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Menteri Jonan Dorong Instansi Pendidikan 

Gunakan Solar Rooftop 

alam International Conference of Resources and 

DEnvironmental Economics (ICREE 2019) yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Magister 

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Departemen 

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi 

dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, di IPB 

International Convention Center (IICC), Kampus 

Baranangsiang Bogor (22/8), Menteri Energi, Sumberdaya 

Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mendorong instansi-

instansi pendidikan serta industri hospitality untuk 

menggunakan solar rooftop pada tiap gedungnnya. Jonan 

juga berharap pemerintah daerah dapat mandiri energi.

“Pemerintah memiliki target dalam bauran energi sampai 

dengan tahun 2050. Dalam bahan bakar minyak, 

pemerintah telah memiliki kebijakan B20 yang bertujuan 

untuk meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 

20 persen. Dari segi pembangkit listrik, pemerintah juga 

mendorong pemanfaatan energi terbarukan terutama 

pemakaian solar rooftop. Pemerintah juga mendorong 

instansi-instansi pendidikan, industri hospitality untuk 

menggunakan solar rooftop  pada tiap gedungnya. 

Kompetensi pengembangan energi terbarukan di masa 

yang akan datang akan mewujudkan energi terbarukan 

yang lebih terjangkau,” ujarnya.
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Menanggapi hal tersebut, dalam rangka Green Campus 

2020, Rektor IPB University, Dr Arif Satria siap menjadikan 

rektorat mandiri energi. Selain itu, menurutnya Surfactant 

dan Bioenergy Research Center (SBRC), Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 

IPB University telah ditunjuk oleh Kementerian Riset, 

Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai 

pusat unggulan di bidang sains dan teknologi terkait 

biomassa.

“IPB University memiliki peran penting dalam 

pengembangan bioenergi. Untuk itu kita harus mencari 

sumber-sumber lain dari produk bioenergi non pangan. 

Harapannya inovasi bioenergi yang dihasilkan berasal dari 

produk non pangan. Banyak potensi biomassa di Indonesia 

yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku 

biofuel generasi dua yakni kelapa sawit (tandan buah 

kosong, mesocarp, serat, cangkang inti sawit, batang, 

pelepah tangkai daun), kelapa (cangkang, sabut), tebu 

(pucuk daun dan ampas tebu), karet (kulit dan pulp), kopi 

(sekam), kakao (cangkang dan kulit biji), sagu (daun, kulit ), 

beras (jerami dan sekam), jagung (tangkai, rambut, dan 

tongkol), dan singkong (kulit). IPB University akan terus 

mendorong untuk membuat sebuah produk energi yang 

murah,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan jenis bahan baku biomassa, 

tandan kosong kelapa sawit adalah sumber yang paling 

potensial biomassa untuk biofuel generasi kedua. Karena 

itu diperlukan untuk membuat penelitian terobosan yang 

dapat meningkatkan nilai tambah, meminimalkan limbah 

yang dihasilkan dan membuat industri kelapa sawit lebih 

berkelanjutan.

“Pemanfaatan biomassa tidak hanya terbatas untuk 

biofuel, tetapi juga untuk berbagai produk seperti 

biomaterial, biokimia, biosurfaktan, dan lainnya produk. 

Pengembangan beragam pemanfaatan biomassa 

membutuhkan dukungan teknologi untuk mempercepat 

dan mengkomersialkan produk biomassa oleh industri, 

untuk memastikan keberlanjutan produksi, dan produk 

dapat memenuhi persyaratan,” tambahnya. (dh/Zul)
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IPB University Jalin Kerjasama dengan PT Pertani dan 
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor

R
ektor IPB University, Dr Arif Satria tandatangani 

perjanjian nota kesepahaman dengan Direktur 

Utama PT. Pertani (Persero), Dr Febriyanto dan 

Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, 

Drs Hasanudin Tahir di IPB International Convention 

Center (IICC) Kampus Baranangsiang, Bogor (22/8). 

Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat khususnya bidang 

perberasan dan produk turunannya serta pengembangan 

bisnis dalam ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor.

“Tantangan besar yang dihadapi IPB University dan PT 

Pertani di era revolusi industri 4.0 adalah harus dapat 

menghasilkan produk dan alat-alat pertanian yang 

berbasis artificial intelligence. Misal aplikasi sensor dan 

robotik seperti traktor tanpa operator, pesawat drone 

untuk mendeteksi unsur hara di dalam tanah. Teknologi 

tersebut diharapkan dapat membuat produksi pertanian di 

Indonesia berjalan lebih efektif dan efisien sehingga 

produktivitas para petani meningkat secara optimal,” 

ujarnya.

Sementara itu kerjasama dengan PDAM Tirta Kahuripan 

terkait dengan kebutuhan akan air bersih, pengolahan air 

bersih dan keterbatasan air bersih. Bukan IPB University 

saja yang membutuhkan air bersih tetapi PDAM juga 

harus dapat mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat 

sekitar kampus, sehingga kebutuhan air bersih tidak lagi 

menjadi kendala bagi masyarakat lingkar kampus dan IPB 

University.

Dalam kesempatan ini Dr. Febriyanto mengatakan bahwa 

akan segera melakukan kegiatan kongkrit terutama dalam 

rangka pengembangan varietas tanaman pangan dan 

perkebunan serta pertanian secara menyeluruh. PT 

Pertani ke depan akan fokus sebagai Center of Excellence 

(CoEIPB University) secara strategis mewujudkan fungsi 

pengadaan pembenihan, pupuk, dan perberasan.

"PT Pertani sendiri juga telah berkomitmen untuk 

memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan inovasi dari IPB 

University. PT Pertani yakin IPB University dapat 

membantu pertanian Indonesia lebih maju dan 

berkembang dengan baik, karena didukung oleh dosen dan 

peneliti IPB University yang ahli dalam bidang pertanian 

sehingga dunia pertanian di Indonesia akan tumbuh dan 

berkembang dengan pesat," imbuhnya.

Sementara itu dalam hal pelayanan air bersih yang 

dibutuhkan IPB University dan masyarakat lingkar 

kampus, Drs Hasanudin Tahir mengatakan bahwa PDAM 

memiliki tanggung jawab untuk menyediakan air bersih 

bagi masyarakat. Untuk itu penyedian air bersih akan 

segera ditindaklanjuti dengan langsung terjun ke lapangan 

agar kebutuhan air bersih segera terpenuhi dengam baik. 

(Awl/Zul)
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Tepis Isu Provinsi Baru, Pemkot Bogor 
Gandeng P4W IPB University

A
khir-akhir ini muncul isu pembentukan Provinsi 

Bogor Raya di medi massa. Menurut Walikota 

Bogor, Bima Arya Sugiharto, isu itu muncul 

bermula dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang 

sedang mempersiapkan perencanaan Kota Bogor di masa 

depan.

Hal ini disampaikan Bima Arya saat pertemuan antara 

Pemkot Bogor dengan Pusat Pengkajian Perencanaan dan 

Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University di 

Sekolah Bisnis, Kampus Baranangsiang (25/8). Pertemuan 

yang digelar dalam rangka pengembangan serta 

perencanaan kawasan Bogor dan sekitarnya ini dihadiri 

Rektor IPB University, Dr Arif Satria, Plt Ketua DPRD Kota 

Bogor, Atang Trisnanto serta Ketua P4W IPB University, Dr 

Ir Ernan Rustiadi.

“Pada pertemuan kali ini, saya ingin meluruskan isu yang 

telah beredar tentang pembentukan Provinsi Bogor Raya. 

Isu-isu yang berkembang sekarang ini harus diletakkan 

dalam konteks yang proporsional dalam hal yang 

akademis karena ada potensi isu ini akan terlalu ditarik ke 

aspek politis. Seolah-olah Pemkot Bogor mengajukan 

proposal pembentukan Provinsi Bogor Raya, padahal kami 

sedang mencoba mempersiapkan perencanaan Kota 

Bogor di masa depan. Oleh karena itu, kami memutuskan 

untuk menjadikan P4W IPB University sebagai mitra kita 

dalam mengkaji perencanaan dan pengembangan. Bukan 

hanya untuk wilayah Bogor, namun juga Jabodetabek 

secara keseluruhan agar pembahasan isu perencanaan 

dan pengembangan wilayah tetap pada wilayah yang 

akademis,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Dr Arif Satria mengatakan 

sikap IPB University tentu harus berlandaskan pada 

kajian-kajian yang ada. IPB University melalui P4W sudah 

melakukan kajian perencanaan wilayah di berbagai tempat 

di Indonesia termasuk Jabodetabek. 

“Jabodetabek merupakan wilayah-wilayah lintas 

administrasi yang memiliki ikatan fungsi, baik dari segi 

demografis dengan arus komutasi yang luar biasa, 

hubungan ekonomi dan juga hubungan ekologis. Maka dari 

itu, kita harus membuat Jabodetabek menjadi entitas yang 

tata kelolanya harus dikuatkan dan dituntaskan agar tiga 

hubungan utama tersebut bisa berlangsung dengan baik," 

ujarnya.

Sementara itu, Dr Ernan Rustiadi juga menyampaikan 

bahwa isu pemindahan ibu kota, pembentukan Provinsi 

Bogor Raya, serta berbagai isu lainnya merupakan muara 

dari tata kelola megapolitan Jabodetabek yang belum 

ditangani secara baik. 

“P4W IPB University sudah memiliki kajian yang cukup 

panjang tentang Jabodetabek sebagai Megacities kelas 

dunia yang kini menempati urutan kedua terbesar di dunia. 

Jabodetabek memiliki jumlah penduduk hampir 35 juta 

penduduk  dan menjadi tempat dari 25 persen 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional. Maka dari itu 

P4W akan mengkaji masalah ini dengan pikiran yang 

jernih, objektif dan independen tanpa maksud dan tujuan 

apapun selain menghasilkan tata kelola perencanaan dan 

pengembangan yang baik untuk Bogor, Jabodetabek dan 

Indonesia," ujar Dr Ernan.

Menurut Plt Ketua DPRD, Atang Trisnanto, kerjasama yang 

terjalin antara P4W dan Pemkot Bogor ini diharapkan 

dapat menjadi pendingin suasana sehingga tidak perlu 

menghabiskan energi untuk berdebat secara politis terus 

menerus soal isu ini. “Saya kira, opsi-opsi mulai dari 

perluasan wilayah, pembentukan Provinsi Bogor Raya, 

penggabungan wilayah dan opsi lainnya harus diuji secara 

akademis agar dapat menjadi sebuah keputusan politik 

yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (dinof/Zul)
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IPB University Berikan Arahan untuk 
Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi Sukabumi

emasuki tahun akademik 2019/2020, 

Mmahasiswa baru Sekolah Vokasi IPB 

University Kampus Sukabumi mendapat 

arahan dari Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan Dr Drajat Martianto. Arahan tersebut 

diberikan pada kegiatan Studium Generale dalam 

rangkaian Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa Baru 

(MPKMB), Minggu (25/8) di gedung baru Kampus 

Sukabumi.

Sedikitnya ada 200 mahasiswa baru yang mengikuti 

kegiatan MPKMB tahun 2019. Terdapat enam program 

studi yang diselenggarakan di Sekolah Vokasi Sukabumi 

yaitu Ekowisata, Teknologi Industri Benih, Teknologi 

Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya, 

Komunikasi, Manajemen Agribisnis serta Teknologi dan 

Manajemen Ternak.

Pada kegiatan kuliah umum kali ini, Dr Drajat Martianto 

memberikan arahan kepada mahasiswa supaya 

menyiapkan dirinya agar mampu menghadapi era disrupsi 

saat ini. “Sekarang ini kita memasuki era disrupsi yang 

didalamnya ada VUCA, yaitu Volatility, Uncertainty, 

Complexity, dan Ambiguity,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa untuk menghadapi era 

disrupsi saat ini diperlukan skill yang kompeten. Skill yang 

dimaksud adalah complex problem solving, critical 

thinking, creativity, people management, coordinating 

with other dan skill negosiasi yang baik. Di sisi lain, untuk 

menghadapi tren perkembangan saat ini, diperlukan juga 

kecerdasan emosional, manajemen skill yang baik, 

orientasi pada servis atau pelayanan dan kemampuan 

kognitif yang baik.

Oleh karena itu, Dr Drajat meminta kepada seluruh 

mahasiswa supaya aktif memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan oleh IPB University. “Ada banyak fasilitas yang 

disediakan oleh IPB University. Yang mau exchanges, 
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konferensi internasional, lomba di tingkat nasional 

maupun internasional, akan difasilitasi. Silakan mahasiswa 

mengikutinya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa mahasiswa dapat 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan 

seperti mengikuti organisasi kemahasiswaan maupun Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM). Ia menegaskan dengan 

mengikuti kegiatan kemahasiswaan ini diharapkan dapat 

mengasah skill mahasiswa. 

“Ke depannya, faktor kesuksesan tidak lagi ditentukan dari 

nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang tinggi maupun 

nama perguruan tingginya. Justru nilai IPK dan perguruan 

tinggi itu menempati uratan ke 23 dan 27,” tambahnya.

Dr Drajat menjelaskan, ada sepuluh faktor sukses yang 

perlu mendapat perhatian yaitu kejujuran, kedisiplinan, 

good interpersonal skill, dukungan dari pasangan hidup, 

bekerja keras, mencintai apa yang dikerjakan, kemampuan 

memimpin yang baik, memiliki semangat dan 

berkepribadian kempetitif, pengelolaan kehidupan yang 

baik dan kemampuan menjual gagasan dan produk.

Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr Ir Arief Darjanto, 

M.Ec mengatakan kegiatan studium generale atau kuliah 

umum ini penting dilakukan mengingat peserta kuliah 

umum adalah mahasiswa baru. “Selamat datang di 

Kampus Sukabumi, meski jauh dari induknya (kampus 

utama) di Bogor, harapannya para mahasiswa di sini tetap 

dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan baik,” 

ungkap Dr Arief.

Untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di Kampus 

Sukabumi, saat ini telah dibangun ruang kelas dan 

laboratorium. Telah dibangun juga ruang kemahasiswaan 

yang dapat digunakan sebagai sekretariat organisasi 

maupun UKM. Untuk menunjang kegiatan akademik, Dr 

Arief mengatakan, ke depannya akan dibangun arboretum, 

close house, dan laboratorium lapang di sekitar kampus. 

(rosyid/Zul)
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Persiapkan Lulusan ke Dunia Kerja, 
IPB University Gelar Simulasi FGD

E
ra modern saat ini menyebabkan dunia kerja 

sangat kompetitif. Berbagai skill dan 

pengetahuan yang luas menjadi salah satu 

tuntutan yang harus ditunjukkan oleh para pencari kerja. 

Oleh karena itu IPB University membekali mahasiswanya 

dengan mengadakan simulasi Focus Group Discussion 

(FGD) di Auditorium Fakultas Pertanian, Kampus Dramaga, 

Bogor (25/8).

Kegiatan ini menghadirkan Frieza Sukirno, Human 

Resources Manager dari PT Total Oil Indonesia dan 

Indriarni Pramaningrum, Assistant Manager Employer 

Branding dari PT Unilever Indonesia.

“Tahap perekrutan karyawan suatu perusahaan itu 

panjang, salah satunya FGD. FGD ini dilakukan untuk 

melihat kemampuan dari calon karyawan. Apakah dia 

dapat survive dalam kondisi apapun yang berbeda dan di 

bawah tekanan dan akan dilihat kemampuan analisisnya 

serta pemecahan masalah yang ia berikan. Selain itu, FGD 

bukan untuk melihat seberapa hebat kamu dalam 

berbicara dan aktif, melainkan seberapa besar impact 

yang kamu berikan,” ujar Frieza.

Menurutnya cara berkomunikasi peserta saat FGD juga 

penting. Bukan dilihat dari keaktifan berbicara tapi dari 

seberapa besar impact atas solusi yang diberikan. FGD ini 

juga nantinya akan berpengaruh pada proses 

management karir secara individul ketika nanti sudah 

menjadi karyawan.

“Semua tahapan seleksi dalam perekrutan karyawan 

termasuk FGD itu, nantinya akan memberikan impact 

terhadap proses manajemen karir ke depannya. Lalu 

secara individual yang akan dilihat seperti apa? Yang 

pertama adalah Regular Career Conversation yang 

berkaitan dengan komunikasi, lalu yang kedua Employ and 

Talent Developer yaitu pengembangan skill, dan yang 

ketiga adalah Analyze Your Professional yang berarti 

kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan 

masalah,” ujarnya.

Frieza menambahkan bahwa fresh graduate yang belum 

memiliki pengalaman kerja dapat bersaing dengan 

menunjukkan kemampuan dan bukti kegiatan di kampus. 

“Karena yang kita lakukan di masa lalu akan memprediksi 

kita di masa depan. Oleh karena itu yang dicari adalah 

yang future potential,” tambahnya.

Kepala Subdirektorat Pengembangan Karir, Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (DitmawaPK) 

IPB University, Handian Purwawangsa  mengatakan 

tujuan dari FGD adalah untuk melihat karakter calon 

karyawan itu seperti apa. “Bisa memecahkan masalah dan 

memberi solusi atau tidak,” katanya saat memberikan 

sambutan. (Ath/Zul)
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Manfaat Bioinformatika: Mulai Deteksi Penyakit 
hingga Identifikasi Jenazah

Working Group Bioinformatika dan Bagian 

Kecerdasan Komputasional dan  Optimasi 

(Computational Intelligence and 

Optimization/CIO), Departemen Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB 

University menggelar “Bioinformatics Seminar Series 6” di 

Gedung Pascasarjana Ilmu Komputer, Kampus Dramaga, 

Bogor (22/8). Dalam seminar ini terungkap bahwa ilmu 

bioinformatika dapat digunakan untuk mendeteksi 

kandidat protein-protein yang jika fungsinya terganggu 

dapat menimbulkan penyakit diabetes tipe 2. Selain itu 

bioinformatika juga dapat digunakan untuk identifikasi 

jenazah, seperti korban bencana.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan wacana baru 

bagi ahli-ahli komputasi mengenai bioinformatika. 

Bioinformatika sendiri merupakan penerapan teknologi 

informasi pada bidang biologi terutama menyangkut  

informasi genetis (DNA, RNA dan protein). Bidang ini 

mencakup metode-metode matematika, statistika dan 

informatika untuk memecahkan masalah biologis, 

terutama dengan sekuens DNA dan asam amino serta 

informasi yang berkaitan dengannya. Bioinformatika 

banyak digunakan dalam penelitian biologi untuk 

kepentingan kesehatan atau industri serta analisis 

forensik yang membutuhkan analisis data biologis.

Seminar ini menghadirkan dua dosen IPB University yakni  

Dr. Eng. Annisa, S.Kom, M.Kom dan Dr. Maria Susan 

Saragih, S.Kom, M.Kom sebagai narasumber. Dalam 

paparannya Dr Annisa menjelaskan risetnya tentang 

“Skyline Query untuk Aplikasi Bioinformatika”. 

Riset ini berkaitan tentang aplikasi bioinformatika dalam 

penentuan protein signifikan atau protein dominan dalam 

jejaring interaksi protein yang menyebabkan penyakit 

pada tubuh manusia. Skyline Query merupakan aplikasi 

bioinformatika yang menentukan protein signifikan dalam 

suatu penyakit dengan menentukan objek protein yang 

mendominasi pada jejaring interaksi protein. 

“Kami melakukan riset terkait jejaring protein pada 

penyakit diabetes mellitus tipe 2. Metode k-dominant 

skyline digunakan untuk riset pencarian protein signifikan 

pada penyakit tersebut. Hasilnya ada empat belas protein 

berhasil diverifikasi dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan 

referensi sebelumnya. Keempat belas protein tersebut 

berperan penting dalam regulasi glukosa dalam darah, 

sehingga gangguan pada jejaring protein menjadi pemicu 

diabetes mellitus tipe 2,” papar Dr Annisa dalam 

seminarnya.

Sementara itu Dr Maria Susan memaparkan materi 

“Logika Fuzzy untuk Aplikasi Bioinformatika”. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis dan menentukan 

kekerabatan atau keluarga atau saudara korban-korban 

bencana alam yang jasadnya tidak dapat diidentifikasi 

secara fisik. Banyaknya kasus bencana alam di Indonesia 

dan korban yang tidak teridentifikasi jasadnya 

membutuhkan metode bioinformatika forensik yang tepat. 

Logika Fuzzy ini dapat digunakan untuk analisis forensik 

DNA korban bencana yang sudah terdegradasi. Prosesnya 

keluarga melapor kehilangan, diambil basis data dari 

berbagai korban, lalu dicocokkan dan ditentukan 

similarity-nya. Selanjutnya dicari ranking profil individu 

yang paling mirip sehingga dapat ditentukan identitas 

DNA korban.  

“Kami melihat ada permasalahan lain dalam penentuan 

identifikasi jasad yang sudah hancur yaitu bagaimana jika 

tidak ada profil DNA dari orang tua atau saudara korban, 

seperti pelaku bom bunuh diri misalnya. Untuk itu logika 

Fuzzy ini menggunakan analisis berdasarkan kedekatan 

kesukuan data jasad yang dianalisis. Dengan demikian 

akan membantu kemudahan identifikasi selanjutnya,” ujar 

Dr Maria Susan. (Husna/Zul)



9

ekira 30 mahasiswa asal Papua dan Papua Barat 

Syang sedang menjalani studi di IPB University 

hadiri Pertemuan Monitoring dan Evaluasi 

Akademik Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi 

Pendidikan Tinggi (Beasiswa ADik) di Kampus Dramaga, 

Bogor (24/8). Kegiatan yang digelar oleh Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir (DitmawaPK) 

ini bertujuan untuk memotivasi dan mendorong 

mahasiswa penerima beasiswa agar bisa berkompetisi di 

bidang akademik.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB 

University, Dr Drajat Martianto berharap mahasiswa asal 

Papua dan Papua Barat ini bisa membuka diri dalam 

berkomunikasi. Tidak hanya berkomunikasi dengan teman 

sesama daerah tapi berkomunikasi juga dengan teman 

dari daerah lain, dosen dan orang sekitarnya.

“Dalam beberapa kesempatan, Rektor, Dr Arif Satria selalu 

mengatakan bahwa kunci seorang mahasiswa untuk 

sukses itu bukan hanya dari nilai Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK). IPK tinggi itu bagus, tapi tidak cukup, karena kunci 

sukses itu adalah kejujuran, kedisiplinan, interaksi kita 

dengan orang lain dan dukungan dari pasangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini Dr Drajat berharap setiap 

mahasiswa yang hadir untuk dapat mengungkapkan 

permasalahan dan keluhan yang dihadapi selama 

menempuh pendidikan di IPB University. “Saya akan 

menampung semua keluhan yang disampaikan dan kami 

akan berusaha mencari solusi dan melayani mahasiswa 

dengan baik sesuai prosedur dan aturan yang ada,” ungkap 

Dr Ir Drajat.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Kesejahteraan 

Mahasiswa, DitmawaPK, Dr. Yusalina mengatakan 

Beasiswa ADik adalah beasiswa yang diberikan oleh 

pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa). Beasiswa ADik 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan 

tinggi yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki 

keterbatasan akses pendidikan. Beasiswa ini diberlakukan 

untuk mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua 

Barat serta daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). 

Beasiswa ini mencakup bantuan biaya hidup, biaya 

pendidikan,  uang saku atau living cost. Semua fasilitas 

diberikan selama empat tahun plus bagi mahasiswa 

afirmasi. (Idim/Zul)

IPB University Jaring Aspirasi Mahasiswa Asal Papua 
dan Papua Barat 
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ekira 1200 peserta ikuti Jalan Pagi Sehat (Japas) 

SFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) Family Day 2019 di Kampus Dramaga, 

Bogor (25/8). FMIPA Family Day kali ini mengangkat tema 

Faculty for Familiarity dan diikuti oleh dosen, tenaga 

kependidikan (tendik), mahasiswa, alumni dan keluarga 

dosen serta tendik.

“FMIPA Family Day merupakan bagian dari acara 

penyambutan mahasiswa FMIPA angkatan 55 yang baru 

masuk fakultas. Agenda ini adalah bentuk silaturahim dan 

mempererat ikatan seluruh elemen FMIPA. Keikutsertaan 

keluarga dosen dan tendik ini bertujuan agar mereka 

khususnya anak-anak dosen dan tendik FMIPA mengenal 

lingkungan kerja orangtuanya. Kami juga ingin 

memperkenalkan berbagai bidang keilmuan di fakultas 

kepada mahasiswa FMIPA angkatan 55 atau semester 

tiga secara menarik dan menyenangkan,” ujar Dr Dimas 

Andrianto selaku Ketua Pelaksana kegiatan.

Dalam sambutannya, Dekan FMIPA, Dr Sri Nurdiati 

mengatakan seluruh sivitas FMIPA IPB University tidak 

merasa asing antara satu dengan yang lain. 

"Selamat bergabung di FMIPA bagi mahasiswa angkatan 

55  dari seluruh departemen yang ada di FMIPA. Saya 

berharap seluruh sivitas FMIPA IPB University tidak 

merasa asing di FMIPA. Selalu menjaga kekeluargaan dan 

silaturahmi serta dapat terus berpartisipasi aktif dalam 

berbagai kegiatan di FMIPA IPB University," ujarnya.

Ada beragam lomba yang digelar FMIPA Family Day. 

Seperti lomba mewarnai, memasukan pensil dalam botol, 

membawa kelereng dengan sendok, bakiak, estafet dan 

lain-lain. (Husna/Zul)

Ribuan Peserta Ikuti Japas FMIPA Family Day 2019
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Dosen Berprestasi IPB University Ini Berikan Sosialisasi 
Perlindungan Konsumen di SD dan SMP Kabupaten Bogor

D
epartemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK) 

Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University 

bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian, Kabupaten Bogor melaksanakan kegiatan 

Sosialisasi Perlindungan Konsumen di SMPN 03, Cibinong 

(19/8). Peserta yang hadir adalah guru, orang tua murid, 

pedagang kantin sekolah serta murid-murid sebanyak 300 

orang. 

Saat ini semakin banyak ragam produk jajanan sekolah 

yang beredar di masyarakat serta masih banyak 

ditemukan jenis makanan jajanan yang tidak layak untuk 

dikonsumsi, oleh karena itu perlu diwaspadai oleh 

konsumen khususnya anak-anak  sekolah sebagai 

penerus bangsa.

Seringkali terjadi pelaku usaha makanan dan minuman 

yang hanya mementingkan keuntungan belaka tanpa 

memperhatikan dampak yang diakibatkan oleh produk 

yang tidak layak tapi dikonsumsi oleh masyarakat 

khususnya anak-anak di sekolah. Contohnya penggunaan 

formalin dan boraks untuk mengawetkan bahan makanan 

mie, baso, tahu dan lain-lain serta penggunaan zat 

pewarna tekstil pada produk makanan dan minuman 

seperti kue dan sirup yang dijual oleh pedagang baik 

pedagang kecil maupun besar. 

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Dr 

Nuradi. Dalam sambutannya, Dr Nuradi menyampaikan 

bahwa melalui kegiatan sosialisasi perlindungan 

konsumen ini diharapkan para konsumen di lingkungan 

sekolah khususnya guru, orang tua murid serta anak-anak 

sekolah dalam menentukan pilihan atas jenis produk 

makanan dan minuman agar jangan sampai terjebak oleh 

bentuk, warna maupun rasa. 

“Pelaku usaha harus memastikan terlebih dahulu bahwa 

produk tersebut layak untuk dikonsumsi. Pelaku usaha 

juga harus jujur dan informatif, agar produk yang dijual 

layak untuk dikonsumsi.  Jika tidak, pelaku usaha dapat 

dijerat dengan undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

perlindungan konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber dari Departemen IKK IPB 

University, Dr Megawati Simanjuntak dalam paparannya 

menekankan bagaimana memilih dan mengkonsumsi 

makanan jajanan yang sehat, aman dan bergizi. Dosen 

Berprestasi IPB University ini juga memberikan 

pemahaman atas hak dan kewajiban konsumen agar 

konsumen terhindar dari jebakan produk yang 

membahayakan. “Konsumen harus cerdas sebelum, saat 

dan setelah melakukan pembelian,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen ini akan 

dilaksanakan secara berkesinambungan mencakup 

sekolah-sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bogor sebagai 

bagian dari kerjasama Departemen Ilmu Keluarga dan 

Konsumen, Fema IPB University dan Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kabupaten Bogor. (**/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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usat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan P(PSP3), Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University akan 

kirimkan tiga fasilitator terpilih yang akan membantu 

petani di Kabupaten Lebak dan Serang, Banten. Sebelum 

diterjunkan ke Banten, mereka mendapatkan pelatihan 

dari Teaching Farm Unit Kewirausahaan Sosial (UKS) PSP3 

dan Jim & Co, perusahaan penyedia Hormon Tanaman 

Unggul (Hantu). 

Pelatihan dilaksanakan di kawasan pesantren yang 

dikelola oleh Jim&Co, awal Agustus lalu. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari kerjasama PSP3 IPB University 

dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang disebut Tim 

Aksi Transformasi PLN-PSP3.

“Tiga fasilitator ini akan bekerja selama enam bulan di 

Desa Pamubulan Kabupaten Lebak, Desa Sukatani dan 

Desa Bulakan Kabupaten Serang. Tiga desa ini merupakan 

desa yang berada di dekat jaringan sutet PLN. Mereka 

mendampingi petani mulai saat pengerjaan lahan hingga 

penjualan hasil panen ke offtaker (penampung). Kegiatan 

ini diharapkan bisa menjadi success history, yang bisa 

direplikasi ke desa-desa lainnya,” ujar Dr Kaswanto, Ketua 

Tim Aksi Transformasi PLN-PSP3.

Selain mendampingi petani, mereka juga akan membantu 

petani di tiga desa tersebut untuk membuat proposal 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan mendampingi 

pembentukan BumDes di Desa Sukatani. Sementara untuk 

Desa Bulakan dan Pamubulan, tim akan membantu 

peningkatan kinerja BumDes yang sudah ada dan 

perluasan usaha.

“Kita juga menyiapkan asuransi pertanian. Bila terjadi 

gagal panen, maka petani tak akan dirugikan. Minimal, 

bisa kembali modal usaha dan modal kerja. Awal 

September nanti, fasilitator sudah bekerja di lapangan,” 

ujarnya.

Menurutnya, bahan presentasi yang digunakan dalam 

pelatihan ini selanjutnya akan dibukukan menjadi modul. 

Dan akan menjadi acuan dalam pengembangan aksi 

transformasi selanjutnya.

Menurut Kepala PSP3, Dr. Sofyan Sjaf, Aksi Transformasi 

PLN dan PSP3 IPB University di Banten (yang khusus 

dilakukan di desa yang berada di bawah jaringan sutet) 

merupakan langkah tepat untuk mengurangi gangguan 

pada obyek vital negara, yang berpotensi mengakibatkan 

black out. 

“Potensi gangguan yang terlihat di Desa Sukatani dan 

Pamubulan, semoga bisa diatasi dengan cara mengubah 

tanaman tahunan, menjadi tanaman semusim tersebut,” 

imbuhnya.

Selain bergerak di Provinsi Banten, PSP3 juga sedang 

membantu petani tebu di Kabupaten Dompu, Nusa 

Tenggara Barat (NTB). Menurut Dr. Sofyan, hal yang sama 

perlu dilakukan di tempat lain meski dengan komoditas 

yang berbeda. (**/Zul)

PSP3 IPB University Terjunkan Tiga Fasilitator 
Transformasi PLN di Kabupaten Lebak
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