
Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 

Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

@ipbuniversity@ipbofficial @ipbofficial @ipbuniversity www.ipb.ac.id

IPB	Today
Volume 214 Tahun 2019

Arahan Rektor kepada Dosen Sekolah Vokasi IPB University

alam rangka menyiapkan Kurikulum Pendidikan 

DIPB University tahun 2020, Sekolah Vokasi 

menggelar forum Arahan Pengembangan Mata 

Kuliah Wajib Sekolah Vokasi IPB University, Kamis (4/7) di 

IPB International Convention Center, Bogor. Arahan 

tersebut diberikan kepada seluruh dosen yang mengajar di 

Sekolah Vokasi IPB University.

“Dalam rangka untuk menerjemahkan kurikulum IPB 

2020, maka kami ingin merestrukturisasi dan merevisi 

substansi tiga mata kuliah wajib di Sekolah Vokasi, yaitu 

Aplikasi Komputer, Pengantar Agroindustri, dan 

Entrepreneurship,” ungkap Dekan Sekolah Vokasi IPB 

University, Dr. Ir. Arief Daryanto, M.Ec.

Dr. Arief Daryanto berharap dengan merestrukturisasi dan 

merevisi substansi mata kuliah tersebut, dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan 

industri 4.0.  Rektor IPB University, Dr. Arif Satria dalam 

arahannya menjelaskan tentang upaya IPB  University 

menyelaraskan substansi perkuliahan supaya dapat 

mensupport visi IPB University. “Kita perlu 



2

menerjemahkan visi IPB University ini ke dalam sesuatu 

yang sifatnya lebih detail, baik itu ke dalam institusi, 

perkuliahan, kurikulum, maupun penelitian,” ungkap Dr. 

Arif.

Dr. Arif menjelaskan, penerjemahan visi besar IPB 

University sangat perlu dilakukan sebagai upaya  

menyambut perkembangan teknologi dan industri 4.0. 

Saat ini, lanjutnya, revolusi industri 4.0 tidak hanya 

berbicara teknologi 4.0 yang terdiri dari drone, blockchain, 

artificial intelligent, maupun internet of things, tetapi 

revolusi 4.0 itu persoalan mindset, persoalan perubahan 

cara berpikir, cara bersikap, termasuk leadership. 

Lebih lanjut, Dr. Arif mengatakan bahwa revolusi industri 

4.0 ternyata berdampak terhadap revolusi ekonomi. Saat 

ini revolusi ekonomi sudah mencapai super information 

society 5.0.

“Oleh sebab itu, materi perkuliahan yang diberikan kepada 

mahasiswa seharusnya sudah memiliki muatan-muatan 

terbaru. Jadi kita harus meng-update perkembangan 

perkuliahan, apalagi yang berbau ekonomi dan teknologi, 

itu harus up to date dengan perkembangan sekarang,” 

ungkap Dr. Arif.

Dengan disesuaikannya materi perkuliahan dengan 

perkembangan teknologi dan industri saat ini, Dr. Arif 

berharap dapat tercipta suasana industri di Sekolah Vokasi 

IPB University. Menurutnya, sekolah vokasi di-set-up 

untuk bisa beradaptasi terhadap perkembangan skill dan 

perkembangan lapangan kerja yang begitu dinamis.

Di sisi lain, Dr. Arif menerangkan saat ini individu sudah 

berubah mengikuti perkembangan teknologi, tetapi 

perubahan individu ini belum dibarengi dengan perubahan 

di tingkat institusi. “Hidup kita berubah, perilaku kita 

sudah berubah, gaya hidup sudah berubah, tetapi 

perubahan ini belum mampu terjadi di tingkat institusi. 

Oleh karena itu, mau tidak mau, kita harus berubah,” 

tambahnya. 

Sejauh ini, untuk mengikuti perubahan-perubahan yang 

terjadi, IPB University telah berusaha menghasilkan 

inovasi-inovasi yang berbasiskan teknologi seperti 

detektor kemanisan buah, trexfish, smart coastal 

management, fire risk system, biofuel 4.0, smart 

agrologistic, smart aquaculture, fastrex, dan smart robotic.

“Sebenarnya IPB sudah siap, tapi kalau kita tidak bisa lari 

cepat, maka akan ketinggalan dari yang lain,” pungkas Dr. 

Arif. (RA/ris)
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I
PB University kembali mempromosikan inovasi 

pertanian kepada sejumlah perusahaan kelapa sawit di 

Indonesia. Kali ini, buah karya yang dipromosikan 

adalah “Precipalm.”

Precipalm merupakan sebuah sistem yang memberikan 

rekomendasi pemupukan  Nitrogen Phospat Kalium (NPK) 

pada tanaman kelapa sawit lewat citra daun. Dengan 

pemodelan matematis yang memanfaatkan band warna 

pada citra satelit, petani kelapa sawit dapat mengetahui 

tingkat kesuburan tanah dan tanaman. 

Rektor IPB University, Dr. Arif Satria mengaku senang 

karena inovasi yang diciptakan oleh IPB University 

diminati banyak perusahaan. “Saya senang, karena 

semakin banyak mitra yang memanfaatkan inovasi IPB 

University maka itu semakin bagus. Berarti inovasi yang 

telah dihasilkan IPB University ada added value yang bisa 

kita sematkan kepada mitra, sehingga beberapa inovasi 

teknologi IPB University bisa dimanfaatkan untuk 

kemajuan industri pertanian,” tutur Dr. Arif dalam 

sambutannya saat penjajakan kerjasama aplikasi 

pertanian presisi, Selasa (2/7) di Ruang Sidang Fakultas 

Teknologi Pertanian, Kampus Dramaga, Bogor.

Teknologi Precipalm, lanjut Dr. Arif, tidak hanya untuk PT 

Perkebunan Nusantara (PTPN), tetapi untuk perusahaan 

swasta dan masyarakat umum. Hal ini karena teknologi 

Precipalm dapat menghemat biaya pemupukan pada 

kelapa sawit sekitar 10-15 persen.

 

“Kalau kita bisa menghemat pupuk sebesar 10 sampai 15 

persen, biaya pupuk bisa ditekan sebesar 400 miliar 

rupiah, angka ini lumayan besar. Kuncinya kan pada pupuk, 

kalau pupuk berhenti ya sudah, nutrisi untuk tanaman 

tidak ada,” tambahnya.

Terkait perkembangan teknologi 4.0, Dr. Arif 

memperingatkan supaya Indonesia jangan sampai 

ketinggalan dengan Afrika. “Teknologi 4.0 itu sudah lama 

diterapkan di berbagai tempat di Afrika.  Saat ini Afrika 

menjadi sasaran untuk pengembangan teknologi 4.0 

sampai-sampai perhatian dunia tertuju pada Afrika. Kalo 

kita lambat sedikit dalam menginovasi teknologi di 

Indonesia maka kita akan ketinggalan dari Afrika,” ungkap 

Dr. Arif.

Selain mengembangkan teknologi Precipalm, saat ini IPB 

University sedang mengembangkan teknologi integrated 

smart pest management, teknologi penyemai, 

pemupukan, dan monitoring pada pertanaman. 

Dengan bergabungnya PT. Solusi Mitra Andalan dan PT. 

Eagle High Plantation dengan IPB University, Dr. Arif 

berharap, semakin banyak inovasi teknologi pertanian 

yang dihasilkan. Di sisi lain, dengan bergabungnya 

perusahaan dengan akademisi, maka inovasi yang 

dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

“Dengan bergabungnya

 dunia usaha, maka inovasi yang dihasilkan di kampus ini 

tidak biasa-biasa saja, tetapi menjadi luar biasa dan lebih 

efektif. Karena ide inovasi dari dunia usaha berdasarkan 

persoalan yang ada di lapangan, sedangkan kalau dari 

kampus, biasanya idenya hanya imajinasi, sehingga 

inovasi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan 

kebutuhan di lapangan,” pungkas Dr. Arif. (RA/ris)

IPB Promosikan Inovasinya ke Perusahaan Kelapa Sawit
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K
egiatan Hey Tukar Sampah Yo (Hey Tayo) kembali 

digelar bertepatan dengan upacara wisuda tahap 

VII IPB University di Grha Widya Wisuda (GWW), 

Kampus Dramaga, Bogor (26/6). Kegiatan yang sudah 

berjalan selama dua tahun ini berlokasi di dua area yakni di 

pintu masuk tangga samping parkiran dan tangga 

Gladiator.

"Kami mengharapkan untuk kegiatan Hey Tayo saat 

upacara wisuda dapat terus dilaksanakan. Tujuannya agar 

Hey Tayo mulai dikenal oleh para wisudawan maupun 

keluarga wisudawan. Mereka jadi tahu bahwa IPB 

University memiliki program pengelolaan sampah berupa 

pemilahan sampah dari sumbernya," ujar Ketua Agrianita 

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, 

Rachmasari Ahyar, SP.

Hey Tayo mulai dikembangkan pada tahun 2018. Kegiatan 

tersebut merupakan inisiasi dari Departemen bekerjasama 

dengan Agrianita dan Himpunan Profesi Resource and 

Environmental Economics Student Association (REESA) 

mahasiswa Departemen ESL FEM, serta Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian dan Indonesia Green 

Action Forum (IGAF).

Ketua Departemen ESL, Dr Ahyar Ismail sangat 

mendukung dan memfasilitasi kegiatan Hey Tayo. Ia 

berharap kegiatan tersebut dapat membantu program 

Green Campus IPB University.

Kegiatan Hey Tayo disambut pengunjung dengan antusias. 

Tidak hanya orang dewasa namun juga anak-anak ikut 

peduli terhadap sampah. Oleh karena itu diharapkan 

semakin banyak orang-orang yang mempunyai rasa peduli 

terhadap pemilahan sampah yang nantinya akan menjadi 

sebuah kebiasaan.

“Harapannya kebiasaan memilah sampah ini dapat dibawa 

ke rumah dan peran kecil ini nantinya akan membawa 

dampak yang besar bagi lingkungan kita," imbuhnya. 

(ang/Zul)

Hey Tayo Ajarkan Memilah Sampah pada Wisudawan 
dan Keluarganya

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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D
r. Ir. Arief Daryanto, MEc, Dekan Sekolah Vokasi 

IPB University memaparkan faktor-faktor 

penggerak daya saing usaha peternakan 

terutama daging ayam. “Faktor tersebut antara lain: 

Pertama  adanya iklim investasi yang kondusif; Kedua,  

perusahaan skala besar terintegrasi dengan manajemen 

baik, peralatan moderen, inovatif dan sesuai dengan 

permintaan pasar; Ketiga, infrastruktur rantai dingin 

moderen sebab komoditas dan produk daging ayam 

mudah rusak; Keempat, adanya dukungan kuat produksi 

jagung dan kedelai lokal yang melimpah dan berkualitas 

baik; Kelima adanya kerjasama kemitraan (contract 

farming) yang saling menguntungkan antara perusahaan 

besar  (inti) dan plasmanya. Dalam hal ini terlihat bahwa 

kemitraan usaha dalam industri perunggasan ayam 

sebagai sebuah keniscayaan,” papar Dr. Arief saat menjadi 

narasumber “Pertemuan Kemitraan Usaha Peternakan”, 

Senin (24/6), di Hotel Savana Malang. Kegiatan yang 

diselenggarakan Dinas Provinsi Jawa Timur ini dalam 

rangka meningkatkan kualitas tata kelola Kemitraan 

Usaha Peternakan berdasarkan  prinsip saling 

memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, 

bertanggung jawab, dan ketergantungan.

Lebih lanjut Dr. Arief  mengatakan bahwa  usaha 

perunggasan  merupakan  keniscayaan karena industri ini 

sangat rentan atau sangat sensitif terhadap perubahan 

baik harga input maupun output. “Kemitraan merupakan 

strategi peternak dalam rangka adaptasi dan mitigasi 

risiko yang terjadi.”

Menurut Dr. Arief, keberhasilan kemitraan atau contract 

farming ditentukan oleh banyak faktor antara lain adanya 

saling percaya (mutual trust),  jaminan produksi dan harga, 

economies of scale, pengurangan biaya transaksi, 

pembagian risiko (risk sharing),  akses kepada kredit dan 

keuangan,  tersedianya input, penyuluhan dan teknologi 

baru, input dan pembayaran yang tepat waktu (timely 

inputs and payment),  dan insentif untuk kualitas, harga 

serta efisiensi.

Acara Pertemuan Kemitraan Usaha Peternakan 2019  

yang dibuka Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur, 

Drh. Wemmy Niamawati, MMA ini diikuti  lebih dari 

seratus orang peternak plasma dan intinya dengan 

menghadirkan narasumber lainnya yaitu dari Direktorat 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, KPPU Jawa 

Timur, PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Santori. 

(AD/ris)

Dekan Sekolah Vokasi IPB University 
Berbagi Ilmu Kemitraan Usaha Peternakan
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Fapet IPB Gelar Pelatihan 
Asesor Kompetensi Bidang Logistik Peternakan

F
akultas Peternakan (Fapet) IPB University 

bersama dengan Animal Logistics Indonesia-

Netherlands (ALIN) mengelar Pelatihan Asesor 

Kompetensi Bidang Logistik Peternakan di Kampus 

Dramaga, Bogor (27-30/6). Menurut Wakil Dekan bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan Fapet, Dr Rudi Afnan, 

pelatihan ini sebagai salah satu rangkaian kerjasama ALIN 

dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Logistik 

Indonesia yang telah dijalin sejak Desember 2017. Dimulai 

dengan menyusun dan mengembangkan skema unit 

kompetensi untuk okupansi supervisor logistik 

peternakan, pelatihan asesor hingga visitasi Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi  (BNSP).

“Kebutuhan asesor kompetensi bidang logistik ini 

diperlukan oleh Fakultas Peternakan IPB University dalam 

mendukung program Sarjana Plus Logistik Peternakan. 

Para lulusan program Sarjana Plus bisa memperoleh 

sertifikasi kompetensi. Pentingnya sertifikasi kompetensi 

di bidang logistik peternakan jelas akan mempengaruhi 

dan memberikan jaminan terhadap pemegangnya ataupun 

stakeholders,” ujarnya.

Ia menambahkan, sertifikasi kompetensi merupakan 

pengakuan terhadap sumberdaya manusia yang 

mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja 

sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah 

dipersyaratkan dan dibutuhkan industri peternakan.

Dr Rudi menjelaskan, kegiatan ini merupakan rangkaian 

proses yang wajib dilalui oleh para calon asesor. Setelah 

pelatihan maka para calon peserta asesor akan mengikuti 

ujian apakah kompeten sebagai asesor kompetensi. Jika 

para peserta calon asesor dinilai kompeten maka akan 

memperoleh sertifikasi sebagai asesor kompetensi bidang 

logistik peternakan.

“Pelaksanaan ujian bagi para calon asesor akan 

dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2019 di Fakultas 

Peternakan IPB University. Bagi para peserta yang lulus 

pada ujian tanggal 6 Juli 2019 akan menjadi asesor bidang 

kompetensi logistik peternakan,” ujarnya.

Sementara itu, Uda Sasmita selaku perwakilan manajer 

sertifikasi dari LSP Logistik Indonesia menyatakan bahwa 

skema sertifikasi logistik peternakan ini merupakan yang 

pertama di Indonesia.

“Skema sertifikasi logistik di bidang manufaktur telah ada, 

namun untuk logistik di bidang peternakan ini merupakan 

hal pertama kalinya di Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan diikuti oleh enam peserta dari Fakultas 

Peternakan IPB University. Pelatihan ini dilatih langsung 

oleh  dua orang narasumber dari Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu Ratna D dan Rahmat 

Sudjali. (Awl/Zul)
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cience Techno Park (STP) IPB University ikut serta 

Sdalam Indonesia Innovation Day (IID) di Universitas 

Saarland, Saarbrucken, Jerman pada tanggal 25 – 

28 Juni 2019. Kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh 

Kemristekdikti ini  bertujuan mempromosikan dan 

menjajaki kerjasama produk inovatif dalam negeri di 

tingkat internasional. IID menampilkan sebanyak 27 

produk inovatif yang berasal dari 21 Pusat Unggulan Iptek 

(PUI) dan 5 Science Techno Park (STP), salah satunya 

adalah STP IPB Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan 

Inkubator Bisnis (DKSTIB)  IPB University yang diwakili 

oleh Kasubdit Inkubator Bisnis, Deva Primadia Almada dan 

Tenant  STP, PT Interstisi dengan menampilkan produk 

Green Composite Helmet (GC Helmet). Undangan yang 

hadir terdiri dari peneliti, praktisi bisnis, dan industri di 

Eropa. 

Kegiatan IID 2019 meliputi product presentation, product 

exhibition, business matchmaking, research networking, 

product development initiatives, dan singining 

collaboration. Pemberian Sambutan IID 2019 dilakukan 

oleh Direktur Manajemen Riset dan Alih Teknologi 

Universitas Saarland, Duta Besar Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Berlin-Jerman, Arief Havas Oegroseno, 

dan Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti-Kemristekdikti, Dr 

Patdono Suwignjo, M.Eng sekaligus membuka kegiatan 

secara resmi. Hadir pula Sesditjen Iptek Dikti Dr Ir Agus 

Indarjo, M.Phil, Ketua DRN Dr Ir Bambang Setiadi, IPU dan 

Direktur Lembaga Penelitan dan Pengembangan 

Kemristekdikti, Ir Kemal Prihatman, M.Eng. Kegiatan 

business matchmaking menghasilkan beberapa 

Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama usaha 

maupun riset dengan mitra industri di Jerman. Beberapa 

PUI dan STP mendapatkan mitra kerjasama dalam 

pemasaran, pengembangan produk maupun riset, dan 

telah melakukan signing collabroration. Salah satu STP 

IPB University akan bekerjasama dengan Kazlei Bernhardt, 

salah satu perusahaan di Jerman yang tertarik 

memasarkan produk GC Helmet di Jerman dan Polandia. 

Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia 

(SDM) dalam inovasi teknologi, juga dilaksanakan kegiatan 

site visit ke Saar Science Park, dan beberapa Research 

Institution di kota Saarbrucken, diantaranya Max-Planck 

Institute for Informatic, KIST Europe Institute, CISPA-

Helmholtxt Center for Information Security, dan German 

Research Center for Artificial Intelligence (DFKI).  “Melalui 

program IID dan inkubasi yang dilakukan oleh STP, semoga 

inovasi di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang 

dan menghasilkan  industri inovatif yang berdaya saing ke 

depan,” kata Deva. (stp ipb/ris)

Science Techno Park IPB University Unjuk Inovasi di Jerman
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L
ahan rawa pasang surut di Indonesia seluas 20 juta 

hektar dan potensial dikembangkan sebagai areal 

pertanian.  Kabupaten Bulungan, Provinsi 

Kalimantan Utara yang mempunyai lahan pasang surut 

sangat luas, sebagian telah direklamasi untuk 

pengembangan tanaman pangan dalam pola transmigrasi. 

Namun demikian, produktivitas padi lahan tersebut masih 

rendah yaitu kurang dari tiga ton per hektar. Hal ini karena 

lahan rawa pasang surut pada umumnya berasosiasi 

dengan sedimen berpirit, apabila tidak dikelola dengan 

teknologi yang sesuai akan menjadi lahan sulfat masam 

yang kurang mendukung pertumbuhan tanaman yang 

baik.

Menghadapi kondisi demikian, sejak Maret 2019, Bupati 

Bulungan telah menandatangani Kesepahaman Kerjasama 

dengan Rektor IPB University, dan ditindaklanjuti dengan 

Perjanjian Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah  Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) 

dengan Fakultas Pertanian. Sejak April telah berlangsung 

kajian peluang peningkatan produktivitasi padi melalui  

teknologi budidaya padi yang adaptif dengan karakteristik 

lahan tipologi pasang surut di SP3 UPT Tanjung Buka. 

Selain menugaskan tenaga ahli secara periodik datang ke 

lokasi, dua alumni Fakultas Pertanian  IPB University telah 

ditugaskan menetap di lokasi sebagai pendamping 

program.

Komitmen IPB University untuk memperluas dan 

mengintensifkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Bulungan selanjutnya diwujudkan dengan 

sinergi Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) IPB University. 

Pada Selasa, 18 Juni 2019 di Kantor Bappeda Litbang 

Kabupaten Bulungan telah dilakukan serah terima empat 

orang mahasiswa KKNT IPB dari Dr. Ir. Ahmad Junaedi, MSi 

selaku Wakil Dekan Fakultas Pertanian mewakili IPB 

University kepada Drs. Muhammad Isnaini selaku Kepala 

Bappeda Litbang Kabupaten Bulungan mewakili 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan paparan dan 

diskusi tentang kemajuan kegiatan kajian dan rencana 

program KKN-T yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian, 

Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan 

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Program Mahasiswa IPB University melakukan kegiatan 

KKN yang berfokus pada penguatan pendampingan 

program kerjasama pengembangan padi dan juga 

pengembangan masyarakat yang dilakukan secara 

partisipatif. Kepala Bapeddalitbang dalam sambutannya 

mengharapkan intensitas dan kualitas kerjasama dengan 

IPB University, termasuk pelaksanaan KKN-T dapat lebih 

meningkat pada kesempatan mendatang.

Tanggal 20 Juni dengan menempuh perjalanan 

mengarungi Sungai Kayan, mahasiswa KKN-T yang 

didampingi Dosen Pembimbing Ahmad Zamzami dan 

Ahmad Junaedi, serta Kabid Litbang Bappedalitbang dan 

Kabid Pangan Dinas Pertanian tiba di lokasi SP3. 

Mahasiswa disambut Kepala SP3 dan masyarakat Tanjung 

Buka. Pada hari pertama ini, mahasiswa sudah berbaur 

dengan petani ikut tandur tanam padi. Semoga 

pelaksanaan KKN-T IPB dirasakan kemanfaatannya bagi 

masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. 

(*/ris)

KKN-T IPB di Kabupaten Bulungan Perkuat 
Kerjasama Pengembangan Padi 
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epartemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas 

DPerikanan dan Ilmu Kelautan IPB University 

telah menyelenggarakan Lokakarya Pendidikan 

Sarjana “Reorientasi Kurikulum Program Studi Sarjana 

Teknologi Hasil Perairan”, Selasa (2/7) di Agribusiness and 

Technology Park IPB University di Cikarawang, Dramaga, 

Bogor.

Lokakarya Pendidikan Sarjana ini dihadiri  20 orang dosen 

di lingkungan Departemen  Teknologi Hasil Perairan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. 

Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Departemen Teknologi 

Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, 

Dr. Eng. Uju, S.Pi.,MSi ini diawali dengan presentasi 

tentang “Re-Orientasi Kurikulum”  yang disampaikan 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FPIK 

IPB University, Prof. Dr. Ir. Joko Santoso, M.Si.  “Kegiatan ini 

dalam rangka menuju Pendidikan Milenial IPB  University 

4.0. Oleh karenanya IPB University berbenah diri, dengan 

melakukan reorientasi kurikulum yang lama  disesuaikan 

dengan tuntutan masa kini.  Pimpinan IPB University 

mendorong seluruh fakultas dan departemen untuk 

mengadakan Lokakarya Pendidikan Sarjana dalam rangka 

reorientasi kurikulum tersebut,” kata Prof. Joko.

Dalam kesempatan itu, Ketua Program Studi Sarjana 

Teknologi Hasil Perairan, Dr. Ir. Iriani Setyaningsih, MS 

mempresentasikan tentang “Reorientasi Kurikulum 

Program Studi Sarjana Teknologi Hasil Perairan”. Diskusi 

yang dipandu oleh Sekretaris Program Studi Teknologi 

Hasil Perairan, Dr. Desniar, SPi, MSi ini berlangsung lancar 

dan menghasilkan Kurikulum Program Studi Sarjana 

Teknologi Hasil Perairan yang baru, yang diharapkan 

sesuai dengan rencana Pendidikan Milenial IPB University 

4.0. (*/ris)

Penting Rumuskan Kurikulum Pendidikan Teknologi Hasil Perairan
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Mahasiswa IPB Olah Sampah Jadi Minyak

M
ahasiswa IPB University  menggalakkan 

program Sampah Berdaya (Samber).  Inovasi ini 

dilahirkan dalam rangka  mengolah sampah 

menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui 

pemberdayaan masyarakat   sekitar Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA) Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, 

Kabupaten Bogor.  Samber merupakan Program 

Kreativitas Mahasiswa Pengabdian pada Masyarakat 

(PKM-M) mahasiswa IPB University yang beranggotakan 

Mulyati Kholida, Lazuardi Bahrul Hidayat, Irma Syofyanti, 

Maesaroh dan Rabbani Elha Ahmad. Kegiatan ini di bawah  

dosen pembimbing Lukmanul Hakim Zaini, S.Hut, M.Sc. 

Ketua PKM-M Samber, Mulyati Kholida  menyampaikan, 

Desa Galuga merupakan salah satu desa yang menjadi 

tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Tercatat tempat 

pembuangan akhir sampah memiliki luas sekitar 20 

hektar. 

“Masyarakat Kampung Baru yang berjarak tak jauh dari 

TPA Galuga banyak yang berprofesi menjadi pemulung. 

“Namun sayangnya, sampah yang dikumpulkan hanya 

dijual secara langsung. Sejauh ini pengolahan sampah 

hanya dalam skala mikro, belum ada pengolahan sampah 

yang dapat meningkatkan nilai tambah dari sampah 

tersebut. Sampah plastik apabila diolah secara baik dan 

benar dapat menjadi produk bernilai jual tinggi. Salah satu 

pengolahan sampah yang dikembangkan adalah 

mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar,” ungkap 

Mulyati.

“Sampah yang terdapat di TPA Galuga sebenarnya bisa 

diolah menjadi BBM dan menjadi sumber penghasilan 

tambahan bagi warga desa. Sampah plastik yang 

dikonversi menjadi bahan bakar termasuk daur ulang 

tersier. Salah satu caranya dengan proses cracking 

(perekahan) yaitu dengan memecah rantai polimer 

menjadi senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah. 

Hasil dari proses ini dapat digunakan sebagai bahan kimia 

dan bahan bakar. “Tempat pembuangan akhir ini 

berpotensi untuk menjadi ladang ekonomi, masyarakat 

mengumpulkan dan menjual sampah secara langsung 

kepada pengepul. Melihat peluang ini, kami berinisiatif 

membuat sebuah Organisasi Kerja “SamBer (Sampah 

Berdaya)” yang bekerja dalam bidang pengolahan sampah 

menjadi BBM (Bahan Bakar Minyak) sehingga dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat yang tinggal di 

sekitar TPA sampah Galuga. Bahan bakar minyak yang 

dimaksud adalah 60 persen solar, 25 persen bensin dan 

15 persen minyak tanah dengan struktur kepengurusan 

berasal dari masyarakat.

 

Pengurus-pengurus bertindak sebagai penggerak dan 

masyarakat sekitar yang tertarik bergabung dengan 

organisasi kerja “SamBer” bertindak sebagai pekerja. 

Organisasi Kerja dijalankan dengan menggunakan 

program B3 yaitu, Berwawasan, Bergerak, dan 

Berdampak. Dengan terbentuknya organisasi kerja 

“SamBer”, diharapkan masyarakat berkeinginan untuk 

menggali potensi yang bisa diperoleh dari mengolah 

sampah (Berwawasan), bersemangat untuk mengolah 

sampah menjadi produk yang bernilai jual tinggi 

(Bergerak), serta menambah penghasilan masyarakat 

sekitar TPA Galuga sehingga dapat meningkatkan 

perekonomian mereka (Berdampak).

Mulyati menegaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam 

pemberdayaan masyarakat ini adalah  mengurangi dan 

mengatasi masalah sampah plastik serta meningkatkan 

keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah plastik 

menjadi BBM yang berdampak pada peningkatan 

pendapatan masyarakat. Peningkatan keterampilan 

dilakukan dengan cara mengolah sampah, terutama 

sampah plastik jenis thermoplastic menjadi BBM. 

“Jika program ini berjalan sempurna, harapannya dapat 

membantu menambah penghasilan masyarakat yang 

berprofesi sebagai pemulung dan tersusunnya buku 

panduan yang akan dikemas menjadi satu kesatuan media 

edukasi yang berpeluang mendapatkan paten ISBN 

(International Standart Book Number), serta media 

edukasi akan direkomendasikan untuk daerah sekitar 

tempat pembuangan akhir lainnya,” kata Mulyati. (Awl/ris)



M
ahasiswa IPB University memanfaatkan 

limbah tulang ikan menjadi produk makanan 

komersial. Melalui Program Kreativitas 

Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Raisa Adila Sopiani, 

Diva Agimas Novansa Putri, Salsabila Naura Kamilia, Rita 

Syafitri dan Raden Ladityarasa Ilyankusuma yang 

didampingi oleh Anna Vipta Resti Mauludyani, SP, M.Gizi 

membuat cookies ZITE (Zwieback from High Calcium Fish 

Bone) dari tulang ikan.

Menurut Raisa, ZITE merupakan alternatif produk 

berbentuk cookies tinggi kalsium yang dibuat dari tepung 

tulang ikan. Tepung tulang ikan yang kaya akan kalsium 

dan asam amino dapat membantu mencukupi angka 

kebutuhan gizi harian.

“Tepung tulang ikan yang kami dapatkan dari PT. 

Garmelitha Lestari, kami manfaatkan sebagai bahan 

pembuatan cookies. Tepung tulang ikan ini sudah memiliki 

nomor paten dan terpercaya aman untuk dikonsumsi. 

Produk cookies dikemas menggunakan standing pouch 

yang dilapisi alumunium foil. Lapisan alumunium foil dipilih 

karena dapat menjaga mutu produk cookies. ZITE juga 

akan dibuat dengan formula khusus agar memiliki cita 

rasa yang enak,” tuturnya.

Raisa menjelaskan, bahan-bahan dari ZITE adalah ekstrak 

tulang ikan, margarin, telur, gula halus, tepung terigu, 

tepung maizena, chocochip, baking powder, cocoa powder. 

Sedangkan alat-alat yang diperlukan adalah wadah, 

pengaduk, mixer, loyang, kuas, cetakan, timbangan, oven, 

kompor gas. Produk ZITE memiliki harga pokok produksi 

sebesar Rp 12.091,00. Dengan Harga Penjualan Pokok 

(HPP) tersebut, produk ZITE akan dijual dengan harga Rp 

17.000,00 untuk pembeli dan Rp 16.000,00 untuk reseller.

 

“Produk ZITE diharapkan akan menjadi snack sehat di 

masa depan dan pelopor cookies tinggi kalsium di 

Indonesia. ZITE juga memiliki kandungan tinggi kalsium 

sehingga ZITE dapat meminimalisir kekurangan kalsium 

penduduk Indonesia. Dengan adanya ZITE, remaja dapat 

memiliki referensi jajanan sehat dan kaya zat gizi.  Dengan 

tagline “Cemilan Masa Depanmu” ZITE dapat 

memposisikan produknya di hati masyarakat untuk masa 

depan yang lebih baik karena kebutuhan kalsium yang 

tercukupi,” ujarnya.

 

Pengembangan bisnis ke depan adalah dengan 

meningkatkan produksi, ekspansi pasar, 

mengikutsertakan dalam berbagai pameran wirausaha 

muda, meningkatkan pengembangan produk sesuai 

dengan segmen pasar. Memperluas pemasaran seperti ke 

toko, supermarket, kantin kampus dan lain-lain. Selain itu, 

penjagaan kualitas produk harus dilakukan agar 

kepercayaan konsumen terjaga salah satunya adalah 

dengan adanya sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga 

(PIRT) maupun sertifikasi halal. (Awl/Zul)

Mahasiswa IPB University Ciptakan Cookies dari Tulang Ikan
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Kurangi Stress Pada Remaja, Mahasiswa IPB University 
Ciptakan De-Stress Card

Kesehatan mental adalah sesuatu yang kurang 

terlihat secara nyata namun memiliki peran yang 

tidak kalah penting seperti kesehatan fisik. World 

Health Organization (WHO) menyatakan bahwa gangguan 

kesehatan mental mulai muncul saat usia 14 tahun. Ini 

berarti gangguan kesehatan mental mulai menunjukkan 

tanda-tandanya saat penderita menginjak usia remaja.

 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, 

tingkat kecenderungan kasus gangguan kesehatan mental 

(emosional) yang ditunjukkan melalui gejala seperti 

depresi dan panik atau kecemasan sejumlah 6 persen 

(sekitar empat belas juta orang) pada kalangan remaja 

berusia 15 tahun ke atas. Hal tersebut terjadi karena masa 

remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa 

sehingga terjadi banyak perubahan. Perubahan tersebut 

diantaranya meliputi perubahan emosi, fisik, kognitif dan 

juga hormon.

 

Rendahnya kepedulian dan kesadaran antar remaja 

terhadap kesehatan mental juga dapat menjadi faktor 

penyebab semakin tingginya angka gangguan kesehatan 

mental pada remaja.

 

Sadar akan pentingnya remaja dalam memahami tugas 

perkembangan mentalnya, lima mahasiswa IPB University 

yaitu Dian Puspita Sari, Avia Maulidina, Arrizky Galih, 

Renita Devinica dan Vitriara Ahsana, merumuskan sebuah 

media edukasi yang mengkombinasikan metode 

permainan kartu role play dan juga teori perkembangan 

remaja. Melalui Program Kreativitas Mahasiswa 

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) mereka 

menciptakan De-Stress Card.

 

Dian Puspita Sari menyampaikan bahwa De-Stress Card 

adalah sebuah permainan kartu role play yang terinspirasi 

dari permainan kartu role play Citadels dengan 

memasukkan metode game-based learning di dalamnya. 

Pada permainan Citadels, para pemain akan memerankan 

karakter-karakter yang tersedia dan mencari solusi dari 

berbagai situasi yang mereka hadapi. 

 

“Keunikan dari De-Stress Card sendiri terdapat dalam 

metode permainannya yang mengemas tugas 

perkembangan remaja dengan cara yang menarik. Dengan 

total delapan ronde permainan, para pemain akan 

memerankan tokoh tertentu untuk menyelesaikan 

beberapa permasalahan remaja sehari-hari yang berkaitan 

dengan tugas perkembangan remaja. De-Stress Card pun 

sudah diimplementasikan kepada sejumlah siswa anggota 

Palang Merah Remaja (PMR) di SMA Negeri 3 Bogor,” 

ujarnya.

 

Dian Puspita Sari menjelaskan bagi siswa, De-Stress Card 

dapat menjadi alternatif permainan yang edukatif untuk 

mengisi waktu luang bersama teman-teman, sedangkan 

bagi guru, De-Stress Card dapat menjadi media edukasi 

kesehatan mental di SMA yang dapat mempermudah 

penyampaian materi yang interaktif dan aplikatif.

 

“Harapannya setiap remaja atau siswa SMA memiliki 

kepedulian dan kesadaran akan kesehatan mental. Selain 

itu guru bimbingan dapat lebih aktif dalam peningkatan 

kepedulian peserta didiknya terkait kesehatan mental. 

Untuk itu De-Stress Card menjadi media edukasi yang 

interaktif dan aplikatif serta dapat digunakan secara 

berkelanjutan bagi remaja atau pun siswa SMA,” tuturnya.

 

Keberlanjutan program ini merupakan aspek penting 

dalam sebuah program pengabdian terhadap masyarakat. 

Melihat sasaran utama program ini adalah remaja dan 

siswa SMA, maka diharapkan para guru dapat 

mensosialisasikan program De-Stress Card secara 

berkelanjutan kepada siswa generasi selanjutnya di SMA 

tersebut. (awl/Zul)
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