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IPB University Teken MoU dengan Kabupaten Grobogan

R
ektor IPB University Dr Arif Satria tandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan 

Sri Sumarni SH, MM, Bupati Kabupaten 

Gorobogan di Kampus Dramaga, Bogor (24/7). MoU ini 

menandai awal kerjasama antar IPB University dengan 

Kabupaten Grobogan di bidang pertanian yaitu budidaya 

kopi dan pengembangan pariwisata.

Pada kesempatan tersebut Dr Arif memaparkan inovasi-

inovasi IPB University sehingga berkontribusi terbanyak 

dalam Inovasi Indonesia Paling Prospektif berdasarkan 

Business Innovation Center (BIC) Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dr Arif berharap capaian 

ini mampu memberikan nilai tambah pada sektor 

pertanian bagi masyarakat serta daerah yang telah 

menjadi mitranya.

"Pariwisata merupakan bagian dari ekonomi kreatif yang 

sangat berpotensi. Alam kita luar biasa cantiknya dan 

masyarakat kita cukup beragam. Ini merupakan bagian 

penting untuk mendukung pariwisata. IPB University akan 

coba mendampingi Kabupaten Grobogan dalam 

pembangunan pariwisata dan pertanian,” tuturnya.

Menurutnya saat ini pertanian sudah harus bergerak ke 

pertanian 4.0. Tetapi pelaku pertanian di Indonesia saat ini 

pendidikannya masih belum terlalu tinggi, memiliki 

keterbatasan akses dan skalanya juga kecil.

“Pola-pola yang ada di IPB University bisa diujicobakan. 

Kita berkomitmen bahwa inovasi tidak berhenti di kampus 

namun harus punya multiple effect di lapangan dan 

Kabupaten Grobogan bisa menjadi salah satu tempatnya,” 

imbuhnya.

Dr Arif Satria juga mengundang para tenaga profesional 

dari Kabupaten Grobogan untuk melanjutkan studi S2 di 

IPB University.

"Saya kira MoU ini mencakup bidang yang luas termasuk 

pendidikan. Kita memiliki program Beasiswa Utusan 

Daerah (BUD) untuk S1 dan Sekolah Vokasi. Ini bisa 

dimanfaatkan Kabupaten Grobogan untuk mengirimkan 

putra putri terbaiknya dibiayai oleh kabupaten dan setelah 

lulus kembali ke daerah,” ungkapnya. Sementara itu Bupati 

Grobogan menyampaikan bahwa Kabupaten Grobogan 

merupakan kabupaten berbasis pertanian. Kabupaten ini 

memiliki daratan terluas se Jawa Tengah, diapit dua 

gunung kapur, memiliki kawasan hutan dan kawasan 

pertanian.

"Grobogan merupakan kabupaten penyangga pangan 

dengan komoditas kedelai dan jagung nomor satu tingkat 

nasional. Melalui kerjasama ini harapannya produksi 

kedelai dan jagung tersebut dapat lebih tinggi nantinya. 

Saya lihat berbagai inovasi IPB University diantaranya padi 

IPB 3S. Ini luar biasa produksinya dan saya harap bisa 

diaplikasikan ke Grobogan," ujarnya. (IR/Zul)
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Puluhan Mahasiswa Indonesia Bersaing 
untuk Menjadi Mahasiswa Berprestasi Nasional

P
emilihan Mahasiswa Berprestasi Nasional tahun 

ini digelar di Swissbell Hotel Bogor, (23/7). Dari 

200 peserta yang berasal dari berbagai perguruan 

tinggi di Indonesia, kini tinggal 15 mahasiswa dari 15 

perguruan tinggi program sarjana dan 15 mahasiswa dari 

perguruan tinggi program diploma yang bersaing menjadi 

Mahasiswa Berprestasi Nasional.

Untuk program diploma, mereka berasal dari IPB 

University, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, 

Universitas Jenderal Soedirman, Universitas Sari Mulia, 

Universitas Indonesia, Universitas Telkom, Universitas 

Negeri Yogyakarta, Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, 

Politeknik Negeri Sriwijaya, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali 

Internasional, Politeknik Negeri Bengkalis, Universitas 

Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas 

Pekalongan dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Sementara untuk program sarjana mereka berasal dari IPB 

University, Universitas Padjadjaran, Universitas Andalas, 

Universitas Negeri Jakarta, Universitas Muhammadiyah 

Malang, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah 

Mada, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga dan Universitas 

Katolik Parahyangan.

Dr Misbah Fikrianto Kepala Sub Direktorat Penalaran dan 

Kreativitas, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi dalam sambutannya 

mengatakan bahwa pemilihan mahasiswa berprestasi 

nasional ini untuk memilih mahasiswa yang excellent yang 

bisa menjadi role model dan contoh baik bagi generasi 

muda Indonesia.

“Ada beberapa komponen penilaian seperti karya ilmiah 

dan karya unggulan. Tidak hanya prestasi di bidang 

akademik tapi aktif juga di kegiatan kemahasiswaan. 

Kegiatan tambahan itu penting. Selain itu penilaian bahasa 

inggris dan penilaian psikotes juga dilakukan untuk 

melihat personality base, kejujuran, kedisiplinan, 

komunikasi serta wawasan kebangsaan. Mahasiswa 

berprestasi harus utuh, tidak hanya dari sisi akademik tapi 

sosial kebangsaan juga. Model pertanyaan tidak banyak 

interview dan seleksi, tapi Small Group Discussion (SGD),” 

ujarnya. Sementara itu ada alasan tersendiri mengenai 

dipilihnya Kota Bogor sebagai lokasi acara. Menurut Dr 

Misbah, di Bogor ada IPB University dimana Rektornya, Dr 

Arif Satria, memiliki pemikiran yang luar biasa terkait 

kondisi pendidikan tinggi di Indonesia saat ini.

Dalam keynote speechnya, Dr Arif Satria memberikan 

gambaran riset-riset yang sudah dilakukan perguruan 

tinggi di luar negeri. Australia, India, Jepang sudah 

mengembangkan skill skill baru yang harus dimiliki oleh 

pemuda-pemuda masa kini.

“Generasi muda kita harus memiliki complex problem 

solving. Skill ini untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 

dan Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity 

(VUCA). Generasi muda harus punya visi yang kuat, 

understanding kuat dan kelincahan yang sangat tinggi,” 

ujarnya.

Dr Arif menyambut baik ajang pemilihan mahasiswa 

berprestasi ini. Menurutnya era baru ini membutuhkan 

orang-orang yang kreatif. Ajang pemilihan mahasiswa 

berprestasi ini adalah ajang untuk memilih mahasiswa 

yang memiliki keseimbangan baik softskill maupun 

hardskill. “Sukses bukan semata-mata hardskill, karakter 

juga penting seperti kedispilinan dan skill yang kompatibel 

pada situasi baru,” ujarnya. (dh/Zul)



3

Incubie IPB University Pamerkan Produknya di Manila

D
alam 2nd Annual ABINet Meeting dan Product 

Exhibition di Manila, Filipina, Juni lalu, ada 30 

inkubator dan 30 startup (tenant) dari 10 negara 

ASEAN yang ikut acara ini. Salah satunya adalah IncuBie 

dari Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator 

Bisnis (DKSTIB) IPB University.

“Incubie hadir dengan tenant BIKI yakni aneka produk 

turunan berbasis chitosan dan tenant Mangano,” ujar Deva 

Primadia Almada, Kepala Sub Direktorat Inkubator Bisnis.

Dalam pertemuan ini, Deva berkesempatan memaparkan 

Pengembangan Website ABINet www.abinet.online untuk 

data base Inkubator di ASEAN yang merupakan salah satu 

output dari Program ABINet 2018 - 2020. ASEAN 

Business Incubator Network (ABINet) diluncurkan di Bogor 

pada tahun 2013 yang diinisiasi oleh Asosiasi Inkubator 

Bisnis Indonesia (AIBI), Koperasi dan UKM, ASEAN, JAIF 

dan 21 Inkubator Bisnis dari 10 ASEAN Member States 

(AMS) sebagai founding member, salah satunya adalah 

IncuBie IPB University.

“Tujuan pengembangan data base ini adalah untuk 

memperkuat pengembangan inkubator dan startup di 

kawasan ASEAN dengan menyediakan basis data dan 

informasi yang dapat digunakan untuk berbagai program 

dalam proses inkubasi. Selain itu, data base ini 

berkontribusi kepada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

dalam meningkatkan pertumbuhan startup dengan 

mengakses data dan informasi,” ujarnya.

Pertemuan ini menetapkan mekanisme pembentukan 

organisasi dan sekretariat ABINet, pemilihan 

Ketua/Presiden ABINet dan menyusun proposal kegiatan 

selanjutnya kepada JAIF dan ASEAN.

Sementara itu, Product Exhibition yang digelar bersamaan 

dengan Pameran National Science Technology Week 

(NSTW) dibuka oleh Menteri Riset dan Teknologi Filipina. 

Pameran tahunan ini diikuti oleh berbagai industri, 

startups dan stakeholders di Filipina dan juga luar negeri.

“Pada kesempatan ini tenant juga berkesempatan 

mengunjungi atase perdagangan KBRI Filipina di Manila 

yang akan membantu pemasaran produk dari Indonesia 

diantaranya Kitokit dan Mangano.  Melalui program dan 

kegiatan ABINet ini diharapkan jejaring dan kerjasama 

antar inkubator dan startup di kawasan ASEAN dalam 

kegiatan inkubasi dapat terjalin dan berkembang serta 

memberikan benefit bagi semua inkubator di AMS, 

termasuk salah satunya IncuBie IPB University,” ujarnya. 

(**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Bagikan Bunga di Sepanjang Jalan Siliwangi, 
Peringati Hari Kebangkitan Florikultura Indonesia

atusan bunga dibagikan mahasiswa IPB 

RUniversity di sepanjang jalan Siliwangi Kota 

Bogor, (24/7). Aksi bagi bunga mahasiswa dari 

Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas 

Pertanian ini digelar dalam rangka memperingati hari 

Kebangkitan Florikultura Indonesia ke-2 sejak 

dicanangkan pada 2017 lalu. Hari Kebangkitan Florikultura 

Indonesia ini juga digagas oleh Menteri Koordinator 

Perekonomian bersama dengan IPB University, Balai 

Penelitian Tanaman Hias Kementerian Pertanian dan 

Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo).

Fahmi Luqman Abdullah selaku Ketua Panitia 

Penyelenggara Festival Bunga dan Buah Nusantara 2019 

mengatakan kegiatan ini adalah upaya untuk 

membangkitkan dan mengingatkan kembali bahwa 

Indonesia memiliki Hari Kebangkitan Florikultura 

Indonesia, sebuah momen untuk mengedukasi 

masyarakat agar cinta akan bunga nusantara.

“Ini bentuk perayaan Hari Kebangkitan Florikultura 

Indonesia. Kita ingin ingatkan kembali kepada masyarakat 

bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman florikultura. 

Peluang usahanya pun sangat terbuka lebar. Coba siapa 

yang tidak menyukai bunga, kami rasa semua orang 

menyukai bunga. Meski peluang usaha di bidang 

florikultura sangat bagus, namun di Indonesia fokus 

pertanian masih di bidang pangan. Melalui momen ini kita 

akan ingatkan masyarakat supaya florikultura bisa 

bangkit,” ujarnya.

Menurutnya selain di Kota Bogor, pada tanggal 28 Juli 

2019 nanti para mahasiswa ini juga akan membagikan 

bunga lebih banyak lagi yaitu sekitar 1300 bunga yang 

akan dibagikan di wilayah Kabupaten Bogor di dekat 

Stadion Pakansari. Bunga-bunga yang dibagikan 

didatangkan langsung dari petani di Cianjur.

“Selain itu di bulan November nanti akan ada acara puncak 

Festival Bunga dan Buah Nusantara 2019 yang akan 

melibatkan stakeholder terkait, petani dan masyarakat 

umum yang akan diselenggarakan di Stadion Pakansari 

Kabupaten Bogor. Kegiatannya terdiri dari seminar, bursa 

pertanian, bursa kuliner, lomba merangkai bunga, lomba 

fashion show, talkshow dan lain-lain,” tuturnya. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB University Ajari Warga Pandeglang 

Buat Paving Block dari Sampah

ahasiswa IPB University yang sedang 

Mmelakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-

T) di Kampung Cipapais, Kelurahan 

Kadumerak, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten 

Pandeglang berikan sosialisasi pembuatan paving block 

dari campuran sampah plastik, (23/7).

Menurut Fazrina, salah satu mahasiswa yang mengikuti 

KKN-T, tujuan diadakan sosialisasi agar masyarakat 

khusunya kampung Cipapais dapat membuat sampahnya 

menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi seperti paving 

block. 

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh warga kampung 

Cipapais. Pembuatan paving block ini memanfaatkan 

sampah plastik sisa-sisa jajanan, minuman dan sisa 

rumah tangga. Sampah plastik dicacah menjadi sangat 

kecil sampai menyerupai pasir. Penambahan campuran 

sampah plastik sebesar 10 persen ke dalam adonan dapat 

menambah kekuatan paving block sekitar 35 persen.

Menurut Cecep selaku Ketua RW 6 kelurahan Kadumerak, 

kegiatan sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk 

diterapkan di Kampung Cipapais. Menurutnya di Kampung 

Cipapais belum ada tempat pembuangan sampah yang 

memadai.

“Masyarakat masih membuang sampah di sungai maupun 

di hutan. Selain itu jalan di kampung Cipapais beberapa 

masih belum menggunakan aspal. Dengan adanya 

sosialisasi ini dapat membantu warga dalam menjadikan 

sampah sebagai sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Yahya selaku warga 

setempat. Menurutnya kegiatan ini sangat bagus karena 

masyakat kini bisa memanfaatkan sampahnya untuk 

memuluskan jalan desa.

“Keren juga ya kalau sampah jajanan anak-anak bisa 

dijadikan paving block. Biasanya sampah di rumah hanya 

dibakar saja, ini bisa dijadikan paving block dan dapat 

mengurangi biaya bahan baku dalam pembuatan paving 

block,” ujarnya. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Selidiki Merosotnya 
Produksi Cengkeh di Paninggaran

M
ahasiswa IPB University yang mengikuti 

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) 2019 

melakukan survei terhadap kondisi 

perkebunan cengkeh di Kecamatan Paninggaran. Hasil 

survei mereka paparkan dalam Lokakarya dan Diskusi 

Kritis Persoalan Cengkeh Paninggaran di Aula Kantor 

Dinas Pemerintah Kecamatan Paninggaran, (24/7). 

Cengkeh yang dahulu menjadi andalan perekonomian 

masyarakat kini terserang penyakit mati meranggas yang 

masih misterius penyebabnya.

“Berdasarkan hasil survei, sebanyak 98 persen tanaman 

cengkeh di Kecamatan Paninggaran terserang penyakit 

mati meranggas yang ditandai dengan gejala daun rontok 

dan meranggas, kematian ranting dan adanya kanker yang 

muncul pada batang dan ranting tanaman. Persoalan 

tanaman cengkeh di Kecamatan Paninggaran ini sangat 

kompleks. Oleh sebab itu diperlukan upaya yang 

terstruktur, sistematis dan masif dengan melibatkan 

berbagai pihak untuk mengembalikan kejayaan cengkeh di 

Paninggaran,” tutur Bayu Aji Krisandi, mahasiswa IPB 

University.

Berdasarkan paparan pelaksana Camat Paninggaran, Drs. 

M. Edy Yuliantono MM, cengkeh menjadi simbol kejayaan 

masyarakat Paninggaran. Tetapi beberapa tahun terakhir 

mengalami kemunduran yang drastis. Rata-rata per tahun 

kerugian yang ditanggung petani mencapai tiga milyar 

rupiah.

“Kami kehilangan sekitar tiga milyar rupiah per tahun. 

Diskusi ini tentu menjadi suatu cara yang sangat patut 

diapresiasi. Semoga dengan adanya diskusi yang dihadiri 

seluruh tokoh-tokoh yang terlibat dalam persoalan 

cengkeh ini dapat menghasilkan solusi yang terbaik, 

mengembalikan kejayaan cengkeh seperti dahulu kala. 

Semoga mahasiswa IPB University kali ini seperti malaikat 

penyelamat bagi kami,” ungkap Drs Edy.

Sementara itu, menurut Yarkoni, pemerhati tanaman 

cengkeh, masalah cengkeh di Paninggaran ini bermula 

sejak adanya pabrik penyulingan daun cengkeh di 

Paninggaran. Adanya pabrik tersebut mendorong petani 

untuk mengambil daun cengkeh yang rontok di area 

pertanaman cengkeh untuk dijual kepada pabrik 

penyulingan daun. Daun cengkeh yang rontok tersebut 

pada dasarnya akan terurai ke dalam tanah sehingga 

menjadi pupuk dan akan menyuplai nutrisi untuk tanaman. 

Sehingga ketika daun yang rontok tersebut diambili maka 

perlu diganti dengan melakukan pemupukan secara rutin 

untuk mengganti nutrisi dari daun yang rontok tersebut.

Dari diskusi ini disimpulkan bahwa ada langkah-langkah 

yang harus ditindaklanjuti lebih dalam. Seperti pendataan 

petani cengkeh, inisiasi pembentukan paguyuban petani 

cengkeh, upaya untuk eradikasi massal pohon cengkeh 

yang sudah mati dan penyadartahuan kepada para petani 

tentang budidaya tanaman, kompos, dan hama penyakit 

cengkeh. (SMH/Zul)
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Konsep Drone Masuk Desa PSP3 IPB University 
Bantu Damaikan Warga di Cipeuteuy Sukabumi

B
anyaknya kepentingan individu dalam Koperasi 

Jarmaskor Maju Sejahtera (JMS) di Desa 

Cipeuteuy, Sukabumi menyebabkan timbulnya 

konflik kepemilikan aset. Terjadi kepentingan individu 

dalam menguasai aset, terutama persoalan lahan seluas 

1,8 Hektar (Ha) terbagi dalam tiga aktor yang saling 

mengklaim satu sama lain. Klaim tersebut dilandaskan 

dengan adanya pengakuan dari ketiga pihak (salah 

satunya Koperasi JMS) yang menyatakan bahwa dalam 

pembelian lahan di tahun 2013 ketiga aktor tersebut 

merasa membayarkan uang dengan besaran yang 

berbeda. 

Koperasi yang difasilitasi oleh Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University ini 

berjenis koperasi serba usaha.

Untuk mengatasi konflik yang terjadi di Koperasi JMS, tim 

PSP3 yang terdiri dari Dr Kaswanto, Ahmad Mony, Zessy 

Ardinal Barlan, Lukman Hakim, Solihin Nafar, Shelvy, dan 

Dwiki Faiz hadir untuk memediasi di Aula Pertemuan 

Jarmaskor, Sukabumi (27/6). Fiksasi ini juga merupakan 

rangkaian awal dari kegiatan pengembangan 

kelembagaan masyarakat yang bernama Learning Centre 

(LC) bersama Yayasan KEHATI sebagai mitra PSP3. 

Pelaksanaan wawancara mendalam dan turun lapang 

dilakukan untuk pengecekan dan pembenaran untuk 

menuntaskan konflik. Selain itu, PSP3 juga menggelar 

Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi 

dan data atas alur sejarah, relasi kelembagaan atau aktor, 

stratifikasi sosial dan pendataan aset.

“Konflik lahan yang menjadi perdebatan karena 

pengklaiman para pihak tentunya dapat ditempuh 

rekonsiliasinya dengan teknik drone mapping. Teknik ini 

menjadi salah satu langkah efektif PSP3 dalam 

menentukan batasan wilayah yang jelas secara partisipatif 

dalam skala lanskap. Partisipasi yang dilakukan dalam 

teknik ini pun tak main-main, seluruh aktor diundang 

untuk melihat secara jelas dan detail batasan wilayah 

yang menjadi sorotan konflik ini. Konsep “Drone Masuk 

Desa” yang digagas oleh Dr. Sofyan Sjaf selaku Kepala 

PSP3 IPB University ternyata menjadi salah satu solusi 

ampuh,” ujar Dr. Kaswanto sebagai Ketua Tim kegiatan ini.

 

Dengan data yang maksimal dan bermanfaat yang 

dilakukan PSP3, proses mediasi menjadi cair dan kondusif 

karena semua pihak merasa menemukan jalan tengah 

yang berimbang satu sama lain pihak. Mediasi tersebut 

pun tidak diwarnai interupsi negatif yang dapat menyulut 

konflik, bahkan berita acara yang memuat tanda tangan 

kesepakatan antar pihak pun terjadi. 

Mediasi yang disaksikan oleh tim  PSP3 IPB University dan 

pihak KEHATI ini menumbuhkan rasa positif ke depan di 

antara masyarakat sebagai pengembang LC. Setelah 

mediasi kesepakatan terjadi, PSP3 sebagai fasilitator 

pengembang kelembagaan juga melanjutkan pertemuan 

tersebut dengan identifikasi kebutuhan yang berkaitan 

dengan koperasi. Hal tersebut sangat diperlukan untuk 

keberlanjutan dan kemandirian kelembagaan dalam 

bidang pendidikan, ekonomi, dan konservasi yang bidang 

tersebut juga menjadi salah satu tujuan dan visi adanya 

LC.

“Alhamdulillah bisa sepakat sekarang, daripada Koperasi 

mandek terus dan teu jelas ya bagusnya begini,” ujar salah 

satu pengawas Koperasi JMS. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Ajari Warga Sempur 
Cara Budidaya Tanaman dan Ikan di Rumah

M
ahasiswa IPB University yang sedang 

melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-

T) di Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor 

Tengah, Kota Bogor memberikan sosialisasi cara budidaya 

tanaman dan ikan di rumah kepada perangkat kelurahan 

dan anggota karang taruna Lubuk Sipatahunan. Kegiatan 

bertajuk pelatihan aquaponik sederhana ini bertujuan 

untuk memperkenalkan teknik menanam sayur organik 

sekaligus memelihara ikan dengan alat dan bahan 

sederhana melalui pemanfaatan barang bekas sebagai 

salah satu media yang digunakan.

Aquaponik merupakan salah satu teknik urban farming 

yang dapat menjadi solusi permasalahan keterbatasan 

lahan di perkotaan dan sebagai solusi untuk meningkatkan 

ketahanan pangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

Tema KKN-T IPB University tahun 2019 yaitu 

Pengintegrasian Pendidikan dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dalam Pengarusutamaan Pertanian dengan 

Sub Tema Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam 

Berbasis Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat untuk 

Meningkatkan Kemandirian Pangan, Peningkatan Ekonomi 

Wilayah, dan Kelestarian Lingkungan Menuju Era Industri 

4.0. 

Yayang Nurhaerani, mahasiswa KKN-T Kelurahan Sempur 

mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, warga 

Kelurahan Sempur diharapkan dapat meningkatkan 

kemandirian pangan dan kelestarian lingkungan dengan 

menerapkan teknik aquaponik sederhana di rumah 

mereka masing-masing, karena aquaponik sangat 

menguntungkan.

“Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka memberdayakan 

masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemandirian pangan dan kelestarian lingkungan. Dengan 

adanya sosialisasi ini, warga Sempur diharapkan dapat 

membuat aquaponik sendiri di rumah. Karena keuntungan 

aquaponik ini sangat banyak, seperti mudah dilakukan, 

tidak membutuhkan lahan yang luas, dapat menambah 

keindahan pekarangan rumah serta ikan dan sayur untuk 

dikonsumsi bahkan dapat menambah penghasilan,” 

ujarnya.

Dalam kegiatan ini, peserta sangat antusias saat 

mendapatkan materi budidaya dan praktik langsung di 

lapangan. Kegiatan ini diawali dengan pre-test untuk 

mengukur pengetahuan warga terhadap aquaponik, yang 

dilanjutkan dengan pemberian materi pelatihan mengenai 

dasar-dasar pembuatan aquaponik. Kemudian peserta 

mempraktikan secara langsung proses pembuatan 

aquaponik tersebut dan diakhiri dengan post-test serta 

pembagian souvenir berupa benih tanaman kepada 

peserta. 

“Kami sangat senang dan berterima kasih kepada 

mahasiswa KKN-T IPB University yang telah mengadakan 

pelatihan ini. Program ini sangat bagus, dapat 

memberikan pengetahuan baru mengenai pembudidayaan 

di rumah. Saat ini kan apapun bagusnya organik, kalau ini 

diterapkan di rumah, tentu kita bisa lebih sehat karena 

tanam sendiri dan panen sendiri,” ujar salah satu warga. 

(**/Zul)
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Peduli Kesejahteraan Pedagang, 
Mahasiswa IPB University Kaji Revitalisasi Pasar di Bogor

M
ahasiswa IPB University melakukan penelitian 

terkait dampak kebijakan revitalisasi pasar 

rakyat di  Kota Bogor dalam meningkatkan 

daya saing pasar. Penelitian ini lolos didanai oleh 

Kemenristekdikti dalam Program Kreativitas Mahasiswa 

bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM PSH). Penelitian 

ini dilakukan oleh mahasiswa lintas departemen di 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Tim ini 

terdiri dari Widya Syafitri, Karina Dwi Rahmawati dan 

Aditya Anugrah Ramadhan yang dibimbing oleh Ranti 

Wiliasih, SP, M.Si.

Widya, ketua tim PKM menyampaikan pasar rakyat 

mempunyai peran strategis dalam hal penyerapan tenaga 

kerja. Khususnya sektor retail, Kementerian Perindustrian 

dan Perdagangan mencatat bahwa terdapat 13.450 pasar 

rakyat di seluruh Indonesia dengan 12,6 juta pedagang 

yang melayani kebutuhan sehari-hari masyaraat 

Indonesia.

“Namun, perkembangan pasar berbasis teknologi dan 

pasar modern mengancam keberadaan pasar rakyat. 

Terlebih kesan pasar rakyat pada umumnya merupakan 

pasar yang kotor, kumuh, berbau tidak sedap, dan banyak 

sampah membuat preferensi konsumen berpindah ke 

alternatif pasar modern. Hal inilah yang mendorong 

Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan 

revitalisasi pasar untuk memperbaiki pasar rakyat 

sehingga mendorong kemandirian ekonomi.  Berdasarkan 

hasil penelitian, adanya revitalisasi mengakibatkan 

menurunnya pendapatan pedagang.  Pada Pasar Gunung 

Batu rata-rata pendapatan pedagang sebelum kebijakan 

ialah Rp 1.922.667 kemudian setelah adanya kebijakan ini 

rata-rata pendapatan menurun menjadi Rp. 1.626.000. 

Hal yang sama juga terjadi pada Pasar Kebon Kembang. 

Kami mendengar pendapat dari para pedagang yang 

menyampaikan lebih baik pasarnya kurang bagus tapi 

pengunjung ramai daripada pasar bagus namun sepi 

pembeli,” ujar Widya.

Kebijakan revitalisasi pasar rakyat baik di Pasar Gunung 

Batu dan Pasar Kebon Kembang memberikan fasilitas fisik 

dan manajemen pengelolaan yang cukup baik. Namun 

pedagang merasakan adanya penurunan pendapatan dan 

kenaikan biaya pengeluaran yang harus dibayarkan 

sehingga dapat menurunkan keuntungan,” kata Widya.

Tim ini menarik kesimpulan bahwa kebijakan revitalisasi 

ini kurang berhasil. Pedagang mengharapkan pengunjung 

atau pembeli dapat menjadi ramai kembali dan biaya sewa 

ruko ataupun iuran tempat berjualan tidak mengalami 

kenaikan terus-menerus bahkan tanpa adanya 

pemberitahuan terlebih dahulu.

“Pada kenyataannya, ide untuk merevitalisasi pasar rakyat 

adalah ide yang baik. Namun sistem pengelolaannya juga 

harus diperbaiki agar dapat lebih mempromosikan pasar 

rakyat ke masyarakat luas. Kami berharap koordinasi yang 

baik dapat dilakukan oleh pemerintah dan pedagang 

dalam proses revitalisasi sehingga tujuan awal untuk 

menyejahterakan pedagang dapat terwujud,” tutup Widya. 

(FI/ris)
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Tingkatkan Gelasi Surimi, 
Mahasiswa IPB University Manfaatkan Tulang Ikan Patin

S
urimi merupakan produk olahan perikanan yang 

memiliki kandungan gizi tinggi. Surimi yang 

disukai konsumen haruslah memiliki tingkat gelasi 

yang baik. Ayu Septi Wulandari, Fahri Sinulingga dan Devi 

Kartika Prameswari mahasiswa dari Departemen 

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB University mencoba membuat surimi 

ikan kurisi dengan gelasi  tinggi. Tujuannya untuk 

meningkatkan gelasi mereka menggunakan tulang ikan 

patin.

Ayu selaku ketua tim menjelaskan bahwa hasil samping 

tulang ikan patin belum dimanfaatkan secara maksimal, 

dan penelitian surimi dari ikan tropis seperti kurisi juga 

belum banyak dilakukan.

Umumnya peningkatan gelasi menggunakan putih telor 

yang dapat menyebabkan alergi. "Oleh sebab itu kami 

meningkatkan gelasi dengan protein yang sudah terdapat 

pada ikan dengan bantuan enzim transglutaminase yang 

diaktivasi oleh nanokalsium dari tulang ikan patin,” tutur 

Ayu.

Nanokalsium tulang ikan patin dibuat menggunakan 

metode kalsinasi dengan pengecilan ukuran menggunakan 

nanomilling. Selama ini pemanasan yang banyak 

digunakan adalah pemanas tradisional waterbath. 

Sehingga pada penelitian ini dikembangkan teknologi 

modern pemanasan menggunakan microwave yang dapat 

menghemat waktu.

Hasil penelitian tim yang dibimbing Bambang Riyanto, SPi, 

MSi ini berupa produk surimi dengan penambahan 

nanokalsium tulang ikan patin. Nanokalsium tidak hanya 

berfungsi meningkatkan gelasi tetapi juga sebagai 

penyumbang kalsium. Surimi yang dikembangkan tim ini 

siap untuk dikonsumsi dengan pemanasan menggunakan 

microwave.

Dengan ide ini mereka berhasil mendapat pendanaan dari 

Kemenristekdikti melalui program Pekan Kreativitas 

Mahasiswa bidang Penelitian (PKMPE) tahun 2019. 

"Surimi memiliki gelasi yang lebih baik jika ditambahkan 

nanokalsium, gel yang baik merupakan kesukaan 

konsumen. Selain itu, nanokalsium dapat menyumbang 

bagi kebutuhan kalsium konsumen,” ungkapnya. (IRM/ris)
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Panen Terancam, Mahasiswa IPB University Gunakan 
Teknik Tancap Guna Tingkatkan Produksi  Kerang

P
rovinsi Banten dikenal sebagai provinsi yang 

menjadi salah satu sentra produksi kerang hijau 

di Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi alam dan 

lingkungan di Banten yang cocok  menghasilkan kerang 

hijau berkualitas baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik Kota Serang (2016), kontribusi Kecamatan 

Kasemen terhadap produksi perikanan budidaya di Kota 

Serang tahun 2014 sebesar 681,93 ton dari budidaya laut.

Tiga mahasiswa dari Departemen Ekonomi Sumberdaya 

dan Lingkungan dan Departemen Budidaya Perairan IPB 

University menangkap potensi menggiurkan dari hasil laut 

ini. Tergabung dalam tim Program Kreativitas Mahasiswa 

bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM-PSH), 

mahasiswa IPB  University ini melakukan riset analisis 

cost benefit and social ecological system budidaya kerang 

hijau yang berkelanjutan di Kota Serang khususnya di 

Kecamatan Kasemen. Tim yang terdiri dari Arwa Inas 

Shafiya, Bangkit Laksono dan Afirsta Yutrisya ini di bawah 

bimbingan Kastana Sapanli, SPi, M.Si.

Penelitian ini dilatarbelakangi hasil produksi kekerangan 

sangat dipengaruhi oleh metode produksi yang diterapkan 

oleh nelayan.

Inas menyampaikan, produksi kekerangan dalam kurun 

dua tahun terakhir cenderung menurun akibat cuaca 

buruk. Proses budidaya kerang hijau di daerah Banten 

dilakukan dengan metode tancap dan rakit. Perbedaan 

metode budidaya juga berpengaruh terhadap 

produktivitas kerang hijau, hal ini dikarenakan setiap 

metode memiliki umur teknis dan daya tahan yang 

berbeda terhadap perubahan cuaca.

“Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa usaha 

budidaya kerang hijau dengan metode tancap lebih layak 

dijalankan secara finansial. Metode tancap ialah metode 

yang menggunakan kerangka yang dibuat dengan bagian 

kotaknya di darat, lalu ditancapkan di laut dan dipasangi 

tali kolektor untuk mengumpulkan benih kerang,” sebut 

Inas.

Inas menambahkan, berdasarkan data dari Dinas 

Pertanian Kota Serang, saat ini kerang yang dibudidayakan 

di daerah Banten hanya kerang hijau saja. Hasil panen 

yang dihasilkan dijual ke bandar atau tengkulak di Kota 

Serang dan sekitarnya seperti Jakarta dan Tangerang. 

Kerang biasanya dijual dalam keadaan mentah dengan 

kondisi masih menyatu bersama cangkangnya yang 

sebelumnya telah direbus terlebih dahulu.  Selain itu, 

beberapa warga juga mencoba mengolah kerang menjadi 

produk kerupuk dan bakso, namun usaha ini belum sampai 

ke tahap pemasaran dikarenakan keterbatasan bahan 

baku dan modal produksi.

Rata-rata usaha budidaya kerang hijau yang dilakukan 

oleh masyarakat pesisir Banten merupakan pendapatan 

sampingan, hal ini dikarenakan nelayan sehari-harinya 

hanya fokus untuk melaut. Usaha budidaya kerang ini 

dapat menunjang penghasilan nelayan yang 

pendapatannya masih kurang jika hanya mengandalkan 

hasil tangkapan melaut.

“Rekomendasi yang kami sampaikan terkait budidaya 

kerang hijau di Kota Serang adalah nelayan lebih baik 

fokus menggunakan metode tancap. Perlu adanya kajian 

terhadap penentuan lokasi yang tepat bagi budidaya 

kerang hijau, mengingat adanya potensi rawan upwelling 

di laut tempat budidaya, memantau penerapan standar 

Good Aquaculture Practice (GAP) oleh pemerintah bagi 

pembudidaya setempat. Pemantauan ini dilakukan 

terutama dari sisi teknologi, sehingga produksi kerang 

hijau dapat terus ditingkatkan dan adanya pemberian 

bantuan disertai pembinaan kepada pembudidaya terkait 

alat produksi dan pengolahan limbah produksi kerang 

hijau,” tutup Inas. (FI/ris)
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