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IPB Jalin Kerjasama dengan Pemkot Pariaman, PT Riset Perkebunan 

Nusantara dan Indonesian Japan Business Network

B
ertempat di Gedung Mahoni PT Bogor Life 

Science and Technology (BLST) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) Taman Kencana Bogor (23/05) 

dilaksanakan penandatanganan naskah kesepahaman 

antara IPB dengan Pemerintah Kota Pariaman, PT. Riset 

Perkebunan Nusantara (PTRPN) dan Indonesian Japan 

Business Network (IJBN). Kerjasama ini meliputi bidang 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bidang Tridharma 

Perguruan Tinggi. Acara ini dihadiri oleh Walikota 

Pariaman Dr. Genius Umar beserta jajarannya, Direktur 

Utama PTRPN Dr. Teguh Wahyudi beserta jajarannya, 

Ketua Umum IJBN Dr. Suyoto, dan jajaran pimpinan IPB.

 Kerjasama IPB dengan Kota Pariaman sudah diinisiasi 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB dengan telah tersedianya program 

Stasiun Agrokreatif (SAT). SAT merupakan miniatur inovasi 

IPB di berbagai lapangan yang telah tersebar di kurang 

lebih 30 kabupaten dengan berbagai program yang 

dihasilkan.

“IPB masih memiliki banyak inovasi yang dapat 

dimanfaatkan dengan Kota Pariaman untuk 

pengembangan daerah. Sementara itu kerjasama IPB 

dengan PTRPN menjadi pendorong modernisasi 

perkebunan dengan konsep agromaritim yang telah 

dikembangkan di beberapa lokasi yaitu PTRPN 5, 7 dan 3 

untuk presisi pemupukan menggunakan satelit dan 

sensor,” ujar Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam 

sambutannya.

Saat ini IPB telah memiliki teknologi yang berbasis pada 

Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) untuk 

pendukung penyempurnaan pertanian 4.0 dari hulu 

sampai hilir. Teknologi untuk pemupukan, pestisida dan 

harvesting sudah ada sehingga kolaborasi dengan PTRPN 

menjadi sangat penting karena banyak peneliti yang juga 

alumni IPB di sana.

Sementara itu, kerjasama IPB dengan IJBN adalah meliputi 

bidang pengembangan Sidat (belut laut) yang merupakan 

komoditas yang sangat berharga di Jepang. 

Pengembangan Sidat ini akan dilakukan di Banyuwangi 

dengan berbasis teknologi 4.0 dengan memanfaatkan IoT 

untuk sistem kontrolnya.
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“Hal ini menjadikan IPB memiliki show windows yang 

dapat ditunjukkan kepada publik sebagai tempat 

pembelajaran dan sebagai media untuk memberikan 

pencerahan kepada publik tentang teknologi yang dimiliki 

IPB,” imbuh Rektor.

Walikota Pariaman, Dr. Genius Umar yang juga alumni IPB 

menyampaikan ketertarikannya tentang agromaritim yang 

selaras dengan konsepsi pertanian yang dapat meningkat 

menjadi agrowisata. Menurutnya kerjasama dengan IPB 

diharapkan dapat mendukung terbentuknya Green City 

dan pengelolaan sampah yang lebih baik.

“Saya membawa full tim dinas saya untuk belajar di IPB 

dan ilmunya diterapkan di Pariaman. Prinsip saya 

bagaimana kita bisa memperbaiki Indonesia dari daerah di 

pinggirannya terlebih dahulu,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Teguh Wahyudi menyatakan akan selalu 

mengirimkan staf PTRPN untuk memperoleh pendidikan 

S2 maupun S3 di IPB sebagai salah satu program 

peningkatkan kapasitas Sumberdaya Manusia.

“Kerjasama IPB dengan PTRPN sangat banyak yang sudah 

dilakukan. Terakhir ini kami meminta ahli dari IPB dalam 

tim untuk meng-counter isi-isu negatif tentang kelapa 

sawit, dan ke depan kerjasama lain juga dalam bidang 

penelitian dan penggunaan bersama fasilitas riset,” imbuh 

alumni IPB tersebut.

Selain itu, menurut Ketua Umum IJBN Dr. Suyoto, IPB 

menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang digandeng 

IJBN untuk melakukan kolaborasi. Hal ini dilatarbelakangi 

jumlah alumni Jepang yang cukup banyak dari IPB.

“Membantu kolaborasi bisnis Indonesia Jepang menjadi 

poin penting dalam agenda penandatangan kerjasama ini. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor 

produk Indonesia ke Jepang demikian sebaliknya dalam hal 

transfer teknologi. Kolaborasi yang akan dilakukan ada 

tiga hal. Pertama adalah mengembangkan Sidat (belut 

laut), kami awalnya muter-muter mencari ahli sidat, 

ternyata mengerucut pada beberapa nama di IPB. Kami 

akan fokus pada market dan business development, 

sedangkan produk dan process development dilakukan 

oleh IPB. Untuk fokus kolaborasi lainnya adalah dalam hal 

pertanian berbasis 4.0 dan pengembangan SDM berbasis 

agroindustri dalam penerapan smart education system 

yang akan dilakukan dengan Sekolah Bisnis IPB,“ ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Kerjasama dan 

Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti Mulyati sebagai fasilitator 

kegiatan ini berharap agar kerjasama ini bermanfaat dan 

dapat mendukung IPB dan Indonesia agar lebih maju lagi. 

(YDI/Zul)
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D
alam menunjang revolusi industri pada sektor 

pertanian, Departemen Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut 

Pertanian Bogor (FMIPA IPB) bekerjasama dengan PT. 

Dynamo Media Network (Kumparan) dan PT. Solusi Dua 

Empat Tujuh melakukan penandatanganan Memorandum 

of Understanding (MoU), Selasa (28/5) Ruang Sidang 

Departemen Ilmu Komputer Lantai 5, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor.

 Acara ini sekaligus meresmikan iSurf Lab (Internet of 

Things for Smart Urban Farming Laboratory) sebagai 

laboratorium yang akan menunjang pembelajaran 

mahasiswa Departemen Ilmu Komputer FMIPA IPB dalam 

memadukan antara informasi berbasis digital yang akan 

dimanfaatkan untuk pertanian.  "Mudah-mudahan ini bisa 

menjadi motivasi dan awal berkolaborasi yang baik antara 

IPB dengan PT. Dynamo Media Network (Kumparan) dan 

PT. Solusi Dua Empat Tujuh. I-Surf Lab ini merupakan hasil 

karya teman-teman dari Departemen Ilmu Komputer 

FMIPA IPB, yang berawal dari adanya kesadaran akan 

space  di Departemen Ilmu Komputer yang belum 

termanfaatkan maksimal. Mudah-mudahan ini dapat 

menjadi awal kerjasama yang baik dan dapat 

dikembangkan ke depannya dalam menghasilkan inovasi. 

Terima kasih kepada IPB yang tidak henti-hentinya 

mendukung kami,” terang Dr. Ir. Sri Nurdiati, M.Sc, Dekan 

FMIPA IPB.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr Arif Satria menyampaikan 

sambutannya mengenai program Agromaritim 4.0 “Hari ini 

kita menghadapi problem dimana petani Indonesia rata-

rata  berumur 47 tahun sedangkan anak-anaknya tidak 

bisa diharapkan untuk ingin menjadi petani. Tentunya 

dibutuhkan kerangka yang jelas untuk dapat selaras 

dengan Agromaritim 4.0 yakni kerangka riset yang jelas, 

kerangka implementasi, dan kerangka regulasi.  Penyiapan 

teknologi dari sekarang harus kita siapkan. Regulasi harus 

disiapkan dari sekarang, jadi ketika menyiapkann 

pertanian Revolusi Industri 4.0 kita sudah siap,” jels Dr. 

Arif.

i-Surf Lab memiliki fasilitas pengembangan penelitian-

penelitian yang terkait dengan agriculture 4.0 diantaranya 

yaitu Internet of Things (IoT), robotic, artificial intelligence, 

bioinformatika, dan pengetahuan mengenai agronomi. 

Staf pengajar IPB, Dr. Ir. Sri Wahyuni dalam penjelasannya 

menyampaikan bahwa Departemen Ilmu Komputer IPB 

tidak bisa melakukan ini sendiri, butuh berkolaborasi 

dengan kebidangan lainnya seperti Departemen Agronomi 

dan Hortikultura, Departemen Biologi, dan Departemen 

Fisika IPB.

“Sensor yang kami gunakan antara lain untuk 

pengontrolan nutrisi, pengontrolan untuk irigasi tetes 

(sensor kelembaban tanah), kami juga membangun 

prototype robot untuk melakukan penyiraman, dan 

replanting tanaman pada tanaman tertentu. Adapun 

tantangan bagi kami adalah  mencari algoritma yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan sistem,” ucap Dr. Sri 

Wahyuni.

"Kami mengapresiasi sekali adanya kolaborasi karena di 

sini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) 

akan menjadi fasilitator, terutama dalam pengembangan 

IoT yang saat ini bisa diibaratkan sedang dalam puncak-

puncaknya. Bagi kami, IoT itu ibarat indra keenam, yang 

unik dari IoT adalah fungsinya dapat dikembangkan secara 

luas, salah satunya yakni pada sektor pertanian. Esensinya 

adalah transformasi digital. Kita perlu menyadari bahwa 

salah satu kekuatan kita adalah memiliki unicorn 

terbanyak di Asia Tenggara,” pungkas  Adis Alifiawan, 

Perwakilan dari Kementerian Kominfo. (SM/ris)

IPB Resmikan Laboratorium Smart Urban Farming
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I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali memberikan 

santunan kepada 1.700 anak yatim dan dhuafa usia 3-

15 tahun dari 17 Desa/Kelurahan Lingkar Kampus dan 

putra-putri pegawai IPB. Kegiatan yang rutin dilakukan 

setiap bulan suci Ramadhan ini dilaksanakan di Masjid Al 

Hurriyyah Kampus IPB Dramaga Bogor,  Sabtu (25/5).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria bersyukur tahun ini jumlah 

penerima santunan meningkat jika dibandingkan tahun 

lalu. Tahun lalu IPB memberi santunan berupa uang dan 

bingkisan kepada 1.500 anak yatim dan dhuafa. Tahun ini 

tidak hanya jumlah yatim dan dhuafa penerima santunan 

yang bertambah namun nilai nominal santunan pun 

bertambah. “Sumber dana kegiatan santunan ini berasal 

dari infak warga IPB dengan total dana terkumpul hampir 

590 juta rupiah,” ujarnya.

Selain sebagai sarana silaturahim dengan warga dari 17 

desa/kelurahan binaan IPB, kegiatan ini juga merupakan 

salah satu implementasi program IPB Social Share untuk 

masyarakat yang kurang beruntung. Rektor IPB 

menjelaskan bahwa kegiatan ini menunjukkan kepedulian 

IPB untuk terus memberikan manfaat terhadap warga 

sekitar karena IPB adalah milik warga Bogor dan terlebih 

milik warga sekitar sebagai bagian dari bentuk komitmen 

yang besar.

“Program ini tidak berhenti sampai di sini, IPB akan 

mengembangkan program pendampingan rumah yatim 

piatu yang ada di sekitar kampus ini,” ujarnya.

IPB tidak sekedar melakukan kegiatan sosial tapi lebih 

jauh memiliki tujuan untuk memperkuat aspek kualitas 

manusianya dengan pola-pola pendidikan alternatif 

sehingga akan tumbuh sumberdaya manusia yang 

memiliki karakter dan softskill yang lebih baik.

“IPB punya sekolah Agriananda dan labschool pendidikan 

karakter, sehingga masyarakat sekitar kampus dapat 

merasakan pola-pola pendidikan alternatif yang ada di 

IPB,” tambahnya.

Dalam acara ini, IPB menghadirkan pendongeng Islami Kak 

Iki Yosan dan mahasiswa IPB yang menampilkan produk 

inovasi pangan dari bahan ulat hongkong yang diolah 

menjadi abon siap makan dengan berbagai varian tingkat 

kepedasan dengan nama produk ‘MeFu’ (mealworm 

furikake). MeFu merupakan hasil penelitian mahasiswa 

IPB yang lolos sebagai juara dalam ajang kompetisi 

kewirausahaan nasional bagi mahasiswa. Acara diakhiri 

dengan pemberian santunan anak yatim dan dhuafa oleh 

rektor dan seluruh jajaran pimpinan yang hadir. (YDI/Zul)

IPB Berikan Santunan 1.700 Anak Yatim dan Dhuafa
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Sebanyak 72 Mahasiswa Ilmu Komputer IPB Presentasikan 
Hasil Penelitiannya di Semilkom 2019

S
ebanyak 72 mahasiswa Departemen Ilmu 

Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor 

(FMIPA IPB) menyajikan hasil penelitiannya, baik dalam 

bentuk presentasi oral maupun poster dalam Seminar 

Ilmiah Ilmu Komputer (Semilkom), Sabtu (27/4).

Semilkom 2019 ini bertujuan meningkatkan wawasan 

keilmuan di bidang ilmu komputer yang terus berkembang 

pesat. Semilkom terdiri atas presentasi dari pembicara 

yang mewakili elemen pemerintah, perguruan tinggi, dan 

industri serta pemaparan hasil penelitian yang dituliskan 

dalam 84 makalah dan disampaikan secara lisan dalam 

bentuk poster yang berasal dari tujuh perguruan tinggi. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan 

para pesertanya, sekaligus meningkatkan jejaring ilmiah 

ke skala yang lebih luas.

Semilkom 2019 menghadirkan empat pembicara utama, 

yaitu Prof.Dr.  Heru Susanto, Skom, MSc dari Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Ir. Sri Wahjuni, MT 

dari Departemen Ilmu Komputer IPB, Achmad Imam 

Kistijantoro, ST. MSc, PhD dari STEI ITB, serta Ir. Satriyo 

Dharmanto, MSi dari Multikom Global Mediatama.

Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, Ssi, MKom, Ketua Komisi 

Pendidikan Departemen Ilmu Komputer IPB memaparkan 

penyelenggaraan Semilkom merupakan upaya percepatan 

kelulusan tepat waktu. Selanjutnya, dampak dari 

Semilkom diharapkan mampu menambah wawasan, 

terutama dalam bidang Internet of Things (IoT), big data, 

dan penerapannya di bidang pertanian. “Selain itu, dengan 

adanya Semilkom ini, diharapkan dapat memperluas 

jejaring sosial mahasiswa Ilmu Komputer karena acara ini 

dihadiri juga oleh peserta dari luar IPB.”

 Adanya Semilkom ini juga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi kepada visi dari IPB. Dr Arif Satria, 

SP MSi, Rektor IPB, mengutarakan karena keadaan 

sekarang ini tidak lagi memungkinkan bagi sektor 

perikanan, pertanian, perhutanan, dan peternakan untuk 

tidak melibatkan IoT, artificial intelligence, dan data 

analytics. Dr. Arif menyimpan harapan yang besar 

terhadap para mahasiswa Departemen Ilmu Komputer 

FMIPA IPB untuk mulai meningkatkan kerja sama dalam 

mengembangkan teknologi terbaru di bidang pertanian. 

“Dengan adanya perwujudan pertanian modern melalui 

pemanfaatan teknologi, citra pertanian kembali menjadi 

unggul dan masyarakat akan kembali bangga untuk 

mengakui pertanian sebagai tulang punggung bangsa,” 

jelasnya.

Ketua Departemen Ilmu Komputer IPB, Prof. Dr. Ir. Agus 

Buono, M.Si, Mkom menekankan peran Departemen Ilmu 

Komputer dalam mewujudkan pertanian 4.0 adalah 

memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan 

berstandar dunia untuk mencetak sumberdaya manusia 

Information Technology (IT) yang berkompeten dalam 

mewujudkan metode dan menciptakan alat bantu di 

bidang ilmu komputer, serta mewujudkan proses produksi, 

monitoring, analisis, dan menyajikan solusi yang cerdas di 

berbagai bidang, melalui kegiatan pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dr. Karlisa 

Priandana, ST MEng, Sekretaris Departemen Ilmu 

Komputer IPB memaparkan bahwa big data memegang 

bagian terpenting yang membedakan antara pertanian 4.0 

dengan pertanian 3.0 di Indonesia. Era big data dalam 

pertanian sebetulnya sudah dapat dimulai karena 

teknologi internet of things, cyber security, cloud system, 

dan high-speed computing sudah semakin berkembang. 

“Nantinya, big data ini akan menjadi dasar pengambilan 

keputusan dalam otomatisasi rantai pertanian dari hulu ke 

hilir, dari petani sampai konsumen. Pada akhirnya, 

pertanian akan menjadi bisnis yang profitable dan 

semakin menarik, dimana petani tidak lagi menjadi buruh 

tani melainkan bertransformasi menjadi manajer tani,” 

paparnya. (Wanda/ris)
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IPB Bagikan 5.500 Paket BHR untuk Dosen dan Tendik

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun ini 

memberikan paket Bingkisan Hari Raya (BHR) kepada 

seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IPB 

baik PNS maupun Non PNS pada Rabu (22/5). Pemberian 

paket bingkisan tahun ini meningkat daripada tahun 

sebelumnya.

“Kalau tahun lalu hanya ayam, daging, beras dan ikan. 

Sekarang ditambah minyak goreng dan kentang,” ungkap 

Dr. Ir. Burhanuddin, MM, Kepala Sub  Pengelolaan Bisnis,  

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB.

Adapun rincian paket bingkisan secara lengkap yakni beras 

IPB 3S dua kilogram, daging sapi satu kilogram, ikan satu 

kilogram, ayam satu kilogram, minyak goreng dua liter dan 

kentang satu kilogram. Menurut Dr. Burhan, tahun ini IPB 

menyiapkan total 5.500 paket.  "Kita berharap setiap 

tahun ada peningkatan baik meningkat jumlah atau pun 

itemnya,” ujar Dr. Burhan.

Di sisi lain, menurut Dr. Ahmad Yani, Kasubdit 

Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset Bisnis, Direktorat 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB, sebagian 

besar bingkisan merupakan hasil dari produksi satuan 

usaha akademik IPB yang dikelola oleh tiap-tiap unit yang 

ada di fakultas serta LPPM.

“Sejak lama memang isian paket BHR itu produknya 

dihasilkan dari IPB. Ikan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK), daging dari Fakultas Peternakan (Fapet). 

Setelah tahun lalu beras IPB 3S diproduksi oleh satuan 

usaha di Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB 

dimasukkan ke dalam BHR, tahun ini ditambah kentang, 

produknya Agribusiness and Technology Park (ATP),” tutur 

Dr. Ahmad Yani.

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB 

berharap dari pembagian BHR ini, warga IPB menjadi 

semakin bangga dan cinta terhadap produk inovasi IPB. 

Sehingga ke depannya, warga IPB semakin tertarik untuk 

memenuhi kebutuhannya dari produk-produk IPB.

“Kita ingin warga IPB, baik itu dosen atau tendik  juga bisa 

ikut serta membesarkan bisnis yang ada di IPB. Jadi kalau 

nanti belanja, ada barang nih, satu produknya dosen IPB 

satu produk orang  lain, kalau pun mahal sedikit, belinya 

produk IPB. Karena kalau belanja produk IPB, maka 

masuknya ke IPB. Dana itu nanti bisa digunakan untuk 

membantu warga IPB juga dalam bentuk bingkisan 

tersebut. Semakin IPB punya dana, berarti BHR tahun 

depan lebih baik,” tutup Dr. Burhan. (RM/ris)
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IPB Serahkan Daftar Calon Anggota MWA IPB 
Periode 2019-2024 ke Kemenristekdikti

ajelis Wali Amanah (MWA) Institut Pertanian MBogor (IPB) periode 2014-2019 akan segera 

berakhir (3 Juli 2019). Sesuai ketentuan yang 

berlaku bahwa satu bulan sebelum masa tugasnya 

berakhir, Senat Akademik (SA) yang memiliki kewenangan 

untuk memilih keanggotaan MWA, harus melakukan seleksi 

calon anggota MWA IPB periode 2019-2024. Selanjutnya 

calon anggota MWA yang terpilih tersebut akan ditetapkan 

oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Menristekdikti) menjadi anggota MWA periode 2019-

2024.

“InsyaAllah besok kami akan ke Kemenristekdikti untuk 

menyerahkan daftar calon anggota MWA periode 2019-

2024 yang terpilih,” ujar Prof. Dodi Nandika, Ketua SA IPB di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor, Senin (27/5).

MWA IPB adalah organ IPB yang menyusun dan 

menetapkan kebijakan umum IPB. MWA IPB juga 

mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan 

rektor dan wakil rektor, serta memperhatikan aspirasi 

internal IPB antara lain dari dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan, serta aspirasi pihak eksternal antara lain dari 

masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka 

pengembangan IPB.

Menurutnya, berdasarkan proses pemilihan yang dilakukan 

oleh Panitia Ad Hoc (PAH) yang diketuai oleh Prof. Dr. 

Dietriech Geoffrey Bengen sejak 4 April 2019, terpilih 17 

orang calon anggota MWA IPB periode 2019-2024. Dari 17 

anggota tersebut, empat orang mewakili unsur 

masyarakat. Ke-17 calon anggota MWA tersebut adalah 

delapan orang mewakili unsur Senat Akademik IPB, yaitu 

Prof. Dr. Bambang Purwantara, Prof. Dr. Dietriech Geoffrey 

Bengen, Prof. Dr. Evy Damayanthi, Prof. Dr. Indra Jaya, Prof. 

Dr. Purwiyatno Hariyadi, Prof. Dr. Slamet Susanto, Prof. Dr. 

Tridoyo Kusumastanto dan Prof. Dr. Yonny Koesmaryono. 

Satu orang mewakili unsur Tenaga Kependidikan, yaitu 

Sofyan, S.Si., M.Si, satu orang mewakili unsur Mahasiswa, 

yaitu Muhammad Nurdiyansyah dan satu orang mewakili 

unsur alumni, yaitu Ir. R. Fathan Kamil.

Untuk unsur masyarakat, terpilih Dr. Agus Joko Pramono 

(Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan RI), Ir. Sunarso, 

MBA (Wakil Direktur Utama BRI), Mochamad Ridwan Kamil, 

S.T.M.U.D (Gubernur Jawa Barat) dan Ir. Muhammad Nadjikh 

(CEO PT. Kelola Mina Laut). Selain itu, Menristekdikti dan 

Rektor IPB sebagai Anggota MWA ex officio.

Proses pemilihan calon anggota MWA ini didasarkan pada 

peraturan SA IPB Nomor 16/SA-IPB/P/2016 tentang Tata 

Cara Pemilihan, Pengusulan dan Pergantian Antar Waktu 

Anggota MWA IPB dari Unsur Senat Akademik, Tenaga 

Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan Masyarakat dan 

Peraturan SA IPB Nomor 24/SA-IPB/P/2018 tentang 

Pedoman Operasional Tata Cara Pemilihan, Pengusulan dan 

Pergantian Antar Waktu Anggota MWA IPB Unsur Senat 

Akademik,Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Alumni, dan 

Masyarakat Periode 2019 – 2024.

“Untuk pemilihan dari unsur masyarakat, awalnya ada 16 

nama yang diusulkan. Setelah kami seleksi berdasarkan 

kiprah, keleluasaan waktu dan komitmennya akan 

kemajuan IPB, empat nama yang muncul adalah yang 

paling tinggi nilainya. Keempatnya sudah kami mintakan 

kesediaannya,” ujarnya. (zul)
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Inovasi Kerjasama Peternakan IPB di Kabupaten Bojonegoro

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) 

berbagi peran dalam implementasi penelitian aksi 

Agromaritim 4.0 IPB tahun 2019 di Kabupaten 

Bojonegoro. Dr Aji Hermawan (Kepala LPPM IPB), Prof. Dr. 

Agik Suprayogi (Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Penelitian), 

Prof Dr. Muladno (Ketua Unit Sekolah Peternakan 

Rakyat/SPR LPPM IPB), Dr. Asep Gunawan (Koordinator 

Tim Peneliti IPB) melakukan silaturahmi dan sekaligus 

mengantarkan peneliti IPB kepada pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro yang diterima langsung Bupati, Dr. Hj. Anna 

Muawanah.

“Penelitian aksi Agromaritim 4.0 IPB pada tahun 2019 

dilaksanakan di Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Mega 

Jaya, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diharapkan 

dapat  meningkatkan kemampuan sistem usaha 

peternakan di SPR Mega Jaya di era industri 4.0,” ujar Dr. 

Aji Hermawan. Dalam kesempatan yang sama, Prof. Agik 

menyampaikan konsep IPB dalam membangun SPR di 

Kabupaten Bojonegoro juga sekaligus  mengurai tentang 

prinsip kerjasama empat-serangkai “Quadriple-Helix” atau 

(ABGC) yang lebih mengedepankan pada prinsip berbagi 

peran dan tanggungjawab. Capaian keluaran dari 

penelitian aksi ini adalah terbangunnya SPR Mega Jaya 

menuju peternakan unggul dan modern dalam 3-4 tahun 

ke depan.  “Hal ini dicirikan dengan hadirnya berbagai 

teknologi inovasi diantaranya e-ID ternak, sistem 

manajemen peternakan berbasis digital, kecukupan 

pasokan air dan pakan ternak, dan model lanskap 

ekowisata pendidikan,” ujarnya.

Pemilihan SPR Mega Jaya dipilih sebagai lokasi penelitian 

aksi Agromaritim IPB karena sudah lulus sekolah sesuai 

standar pembinaan dari LPPM IPB. Kesiapan ini 

disampaikan Prof. Muladno selaku Ketua Unit SPR LPPM 

IPB, “SPR Mega Jaya di Kecamatan Kasiman Kabupaten 

Bojonegoro telah mendapatkan Piagam “Karya 

Satwasentosa” dari IPB pada tahun 2017 yang berarti SPR 

ini telah lulus sekolah sesuai standar pembinaan dari 
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LPPM IPB, dan kelulusan SPR ini merupakan modal untuk 

terus berkembang menuju peternakan unggul dan modern 

berbasis Agromaritim 4.0-IPB,” jelas Prof. Muladno.

Bupati Bojonegoro, Dr. Hj. Anna Muawanah menyambut 

dengan baik rencana penelitian aksi di SPR Bojonegoro 

dan mengucapkan terima kasih pada IPB yang telah 

proaktif sejak 2014 sampai sekarang memperhatikan 

peternak di wilayahnya. “Kami memahami peran IPB 

sangat besar dalam pengembangan SPR melalui kegiatan 

penelitian aksi yang akan dilaksanakan, mengingat hal ini 

memang sudah menjadi program Pemerintah Daerah 

(Pemda) Kabupaten Bojonegoro, namun belum sempat 

terlaksana mengingat sumberdaya manusia kami belum 

siap menghadapi era industri 4.0, dan kami bersyukur 

bahwa IPB proaktif membantu kami,” lanjutnya. Bupati 

menyampaikan bahwa Pemda akan mengambil peran 

dalam upaya pengembangan peternakan unggul dan 

modern yang digagas oleh LPPM IPB.

Setelah pertemuan dengan Pemda Kabupaten 

Bojonegoro, Tim LPPM IPB melakukan kunjungan ke lokasi 

penelitian (SPR Mega Jaya) dan melakukan pertemuan 

dengan GPPT (Gugus Perwakilan Pemilik Ternak) setempat 

didampingi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten 

Bojonegoro di Sekretariat SPR Mega Jaya. Ketua GPPT, 

Darwanto dalam kesempatan tersebut menyampaikan 

rasa bahagianya karena IPB masih terus mengawal 

perkembangan SPR mereka dan kehadiran IPB sangat 

diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan 

dihadapi hingga saati ini. Prof. Muladno menyampaikan 

bahwa tantangan SPR Mega Jaya memang semakin berat 

mengingat ini sudah tumbuh dengan kelembagaan dan 

bisnis kolektif yang baik, namun ke depan ini tidak akan 

cukup sehingga perlu adanya inovasi baru dan teknologi 

baru di SPR ini agar mampu menghadapi tantangan dan 

kejenuhan yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Asep Gunawan 

menyampaikan ada enam judul penelitian aksi yang akan 

dilaksanakan yaitu 1) Pengembangan Sistem Registrasi 

dan Pencatatan Digital Berbasis e-ID Untuk Manajemen 

Ternak di SPR Bojonegoro, 2) Optimasi Sistem Produksi 

Pangan dan Hijauan Pakan Terintegrasi untuk Menyusun 

Model Quota Produksi, 3) Model Masterplan Kawasan 

Agribisnis Berkelanjutan di Sekolah Peternakan Rakyat 

Bojonegoro, 4) Sistem Grading Ternak untuk Mendukung 

Program Pemuliaan Berbasis Digital di SPR Bojonegoro, 5) 

Pengembangan Sistem Akuisisi Data Kesehatan Hewan 

pada Sapi Potong Berbasis Digital, Artificial Intelligence, 

dan Internet of Things di Kabupaten Bojonegoro, 6) 

Potensi Sumberdaya Air dan Pemetaan Lahan Budidaya 

Pakan Ternak.

Di akhir pertemuan Prof. Agik menyampaikan harapannya 

agar penelitian aksi berbasis Agromaritim 4.0 IPB ini 

berhasil dengan baik di SPR Mega Jaya dan akan menjadi 

model inovasi baru yang dapat direplikasi ke wilayah lain 

di Indonesia. “Penelitian semacam ini menjadi penting 

mengingat visi misi Rektor IPB termasuk implementasi 

konsep dan pengembangan penelitian Agromaritim 4.0 

IPB yang harus diaktualisasikan di lapang bekerjasama 

dengan pemda, swasta, maupun komunitas,” tegasnya. 

(agik/rdi/ris)
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LPPM IPB Jajaki Kerjasama dengan 
Kabupaten Tulang Bawang Barat

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) 

berdiskusi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tulang Bawang Barat (Tubaba) tentang kerjasama di 

bidang pertanian, Jumat (24/5). LPPM IPB diwakili  Dr. 

Prayoga Surya Darma (Kepala Bidang Program Pelayanan 

kepada Masyarakat) dan Danang Aria Nugroho, SE 

(Manager Program Pengabdian kepada Masyarakat). 

Bupati Tulang Bawang Barat, Umar Ahmad, SP, Wakil 

Bupati, Fauzi Hasan, SE, MM, Kepala Dinas Pertanian dan 

Perkebunan, Ir. Syamsul Komar dan asisten II Bupati 

Bagian Bidang Pengembangan Ekonomi, Syakib Arsalan, 

S.E. Kegiatan dilakukan selama dua hari, dimana hari 

pertama pembahasan terkait kondisi dan permasalahan 

pertanian yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat 

dan dilanjutkan di hari kedua dengan survei langsung 

kondisi daerah pertanian di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat.

Bupati Tubaba menyambut positif kehadiran LPPM IPB 

dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten 

Tubaba di bidang pertanian. Bupati berharap kerjasama 

yang terjalin dapat membawa perbaikan dalam sektor 

pertanian di Kabupaten Tubaba karena keberadaan lahan 

pertanian di Kabupaten Tubaba masih sangat luas untuk 

dikembangkan menjadi pertanian. “Daerah Kabupaten 

Tubaba juga memiliki daerah rawa yang cukup ekstrim. 

Dimana saat musim hujan daerah sekitar rawa bisa 

terendam banjir hingga luasan dua kilometer lahan selama 

kurang lebih empat bulan. Pemerintah Kabupaten Tubaba 

berharap dengan adanya kerjasama dengan LPPM IPB 

dalam sektor pertanian dalam menghadapi kondisi 

tersebut, sehingga lahan yang terendam dapat tetap 

dimanfaatkan. Selain itu Wakil Bupati Kabupaten Tubaba 

juga menambahkan bahwa pertanian di Kabupaten 

Tubaba didominasi empat komoditas utama yaitu 

singkong, karet, padi dan tebu. Pihak Kabupaten Tubaba 

berharap adanya komoditas pertanian baru yang dapat 

dikembangkan di daerahnya.

Menanggapi permintaan Pemerintah Kabupaten Tubaba, 

Kepala Bidang Program Pelayanan kepada Masyarakat 

LPPM IPB, Dr. Prayoga Surya Darma menyampaikan ada 

beberapa alternatif solusi komoditas yang bisa 

dikembangkan di daerah Kabupaten Tubaba yaitu beras 

premium, sereh wangi dan akar wangi. “Akan tetapi pihak 

LPPM IPB masih perlu untuk melihat seberapa besar 

potensi lahan dan sumberdaya manusia yang ada di 

Kabupaten Tubaba sehingga komoditas yang diharapkan 

menjadi solusi dapat berkembang dengan baik dan bisa 

bersaing dengan komoditas sebelumnya,” kata Dr. 

Prayoga. (Dng/NS/ris)
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IPB Gelar Training of Trainer Pembelajaran Daring 
untuk Dosen

W
akil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan, Dr. Ir. Drajat Martianto, 

M.Sc  membuka Training of Trainer (TOT) 

Pembelajaran Daring IPB melalui Blended Learning 

dengan Perspektif Pendidikan 4.0 yang diikuti 40 dosen, 

pada tanggal 20-21 Mei 2019 di Swiss-Belhotel, Bogor.

“Program Utama Rektor IPB 2018-2023 di bidang 

pendidikan yang bertema ‘Education for Millenial 

Generation dilaksanakan melalui penyelarasan proses 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran daring-

blended learning.  Dalam rangka implementasi program 

tersebut, Direktorat Pengembangan Program dan 

Teknologi Pendidikan (Dit. PP dan TP) IPB  mengadakan 

training ini dalam rangka Program Peningkatan Mutu 

Pendidikan Tinggi,” papar Dr. Drajat.

Menurut Dr. Drajat TOT ini  digelar untuk 

mensosialisasikan rangkaian proses penyusunan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pembelajaran 

Daring (RPD) dan Compact Materials Design  sebagai 

Bahan Ajar yang laik di-upload ke NewLMS dan 

memutakhirkan keterampilan  dosen dalam menyusun 

RPS dalam konteks pencapaian Learning Outcome, 

integrasi new literacy, dan digital learning. “Selain itu, 

memutakhirkan keterampilan  dosen dalam menyusun 

RPD terintegrasi RPS dalam konteks capaian Learning 

Outcome melalui blended learning. Juga untuk coaching 

clinic penyusunan compact blended learning materials 

design  yang di upload dalam sistem Newlms.ipb.ac.id,” 

jelasnya.

TOT ini juga untuk memutakhirkan keterampilan dosen 

dalam teknik pembelajaran daring, terutama dalam 

peningkatan ragam dan penggunaan fitur moodle di   

newlms.ipb.ac.id. Di samping meningkatkan jumlah mata 

kuliah yang telah memutakhirkan penggunaan teknik dan 

fitur moodle, variasi pemaparan materi (tidak hanya 

materi dalam bentuk ppt/pdf tetapi juga dengan video dan 

audio lecture), video self-learning penunjang materi, 

kreativitas dan inovasi dalam penyajian  materi dalam 

newlms.ipb.ac.id,” papar Dr. Drajat.

Luaran dari kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan 

jumlah dosen terlatih dan terampil dalam menyusun RPS 

dalam konteks pencapaian Learning Outcome, integrasi 

new literacy, dan digital learning, terampil menyusun RPD 

dalam konteks capaian Learning Outcome melalui blended 

learning, peningkatan jumlah compact instructional 

blended learning materials design yang di upload dalam 

sistem New LMS dan peningkatan jumlah dosen terlatih 

serta termutakhirkan dalam teknik pembelajaran daring 

melalui blended learning.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam kesempatan itu 

memberikan pengarahan kepada para peserta kegiatan 

TOT.  Selanjutnya para champion pembelajaran daring 

melalui blended learning dari kegiatan TOT ini akan 

menjadi fasilitator dalam kegiatan pemutakhiran 

pembelajaran daring bagi dosen IPB. (*/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Dosen Muda IPB Bangun Pariwisata Belitung

irmas Fuady Putra, M.Si, dosen muda HDepartemen Biologi, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor 

(FMIPA IPB) menjadi narasumber kegiatan Bimbingan 

Teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di 

Kawasan Geopark Belitung, Rabu (15/05). Kegiatan yang 

diadakan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 

(RI) ini merupakan bagian dari persiapan visitasi Geopark 

Belitung oleh The United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) di tahun 2019 ini.

Dalam kesempatan tersebut, Hirmas menyampaikan 

materi ‘Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan’ 

berdasarkan kriteria Global Sustainable Tourism Council 

(GSTC). Pria yang juga Ketua Monitoring Centre of 

Sustainable Tourism Observatory (MCSTO) Tanjung 

Kelayang ini, mengatakan bahwa Geopark Belitung 

merupakan wujud nyata Sustainable Tourism karena 

berpotensi memenuhi 41 kriteria dan 105 indikator GSTC.

"Seluruh Geosite di Geopark Belitung harus dapat saling 

berkomunikasi dan bekerjasama untuk memenuhi empat 

pilar Sustainable Tourism yaitu tata kelola destinasi 

berkelanjutan, manfaat ekonomi, manfaat budaya, dan 

konservasi lingkungan. Sebagai tambahan, geosite Bukit 

Peramun, yang juga merupakan stasiun lapang 

Departemen Biologi FMIPA IPB, bahkan sudah 

mengaplikasi kriteria GSTC sejak beberapa tahun terakhir,” 

tambah dosen yang juga putra daerah Belitung ini.

Lebih lanjut, Departemen Biologi IPB dan Pemerintah 

Kabupaten Belitung telah bekerja sama dalam 

mensukseskan Geopark Belitong menjadi UNESCO Global 

Geopark (UGG) sejak 2018. Kegiatan yang telah dilakukan 

antara lain Summer Course on Biology of Belitong 

Geopark  pada November 2018 dan eksplorasi habitat. 

Kerjasama ini merupakan bentuk dari peran Departemen 

Biologi dalam kegiatan manajemen biodiversitas untuk 

kemakmuran rakyat Indonesia, salah satunya melalui 

kegiatan pariwisata berkelanjutan. (*/ris)
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