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Tingkatkan Publikasi Ilmiah, IPB Gelar Workshop 
Bagi Pengelola Jurnal

irektorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis DInstitut Pertanian Bogor (IPB) terus berupaya 

untuk meningkatkan jumlah publikasi hasil 

penelitian di IPB baik di level nasional maupun 

internasional. Salah satunya dengan menggelar workshop 

bagi pengelola jurnal untuk meningkatkan manajemen 

pengelolaan jurnal serta indeksasi jurnal yang diterbitkan 

oleh IPB. Workshop dilakukan di Ruang Sidang Senat 

Akademik, Kampus IPB Dramaga, (3/5).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa upaya ini dilakukan agar IPB 

memiliki jurnal yang punya reputasi. Dengan cara itu 

diharapkan dapat menjadi wadah sosialisasi hasil-hasil 

penelitian. 

“Dengan jumlah publikasi hasil penelitian di IPB yang 

mencapai seribu, itu luar biasa. Saat ini IPB harus punya 

peta jurnal yaitu mana yang masuk kategori advance, 

developed, developing dan underdeveloped. Sehingga 

akan terpantau dengan pergerakan naik kelas. Ini harus 

dilakukan karena sudah merupakan tradisi pendidikan dan 

yang harus diperkuat adalah strateginya,” ucapnya.

Dr.Eva Anggraini, Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi 

Strategis menyampaikan bahwa workshop ini juga dalam 

rangka mengidentifikasi jurnal-jurnal yang dapat terindeks 

pada suatu indeks internasional seperti Scopus, yang 

sudah dan belum terdaftar di arjuna (terdaftar dalam 

indeksasi SINTA) serta jurnal yang sudah tidak aktif. 

Diharapkan dengan adanya pemetaan ini dapat 

dikelompokkan sehingga diketahui kebutuhan masing-

masing jurnal untuk peningkatan mutu maupun 

indeksasinya. (dh)
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Susun RPJP, Unila Belajar Ke IPB

ombongan pejabat dari Universitas Negeri 

RLampung (IPB) kunjungi Institut Pertanian Bogor 

(IPB) untuk belajar penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) seperti yang telah 

dilakukan IPB. Rombongan diterima Dr. Drajat Martianto, 

Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB 

di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga, Bogor 

(3/5).

Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si, Wakil Rektor bidang 

Akademik Unila selaku Ketua Rombongan mengatakan 

bahwa Ia berharap IPB dapat memberikan informasi 

tentang proses penyusunan visi dan misi IPB dan 

penentuan pentahapan, internasionalisasi IPB menuju 

World Class University, perangkingan dan akreditasi 

nasional maupun internasional, fokus riset dan inovasi 

unggulan dan keunikan (branding) IPB.

“Selain itu, kami ingin juga melakukan peninjauan ke unit 

terkait objek unggulan IPB,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Drajat menyambut baik kunjungan dari 

Unila. Menurutnya, Unila memiliki hubungan baik dengan 

IPB.

“Untuk itu kami siap memberikan berbagai informasi 

terkait perkembangan yang dilakukan IPB juga masukan 

RPJP IPB yang sudah disahkan. Kami juga akan 

memberikan informasi terkait perkembangan mulai dari 

pengembangan unit bisnis, kerjasama nasional dan 

internasional,  akreditasi hingga produk-produk informasi 

dan publikasi IPB. Kami juga akan menunjukkan beberapa 

spot baru yang dimiliki IPB, unit-unit pengembangan 

bisnis dan perkembangan kerjasama baik nasional 

maupun internasional,” ucapnya.

Selait Dr. Drajat, untuk memberikan gambaran ada 

beberapa pimpinan IPB yang ikut memberikan paparan. 

Yakni terkait pengembangan institusi disampaikan oleh 

Kepala Lembaga Pengembangan Institusi, Dr. Ir. Ernan 

Rustiadi, M.Agr, informasi terkait perkembangan 

kerjasama internasional disampaikan oleh Prof. Iskandar Z 

Siregar, informasi kerjasama dalam negeri disampaikan 

oleh Dr. Heti Mulyati dan informasi mengenai Keterbukaan 

Informasi Publik (KIP), promosi dan rebranding IPB 

disampaikan oleh Kepala Bagian Humas IPB, Siti Nuryati, 

STP, MSi. (dh/Zul)
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IPB Kebut Publikasi Ilmiah

D
irektorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis 

Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan 

“Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Batch 5 Untuk 

Bidang Sosial dan Ekonomi” pada 29-30 April 2019 di 

Ruang Kuliah Mawar Kampus IPB Dramaga, Bogor.  

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan jumlah publikasi IPB 

di jurnal bereputasi internasional. Saat ini, IPB terus 

mengebut agar jumlah publikasi di jurnal internasional 

maupun nasional dari IPB meningkat,” kata Direktur 

Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB, Dr. rer. agr. 

Eva Anggraeni.

Kasubdit Publikasi Ilmiah, Dr. Mohamad Rafi berharap agar 

setelah pelatihan ini para peserta memperoleh ilmu dan 

pengetahuan yang lebih mendalam mengenai seluk-beluk 

menulis artikel ilmiah terutama di bidang sosial dan 

ekonomi. “Banyak kendala yang dihadapi dalam proses 

penulisan salah satunya yaitu bahasa. Jika ingin artikel 

terpublikasi di jurnal internasional bereputasi yang 

mewajibkan artikel yang ditulis berbahasa Inggris. Oleh 

karena itu terdapat program-program di Dots per inch 

(DPIS) terkait pengecekan bahasa untuk tulisan dari sivitas 

IPB,” kata Dr. Rafi.

Dr. Rafi menambahkan kendala lain yang sering dihadapi 

dosen dalam menulis yaitu persoalan waktu. Karena 

beban akademik yang banyak sementara dalam menulis 

perlu waktu yang cukup pula. Lebih lanjut ia 

menyampaikan menulis itu harus dilatih tidak bisa serta 

merta langsung bisa. Melalui pelatihan ini dengan adanya 

masukan-masukan yang diberikan diharapkan akan 

meningkatkan  kualitas tulisan sehingga layak terpublikasi 

di jurnal internasional. “Dalam pelatihan ini, jumlah 

peserta dibatasi agar lebih efektif pelaksanaannya serta 

coaching manuscript lebih intens dan mengena sehingga 

para peserta mendapatkan input yang lebih  baik,” 

ucapnya.

Kegiatan yang diikuti dosen, mahasiswa pascasarjana IPB 

menghadirkan narasumber Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho 

Nurrochmat, MScF. Trop (Wakil Rektor Bidang Kerjasama 

dan Sistem Informasi IPB), Dr. Djoni Hartono (dosen 

Universitas Indonesia) dan Rudi Heryanto, M.Si (dosen IPB) 

dan penelaah artikel para peserta yaitu Dr. Amzul Rifin 

(dosen IPB), Dr. Meilanie Buitenzorgy (dosen IPB) dan Dr. 

rer. agr. Eva Anggraeni (dosen IPB).

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MScF. Trop memiliki 

pengalaman sebagai Advisory Editorial Board pada jurnal 

Forest Policy and Economic terbitan Elsevier dan aktif 

sebagai reviewer di berbagai jurnal internasional 

bereputasi. Prof. Dodik Ridho Nurrochmat menyampaikan 

beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi para penulis 

jurnal seperti terkait substansi. Hal teknis  seperti bahasa, 

kendala psikologis dan ideologis.  Prof. Dodik 

menyampaikan beberapa persoalan umum bagi penulis 

pemula diantaranya  tulisan seringkali macet di tengah 

jalan, ketika sebuah ide belum tuntas dibahas, selain itu 

setiap penulis memiliki kecenderungan memiliki banyak 

ide ketika menyikapi sebuah persoalan. “Sayangnya 

sebuah manuscript tidak akan pernah mampu 

menampung seluruh gagasan tersebut. Alasan kenapa 

pentingnya menulis artikel di jurnal ilmu sosial salah 

satunya adalah pemahaman ilmiah para pembuat 

kebijakan rendah,” ujar Prof. Dodik.

Dr. Djoni Hartono, editor Jurnal Ekonomi dan 

Pembangunan Indonesia memberikan materi tip dan trik 

penulisan artikel agar dapat dipublikasi disebuah jurnal. 

Rudi Heryanto, M.Si memberikan informasi terkait 

reference manager untuk memudahkan pengelolaan 

daftar pustaka di artikel ilmiah yang ditulis. Di hari kedua 

yaitu coaching manuscript, para peserta mendapatkan 

masukan yang lebih intens dari para reviewer yang telah 

disebutkan di atas. (dh/ris)
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IPB dan Kepulauan Mentawai akan Dirikan Politeknik Maritim

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

melakukan koordinasi dan penandatanganan 

kontrak kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kepulauan 

Mentawai di Gedung Sekolah Bisnis, Kampus IPB Gunung 

Gede, Bogor (30/5). Kerjasama ini terkait dengan pendirian 

“Politeknik Maritim Berbasis Maritim Environmental”.

Penandatangan dan kontrak kerjasama ini merupakan 

lanjutan dari kerjasama yang sudah terjalin. Tim IPB terdiri 

dari Kepala LPPM IPB, Dr. Ir. Aji Hermawan didampingi 

Prof. Pudji Muljono, Astridina, S.Sos, M.M, Danang Aria 

Nugroho, SE, sedangkan dari pihak Pemerintah Kepulauan 

Mentawai hadir Kepala Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah, Naslindo Sirait, SE., MM dan staf.

“Harapannya dengan pendirian Politeknik Maritim dapat 

membantu tercapainya visi dan misi dari Pemerintah 

Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia dengan lebih baik, sehingga tercapai 

kesejahteraan masyarakat,” ujar Dr. Ir. Aji Hermawan.

Sementara itu Naslindo Sirait menyampaikan bahwa 

pendirian Politeknik Maritim ini merupakan bagian dari 

program kerja Pemerintah Kepulauan Mentawai dalam 

meningkatkan dan mendorong kualitas masyarakat 

Mentawai untuk menghadapi perkembangan pendidikan 

Kepulauan Mentawai di masa depan.

Menurutnya, proses pendirian dan pengkajian Politeknik 

Matirim Kepulauan Mentawai membutuhkan bantuan dari 

berbagai pihak, salah satunya kerjasama dengan pihak 

LPPM IPB. Harapannya IPB dapat membantu dan 

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di Kepulauan 

Mentawai dalam menunjang program kerja pemerintah 

pusat untuk mengembangkan sumberdaya manusia di 

daerah tertinggal dan terluar seperti Kepulauan Mentawai. 

(dng/Awl/Zul)
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LPPM IPB Danai 216 Judul Penelitian Tahun Anggaran 2019

ebanyak 216 judul penelitian dosen mendapat 

Spendanaan dari Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) untuk tahun anggaran 2019 

Kegiatan penandatanganan kontrak penugasan penelitian 

desentralisasi, kompetitif nasional, dan pengabdian 

kepada masyarakat (baru dan lanjutan) untuk didanai 

tahun anggaran 2019 ini dilakukan Ruang Sidang Senat 

Akademik Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 6 Kampus 

IPB Dramaga, Bogor (6-7/5).

Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan mengucapkan 

selamat kepada para peneliti yang proposalnya telah 

disetujui dan didanai. Ia juga menyampaikan bahwa 

penandatanganan kontrak perlu disegerakan untuk 

mempermudah pengurusan dan pendistribusian dana 

penelitian serta menghindari tertundanya pengurusan 

administrasi. 

Bentuk kelembagaan IPB sebagai Perguruan Tinggi Negeri 

Berbadan Hukum (PTNBH) yang memiliki hak otonomi 

dalam pengelolaannya membuat pemeriksaan terkait 

administrasi menjadi lebih detail oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK).

“Oleh sebab itu ke depannya kami berharap bahwa 

kegiatan pendanaan penelitian ini benar-benar didasarkan 

pada output. Dimana output penelitian baik berupa 

publikasi jurnal, prototype, paten dan lain sebagainya 

menjadi semakin banyak  dengan kualitas yang semakin 

baik tentunya, karena dasar penentuan distribusi 

pendanaan kinerja penelitian dinilai berdasarkan output 

penelitian yang dihasilkan,” katanya.

Program penelitian yang dimaksud adalah Program 

Penelitian Kompetitif Nasional bagian Penelitian Dasar 

dan Terapan yang terdiri dari penelitian Kerjasama Luar 

Negeri (KLN), Penelitian Hibah Kompetensi (HIKOM), 

Penelitian Disertasi Doktor (PDD), Program Beasiswa 

Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 

(PMDSU) Batch 3, Penelitian Pengembangan, penelitian 

Strategi Nasional (STRANAS) dan Penelitian Unggul 

Strategi Nasional (PUSNAS), dan Penelitian Tesis Magister 

(PTM), Penelitian Program Desentralisasi yang terdiri dari 

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) dan 

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), 

Program Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Program 

Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) dan 

Program pengembangan Usaha Produk Intelektual 

Kampus (PPUPIK); Kajian Kebijakan Strategis (Kompetitif 

Nasional) dan World Class Research (Kompetitif Nasional). 

(ns/awl/Zul)



6

S
ebagai kampus pertanian terbesar di Indonesia, 

Institut Pertanian Bogor (IPB) berusaha 

mengenalkan dunia pertanian melalui agrowisata. 

Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan supaya 

masyarakat luas, terutama anak-anak dapat mengenal 

pertanian secara detail dan dapat merasakan suasana 

dunia pertanian tersebut. 

“Dengan agroedutourism ini, kita memperkenalkan 

tentang pertanian, kehutanan, peternakan, dan tentunya 

perikanan. Intinya akan diperkenalkan tentang pertanian 

secara luas, mulai dari menanam, merawat, sampai 

panen,” tutur Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS, Wakil 

Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan IPB 

dalam Workshop Agroedutourism, Senin (29/4) di Ruang 

Sidang Rektor, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Prof. Erika menegaskan, wisata pertanian ini lebih 

diperuntukkan bagi anak-anak usia dini dan pelajar. 

Dengan peserta wisata yang berasal dari kalangan pelajar, 

maka wisatawan dapat belajar tentang pertanian secara 

menyeluruh. Nantinya wisatawan dapat merasakan 

secara langsung bagaimana cara menanam, merawat, 

panen, dan cara mengolah hasil panennya. Di sisi lain, 

wisata pendidikan pertanian nantinya akan memiliki nilai 

tambah seperti keindahan, meningkatkan fungsi produksi, 

serta konservasi lingkungan. Dari segi ekonomi, 

agroedutourism ini dapat meningkatkan income dengan 

menjual hasil-hasil olahan kepada wisatawan.

Selain untuk wisata, lanjut Prof. Erika, agroedutourism ini 

juga potensial sebagai tempat kunjungan resmi dari 

instansi yang sedang berkunjung ke IPB. Direktur 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, Dr. Jaenal 

Effendi, S.Ag., M.A mengatakan pengembangan 

agroedutourism di IPB dilakukan berdasarkan kapasitas 

dan fasilitas dari masing-masing unit dan fakultas. 

“Kita akan bersama-sama mengembangkan 

laboratorium-laboratorium baik laboratorium ruang 

maupun laboratorium lapang di masing-masing unit. Kita 

juga akan mengembangkan agroedutourism untuk 

mempromosikan masing-masing unit kepada masyarakat 

luas,” tutur Dr. Jaenal.

Dr. Jaenal menambahkan, ke depannya agroedutourism 

IPB berusaha go international dalam rangka 

memperkenalkan IPB melalui wisata pertanian 

pendidikan. (RA/ris)

Agroedutourism, Wisata Pertanian Masa Depan
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Gojek Siap Dukung Digitalisasi Ekosistem di IPB 

G
ojek, perusahaan teknologi penyedia layanan 

mobile on-demand dan pembayaran digital 

terdepan di Asia Tenggara siap mendukung 

berbagai kegiatan terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi 

serta pengembangan usaha melalui digitalisasi ekosistem 

usaha Institut Pertanian Bogor (IPB). Dukungan itu 

ditunjukkan dengan ditandatanganinya nota 

kesepahaman antara Gojek dan IPB di Gedung Auditorium 

Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor (2/5).

Monica Oudang, Chief of Human Resources Officer Gojek, 

mengatakan sebagai perusahaan teknologi terdepan karya 

anak bangsa, Gojek melihat kolaborasi ini sebagai peluang 

untuk memadukan potensi ekosistem IPB dengan 

teknologi digital yang dimiliki oleh Gojek. 

“Perpaduan ini juga termasuk dalam hal pendidikan, 

dimana putra-putri terbaik bangsa di IPB bisa semakin 

mengasah kemampuannya dengan belajar dan bekerja 

bersama talenta global berdaya saing tinggi di Gojek. Tak 

lupa, talenta terbaik di Gojek juga akan dapat berbagi 

mengenai berbagai inovasi teknologi dan dampak sosial 

maupun ekonomi yang tercipta dari Gojek melalui sesi 

perkuliahan,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan talenta berketerampilan tinggi 

(highly skilled talent) diperkirakan akan terus meningkat 

seiring meningkatnya perkembangan teknologi. Riset dari 

lembaga konsultasi internasional Korn and Ferry 

memperkirakan pada 2030, dunia akan membutuhkan 4,3 

juta talenta berketerampilan tinggi. Tujuannya agar 

revolusi digital bisa terus memberikan dampak positif bagi 

perekonomian dunia.

Untuk aspek penelitian, ujar Monica, IPB seringkali 

menghasilkan penelitian yang berdampak sosial maupun 

ekonomi. Oleh karena itu, Gojek sangat antusias dengan 

peluang kolaborasi dalam hal penelitian karena hal ini 

sejalan dengan beberapa nilai utama Gojek yaitu inovasi 

dan dampak sosial. 

“Pada era revolusi digital saat ini, inovasi adalah aspek 

yang mendorong pertumbuhan positif, dan kami berharap 

dapat berkolaborasi sehingga menciptakan inovasi yang 

bermanfaat untuk masyarakat.  Untuk mengakselerasi 

dampak positif ini dibutuhkan Sumberdaya Manusia (SDM) 

yang memiliki kesamaan visi untuk membangun Indonesia 

dan memperkuat masyarakat. Dalam kolaborasi strategis 

dengan IPB ini, selain berfokus pada pengembangan bakat 

yang meliputi program magang dan program perekrutan 

talenta dari IPB, hingga kolaborasi riset, dan 

pengembangan ekosistem usaha, kami juga memiliki 

perhatian di bidang pengabdian masyarakat. Gojek telah 

memiliki program pelatihan Gojek Wirausaha yang 

bertujuan untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan 

membangun bisnis agar para pelaku Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia agar bisa naik 

kelas dengan merangkul teknologi digital. Kami harap 

dengan berpartisipasi dalam Gojek Wirausaha, semakin 

banyak anak bangsa yang dapat turut mengakselerasi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Monica. 

Dalam kesempatan yang sama Wakil Rektor Bidang 

Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik 

Ridho Nurrochmat, M.Sc. F.Trop memberikan apresiasi 

positif atas penandatanganan nota kesepahaman ini. 

Menurutnya, Gojek dan IPB memiliki visi yang sama untuk 

memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

“Kami mengetahui bahwa Gojek menggunakan teknologi 

untuk memberikan dampak sosial sehingga memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Semangat inilah yang saya harap juga 

dapat menginspirasi civitas akademika IPB terutama para 

mahasiswa dan pelaku usaha dalam ekosistem IPB. 

Berkembangnya Gojek menjadi perusahaan kelas dunia 

juga menjadi bukti bahwa karya anak bangsa bisa 

bersaing, bahkan unggul, di level internasional,” ujarnya. 

(dh/Zul)
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Nelayan di Pulau Untung Alih Profesi menjadi Pedagang

ahasiswa dari Departemen Ilmu dan 

MTeknologi Kelautan (ITK) Fakultas Perikanan 

dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) pamerkan hasil ekspedisinya di Pulau Untung 

Jawa, Jakarta pada “Biodiversitas Kelautan Expo 2019” di 

Perpustakaan Nasional, Jakarta, (5/5). Pada pameran ini, 

mereka menampilkan film dokumenter, meluncurkan 

buku, pameran foto dan menggelar lomba foto dengan 

mengangkat tema “Urban Reef Ecosystem”.

Menurut Beginer Subhan, dosen Departemen ITK IPB, 

ekspedisi ini untuk melatih kepekaan mahasiswa terhadap 

kondisi lingkungan sekitar. Selain itu, mahasiswa juga bisa 

menjalin kerjasama antar sesamanya. Kedua hal ini 

menjadi modal penting bagi mahasiswa selain ilmu 

tentang kelautan yang mereka terima di kampus.

“Ada yang menarik dari ekpedisi kali ini. Kami menemukan 

bahwa banyak nelayan di Pulau Untung Jawa yang sudah 

beralih profesi menjadi pedagang. Hal ini dikarenakan 

adanya peningkatan kegiatan wisata di Pulau Untung 

tersebut,” ujarnya.

Sementara itu dalam talkshow “Urban Reef Ecosystem: 

Pulau Untung Jawa, Jakarta” hadir beberapa pembicara 

dari pihak akademisi dan beberapa milenial yang bergerak 

di bidang kelautan antara lain Prof. Dr. Ir. Dietriech G. 

Bengen, DEA (Guru Besar FPIK IPB), Kaisar Akhir, S.I.K, 

M.Sc (Founder Maritim Muda Nusantara) dan Swietenia 

Puspa Lestari (Divers Clean Action) dengan moderator Dr. 

Hawis Madduppa. 

“Pulau kecil merupakan daerah yang sangat penting dan 

menjadi perhatian bagi pemerintah untuk dikelola karena 

sebagian besar pulau-pulau di Indonesia masuk dalam 

ketegori pulau kecil. Kajian dan informasi tentang 

biodiversitas hayati laut  merupakan salah satu landasan 

yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan pulau-

pulau kecil tersebut,” ungkap Prof Dietrich G Bengen, pakar 

pengelolaan pesisir IPB ini. (**/Zul)
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Kabupaten Bogor Dirikan Sekolah Peternakan Rakyat

alam peningkatan implementasi ilmu Dpengetahuan dan teknologi Lembaga Penelitian 

dan Pengabdiaan kepada Masyarakat (LPPM) 

Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Dinas Perikanan dan 

Peternakan Kabupaten Bogor lakukan penandatanganan 

perjanjian kerjasama terkait Sekolah Peternakan Rakyat 

(SPR) di Gedung Dinas Perikanan dan Peternakan 

Kabupaten Bogor, (2/5).

Penandatanganan perjanjian kerjasama dihadiri oleh 

Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, 

Ir. Hj. Siti Farikah, M.M dan Deputi Kepala Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, 

Prof. Dr. Enny Sudarmonowati serta wakil dari LPPM IPB, 

Kepala Tata Usaha LPPM IPB, Astridina, S.Sos, M.M dan 

Dr.Ir. Afton Atabany, M.Si.

Menurut Astridina, kerjasama ini bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas perkembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (Iptek) Peternakan di Kabupaten Bogor. 

Dengan kerjasama ini diharapkan dapat mengubah pola 

pikir peternak yang ada di Kabupaten Bogor dan dapat 

menambah wawasan bisnis peternak.

“Dengan berubahnya pola pikir dan wawasan, diharapkan 

dapat meningkatkan kemandirian peternak. Selain itu, 

penggunaan Iptek pada bidang peternakan di kalangan 

peternak Kabupaten Bogor juga meningkat," tuturnya.

Sementara itu, Ir. Hj. Siti Farikah, menyampaikan bahwa 

dengan terlaksananya kegiatan SPR  di Kabupaten Bogor 

dapat memberikan keunggulan dan peningkatan daya 

saing pada hasil peternakan di Kabupaten Bogor.

“Pemerintah Kabupaten Bogor berencana membangun 

tiga kawasan peternakan di Kabupaten Bogor dalam kurun 

waktu tiga tahun dan harapannya kerjasama dengan IPB 

akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

peternak lebih maju dan berhasil,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama digelar deklarasi SPR Karya 

Mandiri. SPR Karya Mandiri yang beranggotakan sembilan 

peternak ini dibentuk untuk lebih meningkatkan dan 

menunjang peternakan di Kabupaten Bogor. (Ns /awl/Zul)
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D
epartemen Arsitektur Lanskap Fakultas 

Pertanian, Institut Pertanian Bogor (Faperta IPB) 

menata ulang taman Welcome Area  di Kampus 

Faperta. Kegiatan  penataan ulang taman Welcome Area 

Faperta IPB bertujuan untuk menyatukan dan 

mengelompokkan tanaman berdasarkan jenis dan tinggi 

tanaman tersebut. 

Sejak tahun 1999 hingga saat ini Faperta IPB memiliki 

outdoor space yang dahulu dirasakan kurangnya naungan 

pepohonan, dan sampai saat ini tumbuh mencapai ukuran 

dewasa. Banyak tanaman semak dan ground cover di 

bawah naungan pohon besar menjadi tidak tumbuh secara 

optimal karena kurangnya sinar matahari. Oleh karena itu, 

kegiatan ini dilakukan pemangkasan pohon dan ranting 

serta dahan kering dari pepohonan besar, sehingga space 

taman di Welcome Area Faperta menjadi lebih luas.

Dr. Akhmad Arifin Hadi, Dosen Program Studi 

Perencanaan dan Desain Lanskap Faperta IPB 

mengatakan bahwa kegiatan penataan ulang taman 

tersebut bertujuan untuk memperindah taman dan juga 

meningkatkan kekompakan antar personel staf penunjang 

dan dosen serta pimpinan departemen dan fakultas. 

“Taman Welcome Area Fakultas Pertanian sebetulnya 

sudah cukup indah dan teduh, namun untuk 

menghilangkan kesan monoton pada tampilan taman, 

kami berupaya menata kembali taman di kawasan Faperta 

IPB, agar tidak membosankan dengan menata kembali 

elemen-elemen tanamannya,” ungkap Dr. Akhmad.

Dahulu, desain taman dari Welcome Area Faperta 

menggunakan banyak tanaman border berjajar dari jenis 

teh-tehan, yang membatasi antara trotoar, konblok atau 

teras bangunan dengan taman. Berdasarkan panduan 

desain dari buku Basic Elements of Landscape 

Architectural Design karangan Norman K Booth 1983 

bahwa tanaman yang ditanam berjajar dapat 

menimbulkan efek screening yang membatasi pandangan 

visual manusia dari trotoar ke taman. 

Oleh sebab itu, tanaman border tersebut diganti dengan 

aneka tanaman baru disusun secara harmonis dengan 

minim pemangkasan seperti Parishota, Lili paris, 

Philodendron xellum dan Bromelia guna meringankan 

beban staf yang merawat taman. Tidak seperti  tanaman 

border yang memerlukan perawatan yang tinggi agar 

mempertahankan bentuknya. Namun demikian tanaman 

yang membutuhkan pemangkasan intensif seperti bayam 

merah dan coleus tetap digunakan untuk memecah 

kemonotonan bentuk tanaman.  

Menurut Dr. Akhmad, selain tanaman, area tersebut  juga 

menggunakan border list batu koral putih untuk 

mempertegas pola penanaman. Tanaman yang sejenis 

ditanam berdekatan agar terlihat kompak dan 

berkelompok. Tanaman yang lebih tinggi diletakkan 

menjauhi jalan dan yang lebih rendah mendekati jalan 

sehingga komposisi tanaman terlihat jelas dari jalan. 

“Beberapa pohon tinggi seperti Ki Hujan dan Kenari, dua 

batang Pohon Ki Hujan yang berada di ujung welcome area 

faperta merupakan tanaman yang penting karena 

memberikan identitas yang kuat dan naungan yang efisien 

pada Welcome Area Faperta. Pada awalnya tanaman yang 

berada di bawah pohon Ki Hujan tersebut tidak ditanam 

rapat dan terkesan kasar karena menggunakan tanaman 

semak Sansevieria atau pedang-pedangan dan 

Diffenbachia atau Blancing,” kata Dr. Akhmad.

Kemudian warna tanah masih terlihat di sela-sela 

tanaman semak tersebut yang mengurangi nilai estetika. 

Pada bagian tersebut tanaman Groundcover Lili paris dan 

Parishota ditanam agar bentuk batang pohon Samanea 

saman dan kenari yang memiliki estetika tersendiri dapat 

terekspose. Kedua tanaman groundcover itupun toleran 

dengan naungan sehingga tetap dapat tumbuh optimal 

dan menguatkan kesan batang pohon.

Lebih lanjut, kata Dr. Akhmad selain memberikan efek 

keindahan pada taman Faperta IPB, kegiatan ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan etos kerja bagi staf 

penunjang yang terlibat, alhasil jerih payah mereka terlihat 

langsung di lapangan berupa taman yang indah. 

(ridho/ris)

Faperta IPB Percantik Taman Welcome Area 
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