim Catalyst IPB Sediakan Pelatihan Menanam Ubi Kayu 
dengan Cara Baru

D
r. Nurul Khumaida, merupakan pionir untuk 

budidaya ubi kayu secara in vitro sehingga 

mampu dihasilkan bibit ubi kayu in vitro yang 

bermutu, bebas hama dan penyakit. Teknik budidaya 

secara in vitro merupakan teknik budidaya yang 

dikembangkan dari salah satu organ tanaman melalui 

media kultur jaringan. Media yang digunakan terlebih 

dahulu diberikan nutrisi atau hara dalam bentuk agar 

sesuai dengan dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman.

Dr. Nurul Khumaida dari Institut Pertanian Bogor (IPB) 

membentuk tim Catalyst (Cassava for life style) yakni tim 

yang fokus untuk menekuni tentang ubi kayu mulai dari 

riset hingga menghasilkan berbagai produk. Kemudian 

sejak bulan Desember 2017 terbentuklah menjadi CV. 

Catalyst Agro Inovasi (CV CAI), sebagai perusahaan pemula 

yang bergerak di bidang teknologi.

Melihat urgensi untuk memahamkan teknik baru ini 

kepada masyarakat, CV. Catalyst Agro Inovasi melakukan 

program pelatihan yang terdiri dari lima paket disertai 

dengan materi-materi yang menunjang dalam memahami 

teknik budidaya ubi kayu yang berkelanjutan.

“Melalui pelatihan ini kami ingin agar masyarakat dapat 

memahami teknik budidaya ubi kayu yang berkelanjutan, 

memahami perbanyakan bibit ubi kayu secara in vitro, 

memahami teknik pascapanen dan pengolahan produk 

antara ubi kayu, memahami pengolahan ubi kayu menjadi 

produk pangan,” terang Dr. Nurul Khumaida, Dewan 

Komisaris CV Catalyst Agro Inovasi.

Adapun untuk waktu dan tempat, Dr. Nurul 

menyampaikan bahwa lama pelatihan akan disesuaikan 

dengan paket yang dipilih, dengan pelaksanaan sesuai 

kesepakatan. Setiap paket yang dipilih akan disediakan 

fasilitas diantaranya seperti modul pelatihan atau hand 

out, training kit, sertifikat dan souvenir, lunch and coffee 

break. “Untuk pelatihan menanam ubi kayu secara invitro 

dapat dinegosiasikan,” terangnya.

Selain mendapatkan materi, peserta juga akan praktik, 

meliputi pembuatan media kultur jaringan, sterilisasi 

bahan tanam penanaman, subkultur, aklimatisasi, prinsip 

budidaya ubi kayu sampai pada penghitungan analisis 

usaha tani, sedangkan materi praktik meliputi pemilihan 

bahan tanam.”Selain itu kami juga menyediakan paket 

untuk masyarakat umum dalam mengembangkan produk 

ubi kayu seperti penanganan dan teknik panen pembuatan 

produk olahan yang berbahan dasar ubi kayu,” tutupnya. 

(SMH/Zul)
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Peduli Dengan Permasalahan Remaja, Mahasiswa IPB 
Diganjar Duta Inspiratif GenRe

utri Gayatri, Mahasiswa Departemen Sains PKomunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 

(IPB) berhasil mendapat gelar sebagai Duta Inspiratif 

GenRe tahun 2019. Penghargaan tersebut ia peroleh dari 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

(DPPKB) Kota Bogor.

Gadis yang kerap disapa dengan Putri itu memiliki 

kepedulian terhadap remaja dan anak-anak semenjak 

masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Sejak SMA saya sudah aktif menjabat sebagai 

Koordinator Divisi Forum Anak Daerah Kabupaten 

Bandung. Saya juga pernah menjadi Ketua PIK-Remaja di 

sekolah,” tutur Putri.

Ia mengaku, selama duduk di bangku SMA, ia telah 

berhasil membuat inovasi khusus di bidang pemenuhan 

hak anak. Inovasi tersebut adalah sekolah inklusi anak dan 

Ojera (Ojek Ramah Anak).

Terkait permasalahan yang terjadi pada remaja saat ini, 

putri ke tiga dari tiga bersaudara itu merasa terpanggil 

untuk ikut serta mengambil tindakan mengatasi masalah 

tersebut. Permasalahan remaja yang ia maksud seperti 

free sex, penggunaan narkoba dan obat terlarang, serta 

pernikahan dini.

“Karena saya sejak SMA sudah mengabil peran sebagai 

Ketua PIK-Remaja, maka saya menjadi bagian dari 

puluhan juta anak muda yang secara langsung 

bertanggung jawab untuk turut ambil tindakan dalam 

permasalahan ini,” tambah Putri.

Karena kepeduliannya itu, mahasiswi asal Bandung 

tersebut berkesempatan menjadi Child Delegates for UN 

General Assembly di New York tahun 2015. Ia juga 

berkesempatan menjadi Youth Delegates for Annual 

Meeting IMF di Nusa Dua, Bali tahun 2018 untuk 

menyuarakan isu stunting dan pernikahan usia anak.

Untuk melanjutkan kegemarannya dalam isu-isu sosial, 

Putri saat ini tergabung dalam Komunitas Female in 

Action dan IPB Outstanding Students College. Ia juga 

pernah ikut serta dalam Forum Anak Nasional pada tahun 

2017 dan pernah menjadi Relawan Pendidikan MRI 

Kabupaten Bandung tahun 2018.

Meskipun disibukkan dengan aktivitas sosial, Putri tidak 

menyia-nyiakan waktunya untuk tidak berprestasi. 

Sampai saat ini ia telah menorehkan prestasi sebagai 

Juara 3 LKTIN Vosico di Universitas Negeri Malang tahun 

2019, Juara 1 Pemuda Pelopor Kabupaten Bandung tahun 

2018, dan dinobatkan sebagai Mahasiswa Berprestasi 

Fakultas Ekologi Manusia tahun 2019. (rosyid/Zul)
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