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Kerjasama IPB University dan PT. Freeport Indonesia 
Resmikan Kelas Khusus Magister Manajemen dan Bisnis

ekolah Bisnis (SB) IPB University bekerjasama 

Sdengan PT. Freeport Indonesia  meresmikan 

Program Studi Magister Manajemen dan Bisnis 

(S2) bagi karyawan PT. Freeport Indonesia dengan sistem 

blended learning, Jumat (12/07), di PT. Freeport Indonesia, 

Tembagapura Papua. Setelah melewati rangkaian tes 

penerimaan, sebanyak 36 orang karyawan PT. Freeport 

Indonesia mengikuti Program Studi Magister Manajemen 

dan Bisnis, kelas khusus angkatan EK30 di SB IPB 

University.

Peresmian pembukaan kelas khusus PT. Freeport 

Indonesia (EK30) dihadiri Rektor IPB, Dr. Arif Satria 

didampingi Dekan Sekolah Bisnis IPB, Prof. Dr. Ir. Noer 

Azam Achsani, MS, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, 

Kerjasama dan Pengembangan Sekolah Bisnis IPB, Dr. 

Nimmi Zulbainarni, Ketua Agrianita IPB  dan Ahmad Didi 

Ardianto, Direktur Executive Vice President (EVP)  Human 

Resources and Security PT. Freepot Indonesia. 
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Rektor IPB University, Dr. Arif Satria menyampaikan, IPB 

University banyak menghasilkan inovasi-inovasi dalam 

berbagai bidang yang bisa dimanfaatkan masyarakat. “IPB 

University adalah perguruan tinggi penyumbang 40 

persen inovasi di Indonesia.  IPB University siap  

bekerjasama dengan PT. Freeport tidak hanya di bidang 

pendidikan namun di bidang lainnya untuk kemajuan 

bangsa dan negara,” kata Dr. Arif.  Pernyataan Rektor IPB  

University juga diperkuat dengan sambutan Dekan SB IPB 

University. “Bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia 

bertujuan lebih besar, bukan sekedar nilai kerjasamanya 

tetapi lebih dari itu untuk kemajuan bangsa dan negara,” 

ujar Prof. Noer Azam Achsani. 

Didi Ardianto, Direktur EVP Human Resources 

menyampaikan bahwa kerjasama PT. Freeport Indonesia 

dengan SB IPB  University bukan sekedar untuk PT 

Freeport dan Papua semata, namun lebih besar dari itu 

untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia pula. 

“Orang Papua harus bisa menjadi pemimpin di tanahnya 

suatu hari nanti. Tidak hanya label sebagai orang Papua, 

pemimpin tanah Papua harus orang Papua yang memiliki 

kompetensi dan kualitas yang baik. Oleh karena itu, butuh 

orang asli Papua terdidik untuk dapat terus berinovasi 

membangun tanah Papua. Jikalau PT. Freeport Indonesia 

telah selesai kerjasamanya dengan Indonesia, teman-

teman Papua akan tetap berdaya,” ujar Didi Ardianto.

Pada kesempatan itu hadir alumni Doktor Manajemen 

Bisnis,  Sekolah Bisnis IPB University, Carry E.F 

Mumbunan membagikan pengalaman selama menempuh 

pendidikan. “IPB University banyak meluluskan alumni-

alumni handal di berbagai bidang. Untuk menjadi alumni 

handal, mahasiswa harus bekerja keras untuk bisa lulus,” 

ujar  Carry yang baru saja menyelesaikan tugasnya 

sebagai Director of General Affair and Human Capital PT 

Inalum (Persero).  (*/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Perguruan tinggi di Indonesia mendapat mandat 

dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI) 

untuk melakukan tracer study. Data tracer dan user study 

bermanfaat untuk berbagai kepentingan khususnya untuk 

akreditasi.

Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni (DKHA) IPB 

University menggelar Workshop Tracer dan User Study, 

Kamis (18/7), di Kampus IPB University Taman Kencana. 

Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data tracer dan 

user study yang sudah ada, sehingga ada kesamaan data 

yang akan dihimpun dari lulusan. 

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB 

University, Prof. Dodik R. Nurrochmat menyampaikan 

penyusunan data tracer dan user study di IPB sudah 

dilakukan cukup lama. “Namun masih terdapat kelemahan 

mendasar dimana data yang didapat dari masing-masing 

unit pembuat data tracer banyak yang berbeda. Hal ini 

tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Selain 

itu, tidak sesuai dengan kebutuhan akreditasi. Melalui 

workshop ini saya berharap akan tercipta template 

tunggal sehingga departemen dan fakultas menambahkan  

data sesuai dengan kebutuhan. Dengan workshop ini akan 

dicari formula yang terbaik,” ucap Prof. Dodik.

Data tracer dan user study juga seringkali dibutuhkan 

perusahaan internasional yang membutuhkan profesional 

muda untuk bekerja di perusahaan mereka. “Namun 

terkait hal ini menjadi dilema, dan  mengakibatkan orang-

orang terbaik bekerja di luar negeri. Tentu hal tersebut 

juga perlu dibatasi. Dalam melakukan tracer and user 

study bisa juga melakukannya saat kegiatan melibatkan 

alumni. Strategi dan timing semacam ini sangat penting 

untuk meningkatkan performa lulusan kita menjadi lebih 

baik. Ini penting sebagai bagian dari academic reputation, 

sehingga pengguna jika ingin data reputasi lulusan, kita 

bisa berikan karena sudah ada. Jika hasil kurang bagus 

sampel bisa ditambah,” ucap Prof. Dodik.

Dalam kegiatan ini IPB University menghadirkan 

narasumber Kepala Divisi Tracer Study Universitas 

Indonesia (UI), Ir. Ahmad Syafiq, M.Sc, PhD. Ia 

menyampaikan, "Tracer study berkembang makin 

kompleks. Level global mengalami kemajuan yang luar 

biasa. Alumni semakin merata di semua perguruan tinggi. 

Beberapa dimensi kualitas dari tracer study yaitu 

metodologi mengenai pengukurannya dan 

representasinya, standarnya harus jelas serta tepat. Selain 

itu relevansi hasilnya digunakan atau tidak. Juga tujuan 

harus jelas, database lulusan, lengkap dan update. 

Informasi lengkap lebih bagus. Kuesioner perlu diuji coba. 

Harus didokumentasikan,” papar Ahmad.

Direktur KHA IPB University, Dr. Heti Mulyati 

menyampaikan workshop ini ingin mendiskusikan  konten 

tracer dan user study. “Selain itu kita sedang membuat 

sistemnya supaya terintegrasi. Harapannya jadi umpan 

balik bagi perbaikan IPB ke depan,” kata Dr. Heti.

Kepala Sub Direktorat Hubungan Alumni, Adelyna, S.TP, 

M.M. menyampaikan tracer dan user study ini merupakan 

salah satu indikator penilaian kemahasiswaan untuk 

pemeringkatan perguruan tinggi. “Semakin bagus 

performance tracer study-nya, harapannya makin bagus 

peringkat institusi kita,” jelas Adelyna. 

Hadir juga menjadi narasumber Direktur Sistem Informasi 

dan Transformasi Digital, IPB University, Ir. Julio 

Adisantoso, M.Kom  membahas pengembangan sistem 

Informasi Alumni IPB University. (dh/ris)

IPB University Susun System Tracer dan User Study, 
Agar Lebih Efektif dan Efisien 
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S
eiring dengan bertambahnya penduduk di bumi, 

khususnya di Indonesia, kebutuhan terhadap 

daging dan protein juga semakin meningkat. 

Keadaan ini menjadi tantangan bersama bagi masyarakat 

Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan 

nasional. Di sisi lain, isu stunting yang terjadi belakangan 

ini turut menjadi polemik tersendiri. Hal ini karena 

konsumsi gizi pada masyarakat yang terbilang masih 

kurang.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Dr. Ir. 

Luki Abdullah, M.Sc menjelaskan permintaan daging di 

tahun 2030 diproyeksikan meningkat hingga 80 persen 

dan pada tahun 2050 permintaan daging dapat meningkat 

lebih dari 200 persen. “Ini memang peluang yang harus 

dimanfaatkan, tetapi kapasitas produksi kita  masih 

kurang. Saat ini peternakan kita 90 persen didominasi 

peternakan rakyat, dengan demikian mari kita bersama-

sama berkolaborasi,” papar Prof. Luki pada acara Diskusi 

Strategic Talk dengan tema “Produksi Peternakan 

Berkelanjutan untuk Kedaulatan Pangan,” Jumat (19/7), di 

Kampus Dramaga, Bogor.

Prof. Luki juga menjelaskan, di era serba digital saat ini, 

produk ternak semuanya dituntut lebih cepat, lebih tepat, 

lebih cerdas, dan lebih efisien mencapai konsumen. 

Supaya survive, perlu adanya integrasi antara penyedia 

pakan, kandang ternak, dan pengolahan ternaknya. 

Penggunaan teknologi dan penguasaan jaringan bisnis 

harus ditingkatkan dalam rangka mempermudah akses 

permodalan. “Implementasi konsep ini harus dilakukan 

secara multidisiplin ilmu. Pekerjaan transdisiplin saat ini 

sangat diperlukan karena kita sudah tidak bisa bekerja 

sendiri-sendiri, orang ilmu komputer harus tau tentang 

konsep dasar peternakan. Oleh karena itu antara satu 

dengan yang lain harus saling mendukung,” tambahnya.

 

Hal senada diungkapkan oleh Dekan Sekolah Vokasi IPB 

University, Dr.Ir. Arief Darjanto, M.Ec. “Saat ini kita 

memasuki era perkembangan teknologi yang 

mengharuskan adanya vitality innovation. Ke depannya, 

tantangan kita itu bagaimana memproduksi banyak 

dengan input yang sedikit, tapi kualitasnya juga bagus. 

Oleh karena itu livestock revolution juga harus diiringi oleh 

market revolution,” ungkapnya.

Dr. Arief menambahkan ke depannya perlu adanya 

integrated business model dalam pengembangan 

peternakan di Indonesia. Dr. Arief mencontohkan, dalam 

peternakan ayam, pihak feeder harus bisa bekerjasama 

dengan pihak breeder, peternak, processing, dan 

marketing.  “Strategi partner saat ini penting, karena era 

saat ini adalah era coopetition dan cooperation,” 

pungkasnya.

Sebagai contoh integrated business model yang sudah 

berjalan saat ini, Wakil Kepala bidang Penelitian, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University, Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr 

menjelaskan IPB University memiliki Sekolah Peternakan 

Rakyat (SPR) yang telah diadopsi di beberapa daerah.

“Keberadaan SPR ini menjadi contoh integrasi antara 

pemerintah, akademisi, dan peternak secara langsung. 

Oleh karena itu, harus kuat dalam kolaborasi atau 

kelembagaannya, yaitu bagaimana kita berbagi peran dan 

tanggung jawab dalam membangun pertanian yang 

unggul dan modern,” paparnya.

Prof. Agik menegaskan, semua pihak harus kompak dan 

solid mewujudkan integrated smart farming di Indonesia 

untuk menjawab tantangan masa depan. Untuk mengajak 

banyak pihak, perlu adanya konsolidasi antara akademisi, 

government, dan pebisnis.  (RA/ris)

Kolaborasi Kunci Majukan Peternakan Indonesia
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FKH IPB University Lepas Mahasiswa Abdi Nusantara 
ke Sumatera Barat

F
akultas Kedokteran Hewan IPB University melepas 

117 mahasiswa Abdi Nusantara melakukan 

pengabdian kepada masyarakat di Sumatera 

Barat. Kegiatan pengabdian ini merupakan kegiatan 

gabungan dari program Abdi Nusantara XIII dan IPB Goes 

To Field (IGTF) bertajuk 'Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Pencegahan Zoonisis, Optimalisasi Reproduksi, 

dan Sanitasi serta Higiene Pangan Asal Hewan Berbasis 

One Health', di Kampus IPB Dramaga Bogor, Jum'at (12/7).   

Ketua Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner (IPHK),  Dr. Yusuf  Ridwan 

menyampaikan, Abdi Nusantara merupakan agenda 

pengabdian yang dilakukan oleh FKH IPB University 

khususnya untuk program sarjana. “Pengabdian harus 

timbul dalam hati dan berkontribusi langsung membantu 

masyarakat melalui kerjasama dan berkoordinasi dengan 

dinas kesehatan dengan penuh tanggung jawab.  Suatu 

kebanggaan sivitas akademika IPB University,  

mahasiswanya sudah mencoba untuk berkiprah, 

membantu masyarakat langsung terjun ke lapangan. Oleh 

karena itu pengabdian menjadi kewajiban bagi mahasiswa 

untuk turun ke masyarakat,”papar Dr. Yusuf.

 

Program Abdi Nusantara ini menjadi salah satu kegiatan 

pengabdian yang baik untuk kegiatan fakultas yang 

berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University. Untuk tahun 

ini, mahasiswa akan melakukan pengabdian Kesepuluh 

kota dan kabupaten di Sumatera Barat diantaranya 

Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kota padang, 

Kabupaten Lima Puluh kota, Solok, Tanah Datar, Pesisir 

Kabupaten Selatan, Sijunjung, Dharmasraya dan Kota 

Bukittinggi,” ujar Dr. Yusuf.

 

Ia menambahkan, kegiatan pengabdian di Sumatera Barat 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada 

masyarakat bekerjasama dengan Dinas Kesehatan 

mengenai pemberian vaksin rabies yang ditularkan oleh 

anjing, sosialisasi pada peternak pemeriksaan kesehatan 

hewan ternaknya dan pemeriksaan hewan setelah 

dipotong. Selain itu sosialisasi cuci tangan dengan baik 

dan benar pada anak Sekolah Dasar. “Peternak harus tahu 

tentang zoonosis yakni penyakit yang ditularkan melalui 

hewan. Penyakit tersebut dapat mengganggu kesehatan 

masyarakat, penurunan produksi ternak dan 

mempengaruhi perekonomian  masyarakat setempat,” 

kata Dr. Yusuf.

 

Sementara Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan 

mengatakan ketika mahasiswa turun ke masyarakat untuk 

pengabdian, mereka  betul-betul menjadi representasi dari 

individu yang memiliki pemikiran dan niat yang tulus 

membantu masyarakat dalam memecahkan persoalan. 

Mereka harus berjiwa empati dapat merasakan kesusahan 

masyarakat dengan harapan bisa memecahkan persoalan 

yang timbul di tengah-tengah masyarakat dengan bijak 

dan baik.

 

“Untuk hal itulah mahasiswa ada di tengah-tengah 

masyarakat, mereka harus menjadi pemicu terbentuknya 

peradaban yang maju dengan pengabdian melalui 

pemberdayaan masyarakat,” katanya. (Awl/ris)
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P
ejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Universitas Teuku Umar (UTU) Aceh Barat 

tertarik belajar kiat-kiat di balik prestasi PPID IPB 

University sebagai Kampus Informatif berdasarkan 

perangkingan Komisi Informasi Publik Tahun 2018. Hal ini 

yang melatarbelakangi PPID UTU berkunjung ke PPID IPB 

University, Rabu  (17/7). 

Perwakilan yang hadir dalam program kunjungan ini 

adalah Aduwina, S.Sos, MSc selaku Ketua Unit Pelaksana 

PPID Universitas Teuku Umar (UTU), Maulidin Fajri dan Riki 

Yulianda alumni UTU yang sedang studi di program 

pascasarjana IPB University. 

Aduwina selaku Ketua Unit Pelaksana PPID Universitas 

Teuku Umar (UTU) mengatakan struktur organisasi PPID 

yang berlaku di UTU tidak sama dengan di IPB University 

yang melekat dengan Bagian Humas. Aduwina 

menyatakan bahwa posisi kehumasan dan PPID di UTU 

masih terpisah. Posisi Humas secara struktural berada di 

Bagian Kerjasama di bawah Biro Akademik. Sedangkan 

PPID dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis yang berdiri 

sendiri. Hal ini menimbulkan kendala saat menghimpun 

data yang harus disajikan di publik. “Kami ingin belajar 

bagaimana IPB University menempatkan posisi PPID 

sehingga mampu berada sebagai Kampus Informatif 

Tahun 2018,” ujar Aduwina. 

Siti Nuryati, STP, MSi, Kepala Bagian Humas, Biro 

Komunikasi IPB University menyatakan bahwa kendala 

yang dialami UTU pernah juga dialami IPB diawal proses 

sosialisasi. “Perlu upaya serius dari tim PPID untuk 

memberikan kesadaran kepada unit kerja di lingkungan 

kampus dengan cara mengirimkan surat yang dilengkapi 

dengan lampiran data yang sudah ditetapkan oleh Komisi 

Informasi Pusat dan ditindaklanjuti melalui komunikasi 

langsung misalnya melalui email dan telepon,” jelasnya. 

Sosialisasi PPID IPB University dilakukan tidak hanya level 

pimpinan, namun juga disebarkan ke berbagai unit kerja 

dan organisasi kemahasiswaan dan stakeholder di 

lingkungan IPB University. 

Menurut Kepala Biro Komunikasi IPB University, Ir Yatri 

Indah Kusumastuti, MS mengatakan Humas dan PPID 

merupakan satu kesatuan dimana posisi kehumasan 

harus berada di level yang tinggi dan pekerjaannya 

bersifat pengelolaan informasi. “Tugas PPID melekat 

Humas dan Humas adalah PPID sehingga menjadi satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,” tambah  Yatri.

Kunjungan UTU diakhiri dengan mengunjungi Student 

Service Centre (SSC)  untuk melihat fasilitas dan jenis-jenis 

layanan termasuk layanan khusus PPID. (YDI/ris)

PPID Universitas Teuku Umar Aceh Barat 

Studi Tiru ke IPB University
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Rombongan peneliti yang tergabung dalam Tim 

Aksi Transformasi Pertanian dari Pusat Studi 

Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University kunjungi Desa Bulakan dan Desa 

Sukatani (Kabupaten Serang) dan Desa Pamubulan 

(Kabupaten Lebak). Kedatangan tim yang terdiri dari Dr. 

Kaswanto, Dr. Sofyan Zaman, Lukman Hakim, Fajar 

Cakrawinata, Muhammad Badar, dan Ostaf al Mustafa ke 

dua desa tersebut untuk mengubah kebiasaan petani. Dari 

petani tanaman tahunan ke petani dengan kombinasi 

tanaman tahunan dan musiman.

“Konsepnya ke lanskap agroforestry untuk menjaga 

keberlanjutan aset-aset PLN (SUTET dan SUTT) yang ada 

di dua desa tersebut serta untuk kesejahteraan 

masyarakat setempat. Dalam kunjungan tiga hari ini, tim 

melakukan Focus Group Discussion (FGD), mengambil 

sampel tanah di area demplot di bawah jaringan SUTET 

PLN, melakukan wawancara dengan para stakeholders, 

sekaligus membuat film dokumenter,” ujar Dr Kaswanto.

Dari hasil pantauannya di desa Bulakan, masalah 

mendasar pada desa ini adalah kebanyakan petaninya 

merupakan petani penggarap dari tanah milik perusahaan 

maupun milik penduduk luar. Tidak ada kelompok tani dan 

BUMDes. Warga juga lebih memilih menjadi buruh atau 

meninggalkan desa.

“Tak ada kelompok tani, sedangkan BUMDes belum 

menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Berdasarkan 

info dari petani, untuk menggarap tanah, perusahaan 

menerapkan bagi hasil, tapi kalau gagal panen, petani 

akan didenda sebesar sepuluh juta rupiah. Itulah 

sebabnya, mereka enggan mengolah tanah milik 

perusahaan, karena terancam oleh denda, yang tak bisa 

ditebus hanya dengan panen-panen berikutnya,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi lebih baik terjadi di desa 

Pamubulan. BUMDesnya sudah proaktif membantu petani 

karet bahkan sudah memiliki laba perusahaan. Masalah 

pada desa ini ada pada kondisi alam, yakni kontur desa 

yang berbukit dan jaringan kabel PLN yang rendah, sekitar 

enam meter dari atas tanah.

“Kami takut mengolah tanah, apalagi saat hujan dan petir,” 

ujar peserta FGD, yang tetap membiarkan tanahnya tak 

tergarap.

Melihat kondisi ini, Dr Kaswanto berharap BUMDes di tiga 

desa tersebut bisa bangkit atau bisa menjadi BUMDes 

Bersama, yang melibatkan desa-desa lainnya. Untuk itu, 

Tim PSP3 akan membuat empat serial buku saku BUMDes 

berupa DIY BUMDes, Akselerasi BUMDes, Eskalasi 

BUMDes dan Aktualisasi BUMDes. “Dengan adanya buku 

saku tersebut, kami optimis eksistensi BUMDes menjadi 

lebih realistis sehingga ekonomi rakyat pedesaan bisa 

meningkat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dr Sofyan Zaman juga 

optimis dengan pilihan masyarakat untuk menanam 

jagung, karena tak akan terkendala dengan pemasaran. Dr 

Sofyan sudah bertemu dengan pihak offtaker atau 

pengumpul besar, yang akan membeli berapapun hasil 

panen petani. Mereka juga akan menurunkan tim yang 

akan membantu petani secara langsung. Bahkan 

menyiapkan mesin pengering, sehingga kadar air 

memenuhi syarat standar.

Sementara itu, Dr Sofyan Sjaf, Kepala PSP3-LPPM IPB, 

menegaskan bahwa petani akan menerima harga 

pembelian yang tinggi, karena mata rantai yang cukup 

panjang dalam pembelian jagung, akan terpotong oleh 

offtaker. “Saya berharap, kerja sama dengan PT Eragano 

yang menjadi offtaker, dapat segera menyejahterakan 

petani jagung. Harapan saya, kerjasama ini bisa terus 

berlanjut dengan PLN dan PT Eragano, maupun pihak lain 

yang peduli dengan ekonomi pedesaaan,” tandasnya. 

(**/Zul)

PSP3 IPB University Kunjungi Petani di Serang dan Lebak Banten



8

Berbekal Legenda, Mahasiswa IPB Teliti Kelestarian Ikan Dewa

I
kan dewa (Labeobarbus douronensis) merupakan ikan 

yang sangat langka dan bersifat spesifik lokasi. Ikan 

yang merupakan endemik khas Kuningan ini, belum 

dapat dikembangbiakkan dengan teknologi pembenihan 

manapun walau masih satu famili dengan ikan mas 

(Cyprinus carpio).

Objek wisata yang mempunyai kolam tempat habitat ikan 

dewa salah satunya adalah Cibulan. Keberadaan ikan 

dewa di Cibulan dijaga oleh kepercayaan masyarakat 

Kuningan akan cerita legenda ikan dewa.

Tiga mahasiswa dari multi departemen dan lintas 

angkatan di IPB University yang tergabung dalam tim 

Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Sosial 

Humaniora (PKM PSH) melakukan riset terkait efektivitas 

keberadaan cerita rakyat kuningan terhadap kelestarian 

ikan dewa. Tim yang terdiri dari Dian Arinta Putri, Fahrudin 

Ahmad, dan Enita Indah ini dibimbing oleh Dr Ir Rilus A 

Kinseng. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena 

masyarakat sekitar menganggap ikan dewa yang 

menghuni balong Cibulan bukan ikan sembarangan.

Dian memaparkan, riset dilakukan di Desa Maniskidul, 

Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa 

Barat. Penentuan lokasi tersebut karena di daerah inilah 

yang paling terlihat norma adat bersumber dari legenda 

ikan dewa diceritakan turun-temurun dan keberadaannya 

masih dipertahankan oleh masyarakatnya. Hal ini menarik 

karena masyarakat Desa Maniskidul sangat menjaga 

kelestarian ikan dewa yang hidup di desanya meskipun 

aturan tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat dan 

bukan merupakan aturan tertulis dalam hukum.

“Keberadaan ikan dewa di kolam wisata Cibulan masih 

terjaga karena kepercayaan masyarakat Kuningan akan 

keistimewaan ikan dewa. Ikan kancra bodas atau ikan 

dewa dikenal sebagai prajurit dari Prabu Siliwangi yang 

dikutuk oleh Prabu Kiansantang yang merupakan putra 

dari Prabu Siliwangi. Hingga kini cerita itu masih melekat 

pada sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan,” 

tambahnya.

Secara alamiah, kondisi kelestarian ikan dewa tetap 

terjaga selama ratusan tahun karena tidak adanya 

penangkapan oleh masyarakat. Kondisi itu juga didukung 

oleh peran masyarakat yang terus menjaga perairan 

Cibulan tetap jernih sehingga ikan dewa tidak kehilangan 

habitatnya. Semua ini didasari oleh pengetahuan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap legenda ikan dewa 

yang terus dijaga secara turun temurun.

“Ikan dewa ini memiliki pesona yang menarik di kalangan 

masyarakat yang mengunjungi perairan Cibulan. Ikan 

dewa ini menurut saya memang istimewa yakni tidak 

mengeluarkan bau amis dan sangat ramah kepada 

manusia. Makanan ikan dewa juga bukan pelet seperti 

ikan pada umumnya melainkan lebih mirip makanan 

manusia, makanan favoritnya adalah apel merah,” ujar 

Dian.

Ikan ini terlihat indah dengan warna sisik abu-abu 

mengkilap jika diangkat dari kolam, namun saat diletakkan 

kembali di air ia akan terlihat berwarna semburat biru 

langit. Ikan ini hanya ‘nurut’ kepada pawangnya, sehingga 

belum pernah ada yang berhasil menangkap ikan ini selain 

sang pawang.

Cerita rakyat Kuningan secara turun-temurun telah 

berperan sebagai panduan dan pengendali perilaku 

masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan alam 

sekitar, khususnya bagi kelangsungan hidup ikan dewa. 

“Kami berharap, semoga ikan dewa tetap dijaga terus oleh 

masyarakat sampai ada teknologi produksi benihnya 

ditemukan oleh pakar di bidang perikanan. Kalaupun nanti 

teknologi produksi benih ikannya sudah ditemukan, 

semoga ikan-ikan yang hidup di alam ini tetap dijaga dan 

jangan sampai ada penangkapan liar,” tutupnya. (FI/Zul)
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Mahasiswa IPB University Buat Kantong Plastik dari Kulit Patin

U
mumnya plastik yang dominan digunakan hari ini 

bersifat non biodegradable yang susah terurai. 

Butuh alternatif kemasan plastik yang bersifat 

biodegradable dan ramah lingkungan untuk mencegah 

pencemaran lingkungan. Bahan baku yang dapat 

digunakan sebagai alternatif pembuatan plastik 

biodegradable antara lain gelatin dan rumput laut. Untuk 

itu Yusuf Laduni, Ari Elisa Ratih dan M. Hafni Arief Akbar 

mahasiswa IPB University melakukan riset membuat 

kemasan plastik dari bahan alami.

"Bahan baku gelatin yang digunakan berasal dari kulit ikan 

patin. Rumput laut yang digunakan adalah Euchema 

cottonii. Penggunaan kedua bahan baku tersebut 

dikarenakan kemudahan diperoleh di kawasan Indonesia,” 

tutur Yusuf.

Mahasiswa Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) ini menjelaskan bahwa 

bahan baku ini dipilih karena beberapa keunggulan 

diantaranya mudah ditemukan, aman bagi lingkungan, 

serta harga yang saling mensubstitusi antara gelatin dan 

rumput laut sehingga dapat menekan biaya produksi.

Kulit ikan patin diekstrak dan dicampur dengan bahan 

rumput laut. Gelatin dibuat dengan mengecilkan ukuran 

kulit ikan patin, direndam dengan larutan asam kemudian 

dibilas dan diekstraksi dengan air pada suhu 65 derajat 

celsius. Bubur rumput laut dibuat dengan memucatkan 

rumput laut lalu direndam dengan air dan diblender. 

Kemudian semua bahan dicampurkan hingga menyatu 

kemudian dicetak dan dikeringkan dengan oven,” 

ungkapnya.

Riset yang dibimbing oleh dosen Dr Mala Nurilmala ini 

berhasil mendapat pendanaan dari Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 

Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-PE) 

tahun 2019.

Hasil dari percobaan ini berupa lembaran plastik yang 

masih dalam tahap pengembangan. Percobaan telah 

sampai pada produk akhir, akan tetapi masih banyak 

kekurangan dari produk yang dihasilkan. “Produk masih 

agak lengket dengan warna kekuningan, dan hanya bisa 

digunakan untuk mengemas produk kering, produk 

berbentuk lembaran mirip plastik pada umumnya. Untuk 

sementara hanya digunakan seperti wrap,” tandasnya. 

(IR/Zul)
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Dorong Ekonomi Desa, Mahasiswa IPB University 
Kaji Pembangunan Lapangan Sepak Bola Internasional

M
ahasiswa IPB University melakukan penelitian 

tentang Business Model Canvas (BMC) dari 

pembangunan lapangan sepak bola 

berstandar internasional sebagai unit bisnis Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) Sakti Lodaya Desa Cisayong, 

Tasikmalaya, Jawa Barat. Penelitian ini lolos didanai dalam 

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bidang Penelitian 

Sosial Humaniora (PSH). Penelitian ini dilakukan oleh 

mahasiswa Departemen Agribisnis dan Sekolah Bisnis IPB 

University. Tim terdiri dari Aulia Dina Wahidah, Gentur 

Ngudiharjo dan Maria Jacklyn yang dibimbing oleh Dr 

Yusalina, M.Si.

Aulia menyampaikan, alasan tim PKM ini tertarik untuk 

meneliti pembangunan lapangan sepakbola dikarenakan 

pada umumnya unit bisnis BUMDesa berupa produk 

makanan dan minuman, kerajinan, atau hasil pertanian 

desa. Namun, berbeda dengan BUMDesa Sakti Lodaya di 

Desa Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat, yang 

membangun lapangan sepak bola berstandar 

internasional sebagai unit bisnisnya.

Motif dibangunnya Lapangan Sakti Lodaya adalah sebagai 

unit usaha desa yang mampu menjadi penopang 

pembangunan desa. Keputusan untuk membangun 

Lapangan Sakti Lodaya tidak hanya sebagai ikon Desa 

Cisayong, melainkan juga sebagai bentuk pemanfaatan 

dana desa yang berkelanjutan dengan harapan dana desa 

mampu dikelola dengan baik dan memberikan dampak 

keuntungan baik itu sosial maupun finansial bagi warga 

desa.

Lapangan yang sudah mulai beroperasi sejak tahun 2018 

ini sudah beberapa kali disewa untuk dijadikan lapangan 

bertanding bagi klub sepakbola desa maupun klub lokal 

skala nasional seperti Persija dan Persib. Bahkan, 

turnamen U14 se-Jawa Barat tanggal 30 Juni 2019 pun 

menggunakan lapangan sepak bola Cisayong sebagai 

salah satu arenanya. 

“Dampak dari pembangunan Lapangan Sakti Lodaya mulai 

terlihat. Hal ini ditandai dari mulai beroperasinya kios alat 

olahraga, toko oleh-oleh, dan usaha rumah makan yang 

didirikan oleh warga Desa Cisayong. Untuk jasa 

penginapan, BUMDesa Sakti Lodaya Desa Cisayong 

bekerja sama dengan warga Desa Cisayong untuk 

menyewakan rumahnya sebagai penginapan atlet 

sehingga nuansa desa pun semakin terasa. Tentunya 

dalam pengelolaan lapangan sepak bola tersebut 

menghadapi berbagai permasalahan karena sebagai unit 

bisnis yang unik perlu menerapkan strategi bisnis yang 

tepat,” tambah Aulia.

Berdasarkan hasil riset, tim PKM ini menawarkan 

beberapa strategi kepada pengelola berupa 

pengembangan pemasaran melalui platform-platform 

online seperti influencer marketing dengan ambassador 

serta melalui konten-konten video promosi. Selain itu, 

pengelola juga perlu melakukan kategorisasi harga untuk 

warga lokal dan klub-klub luar daerah Tasikmalaya. 

Pengaktifan kartu membership juga dirasa dapat menjadi 

strategi untuk menjaga agar ada keberlanjutan dari 

penyewaan lapangan sepakbola dari klub yang bergabung 

menjadi anggota.

“Kami juga menyarankan BUMDesa Sakti Lodaya dapat 

bekerjasama dengan Kemenpora, Disparpora, BUMN, 

Kementerian Pariwisata ataupun perusahaan swasta baik 

dalam pendanaan maupun promosi, jadi jika di masa yang 

akan datang diadakan turnamen dapat menggunakan 

lapangan ini. Dengan adanya event, pendapatan 

masyarakat sekitar pun dapat bertambah. Bagi kami, ide 

bisnis ini sangat unik dan patut untuk dijadikan contoh 

karena bagaimana dana desa digunakan untuk bisnis 

berkelanjutan dan membuat desa menjadi lebih mandiri. 

Semoga bisnis BUMDesa ini bisa menjaga konsumennya. 

Rencananya juga akan ada tribun penonton, agar semakin 

ramai dan menambah pemasukan bisnis lapangan 

sepakbola itu sendiri,” pungkas Aulia. (FI/Zul)
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Riset Mahasiswa IPB University: 
Tingkat Kepuasan Pengguna MRT Capai 85 Persen

J
akarta dikenal sebagai kota terpadat di Indonesia. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statisik (BPS) tahun 

2015, kepadatan penduduk DKI Jakarta mencapai Rp 

15.663 jiwa/kilometer (km) persegi. Hal ini 

menyebabkan pergerakan/mobilitas warga Jakarta 

semakin padat. Tingginya mobilitas penduduk ibu kota 

belum diimbangi ketersediaan transportasi umum yang 

aman dan nyaman.

Hal ini menyebabkan pertumbuhan penggunaan 

kendaraan bermotor pribadi, baik kendaraan beroda 

empat maupun sepeda motor dari tahun ke tahun sangat 

pesat dan tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang 

jalan. Untuk mengatasi masalah transportasi yang cukup 

rumit di DKI Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta membangun 

sistem transit cepat berskala massal Mass Rapid 

Transit/MRT.

Tiga mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Studi 

Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB 

University yang tergabung dalam tim Program Kreativitas 

Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM – 

PSH) melakukan riset terkait efektivitas jasa transportasi 

publik di ibu kota. Tim terdiri dari Natasya Putri Erinda, 

Nurul Aidatul Fitriah, dan Sherin Safitri ini dibimbing oleh 

Dr Ir Wiwiek Rindayanti, M.Si. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh rasa penasaran para mahasiswa ini 

terkait seberapa besar pengaruh keberadaan MRT sebagai 

terobosan yang dapat memecahkan masalah mobilitas 

yang padat di Jakarta.

Natasya, Ketua Tim peneliti menyampaikan berdasarkan 

perhitungan Customer Satisfaction Index (CSI), indeks 

kepuasan konsumen pengguna jasa transportasi MRT 

menunjukkan nilai 85.10 persen. Hal ini berarti tingkat 

kepuasan pengguna MRT telah terpenuhi dan termasuk 

dalam kategori sangat puas. Jasa transportasi MRT yang 

telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak Maret 2019 ini 

telah memberikan kepuasan kepada penggunanya dan 

dapat dinyatakan efektif.

Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 April 2019, selama 

satu bulan beroperasi, terhitung rata-rata sebanyak 

82.615 penumpang menggunakan MRT dalam setiap 

harinya. Sebagian besar masyarakat mengalami 

penurunan rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk 

transportasi dan perkiraan waktu tempuh sampai tempat 

tujuan setelah menggunakan jasa transportasi MRT. 

Pembangunan transportasi terpadu ini bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas distribusi yang efisien, aman 

dan nyaman serta mengurangi mobilitas kendaraan di 

wilayah Jakarta.

“Pembangunan MRT ini nantinya akan menjadi salah satu 

alternatif pemerintah agar warga Jakarta yang tadinya 

sebagian besar menggunakan kendaraan pribadi 

diharapkan beralih menggunakan jasa transportasi ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, MRT belum 100 persen 

efektif karena dari sisi kepuasan konsumen rata-rata 

tingkat kinerja masih lebih rendah dibandingkan rata-rata 

tingkat kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

masih banyak faktor yang perlu diperbaiki oleh pengelola 

jasa transportasi MRT,” tambah Natasya.

Tim ini merekomendasikan pula beberapa hal kepada 

pengelola MRT seperti sosialisasi infografis dalam bentuk 

media cetak ataupun elektronik. Infografis ini disebar 

secara luas melalui platform media sosial, website dan 

sebagainya agar informasi sistem kedaruratan dan 

keamanan dapat diketahui penumpang secara luas. Selain 

itu, agar lebih memiliki daya tarik bagi penumpang, 

pengelola dapat memberikan promo dan potongan harga 

agar penumpang lebih memilih MRT dibandingkan dengan 

kendaraan pribadi.

“Perlu ada penambahan jumlah jalur dan stasiun yang 

menjangkau di seluruh wilayah Jakarta, yaitu Jakarta 

Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara, sehingga jasa 

transportasi MRT bisa dijangkau oleh pengguna yang 

tersebar di wilayah Jakarta.  Harapan kami, semoga MRT 

semakin berkembang dan menjangkau di seluruh wilayah 

Jakarta. Karena pada saat ini masih berada di Wilayah 

Jakarta Pusat - Jakarta Selatan. Dan dalam jangka panjang 

diharapkan bisa beroperasi di seluruh wilayah Indonesia,” 

tandasnya. (FI/Zul)
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