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Konsep Agro Maritim 4.0 Mampu 
Tingkatkan Produksi Pangan

akultas Teknologi Pertanian, IPB University 

Fbekerjasama dengan Indonesian Society 

Agricultural Engineers (ISAE) menggelar konferensi 

internasional dengan tema “Kontribusi Teknologi 

Biosistem untuk Mewujudkan Pertanian Berkelanjutan 

Menuju Revolusi Industri 4.0.” Konferensi yang digelar 

pada Senin-Selasa (14-15/10) di IPB International 

Convention Center (IICC), Bogor itu merupakan konferensi 

ketiga yang telah digelar. Pada hari yang sama, digelar 

juga annual meeting Asean University Consortium for 

Food and Agri-based Engineering and Technology (AUCFA) 

ke-7.

Ketua Pelaksana Konferensi, Dr. Edy Hartulistiyoso 

menyampaikan, kegiatan konferensi ini digelar dalam 

rangka sharing hasil penelitian di bidang teknik pertanian. 

“Forum ini dibentuk untuk mendiskusikan hasil-hasil 

penelitian di bidang teknologi pertanian untuk menyambut 

revolusi industri 4.0,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dr Arif Satria, Rektor IPB 

University, mengatakan perlu adanya solusi untuk 

mengantisipasi peningkatan permintaan kebutuhan 

makanan dengan seiring meningkatnya populasi 
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masyarakat dunia.  “Padahal, tren saat ini justru 

menyatakan bahwa kontribusi pertanian dari produk 

domestik bruto (PDB) global telah menyusut sebesar tiga 

persen. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan drastis 

untuk menangani masalah pangan ini,” ungkap Arif Satria. 

Ia menyebut, pertanian sebagai sektor terdepan 

ketahanan pangan harus mendapat perhatian lebih, 

terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini. Di era ini, 

kegiatan pertanian sudah sangat berbeda, pertanian saat 

ini sudah memanfaatkan teknologi canggih seperti sensor, 

peralatan mesin, robot, dan teknologi informasi.

“Dengan mengusung konsep Agro-maritim 4.0 diharapkan 

mampu meningkatkan produksi pangan nasional. Karena 

Agro-Maritime 4.0 menerapkan IoT secara luas untuk 

menciptakan ketepatan dalam manajemen sumber daya 

agro-maritim melalui artificial intelligence, aplikasi drone, 

robotika, blockchain, rekayasa genetika maupun 

nanoteknologi,” ujar Dr Arif Satria. 

Meskipun implementasi konsep agro-maritim menemui 

hambatan, seperti perubahan iklim yang sangat 

berdampak pada pertanian, Dr Arif Satria tetap yakin 

konsep agro-maritim 4.0 dapat meningkatkan kualitas, 

nilai tambah, daya saing dan menambah nilai guna 

produk-produk pertanian. 

Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan 

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 

(BPPSDMP), Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, 

Prof Dr Dedi Nursyamsi mengaku saat ini pemerintah 

melalui Kementerian Pertanian telah berupaya 

memanfaatkan perkembangan teknologi untuk 

memajukan pertanian Indonesia. 

“Kita sudah punya KATAM yang bisa menentukan kalender 

tanam di daerah-daerah di Indonesia, dan sudah ada 

SIMOTANDI untuk memonitoring pertumbuhan padi,” 

ungkap Dedi. 

Pada acara ini juga diumumkan peraih PERTETA Award 

tahun 2019. Tercatat Menteri Pertanian, Andi Amran 

Sulaiman berhasil meraih predikat sebagai penggerak 

pertanian modern berbasis mekanisasi. 

Menurut Ketua Perhimpunan Teknik Pertanian (Perteta), 

yang juga dosen IPB University di Departemen Teknik 

Mesin dan Biosistem, Dr Desrial, selama ini Mentan 

Amran berhasil membawa pertanian Indonesia berbicara 

banyak di forum diskusi dunia. Terlebih soal distribusi alat 

mesin pertanian (alsintan) dan pembagian benih unggul 

yang dibagikan secara merata. (rosyid/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Lanskap Untuk Keberlanjutan Lingkungan Indonesia

D
epartemen Arsitektur Lanskap IPB University 

menggelar simposium internasional dengan 

tema  “Ilmu Interdisipliner untuk Pengembangan 

Lanskap Berkelanjutan di Masa Depan,” di IPB 

International Convention Center, Bogor (10/10). Kegiatan 

simposium diikuti sekira 100 peserta yang berasal dari 

Jepang, Philipina, Croasia, dan Australia. 

Dalam pembukaannya, Rektor IPB University, Dr Arif 

Satria menyampaikan tentang pentingnya perencanaan 

dan penataan lanskap untuk kehidupan mendatang. 

“Bidang arsitektur lanskap yang terdiri dari perencanaan, 

perancangan dan pengelolaan lanskap berkaitan erat 

dengan pencapaian tujuan dari sustainable development 

goals (SDGs). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara 

mendalam terhadap studi kasus yang berkaitan dengan 

pengembangan lanskap berkelanjutan,” ungkapnya. 

Ia juga mengungkapkan, perlu dilakukan persiapan 

teknologi yang dapat mendukung terwujudnya lanskap 

yang terintegrasi. 

Salah satu teknologi yang dicontohkan oleh Dr. Arif Satria 

adalah Fire Risk System atau FRS. FRS merupakan sistem 

peringatan dini kebakaran lahan dan hutan yang berbasis 

musiman. 

“Sistem FRS ini menggunakan teknologi artificial 

intelligence untuk memetakan tingkat risiko kebakaran 

hutan dan lahan. Resolusi yang dihasilkan cukup tinggi dan 

teknologi ini sudah diaplikasikan di daerah yang rawan 

kebakaran hutan seperti Riau,” ujar dosen IPB University 

dari Fakultas Ekologi Manusia ini.

 

Tidak hanya untuk mengantisipasi bencana kebakaran 

hutan, ternyata ilmu lanskap berkelanjutan juga dapat 

digunakan untuk mengantisipasi bencana lain seperti 

banjir, tanah longsor maupun tsunami. 

Dody Ruswandi, MSCE, Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat, 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

menyampaikan desain lanskap yang ditujukan untuk 

mengantisipasi terjadinya banjir maupun longsor sangat 

penting diterapkan di Indonesia. 

“Kita juga perlu desain lanskap yang dapat meminimalisir 

kerugian akibat terjadinya gempa. Indonesia ini terletak di 

ring of fire yang sering sekali terjadi gempa. Kita perlu itu,” 

tegas Dody. 

Ia menilai keberadaan teknologi peringatan dini gempa 

maupun tsunami yang dimiliki Indonesia saat ini perlu 

diperkuat dengan desain lanskap yang anti gempa dan 

anti tsunami. 

“Dengan desain lanskap yang seperti itu (anti gempa dan 

anti tsunami) korban jiwa maupun kerugian material bisa 

diminimalisir,” ungkapnya.

Dody menyebutkan selama tahun 2018 lalu, korban jiwa 

terdampak akibat bencana (gempa bumi, tsunami, 

longsor) mencapai 10 juta jiwa luka-luka dan 3.548 orang 

meninggal. Selama tahun 2018 tercatat ada 1.999 

bencana terjadi di wilayah Indonesia. (rosyid)
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Rektor IPB University Lepas 90 Dosen dan 
Tenaga Kependidikan Memasuki Masa Purnabakti

ahun ini ada 14 dosen, 69 tenaga kependidikan 

Tdan 7 pegawai yang telah tiada yang telah selesai 

menjalankan masa baktinya di IPB University. 

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan jasa mereka, 

IPB University gelar Apresiasi kepada 90 Pegawai 

Purnabhakti 2019 di IPB International Convention Center 

(IICC), Bogor 13/10). 

Acara yang bertemakan Kreasi Tanpa Henti untuk Kampus 

Terbaik ini digelar oleh Direktorat Sumberdaya Manusia 

(SDM). Direktur SDM, Prof Dr Ir Titik Sumarti 

menyampaikan  bahwa selain pelepasan dan  apresiasi, 

IPB University juga sudah membekali pensiunan dengan 

beragam pelatihan. Tujuannya agar para pensiunan ini siap 

mandiri dan produktif di masa purnabakti.

“Terimakasih atas kiprah bapak ibu yang telah 

memberikan yang terbaik untuk IPB University. Meski 

terpisah di tempat kerja namun bapak dan ibu tetap 

bagian IPB Univeristy. Kepada bapak dan ibu, kami 

ucapkan selamat berkarya di tempat lain di masyarakat,” 

ujarnya.

Sementara itu, Rektor IPB University, Dr Arif Satria 

mengatakan berkat jasa para dosen, tendik yang 

purnabakti dan pegawai yang telah tiada lah hingga saat 

ini IPB University masih berdiri. Rektor berharap pegawai 

yang telah purnabakti ini masih bisa tetap produktif dan 

berkarya.

“Bapak ibu merupakan sebaik-baiknya manusia yang 

memberi manfaat untuk sistem, untuk manusia lainnya. 

Kiprah bapak ibu adalah sesuatu yang sangat penting 

sebagai modal bagi kami untuk terus bisa memberikan 

yang terbaik karena kiprah IPB University saat ini tidak 

terlepas dari apa yang dilakukan oleh bapak ibu lakukan di 

masa lalu. Hari ini tidak akan ada tanpa masa lalu, masa 

depan sangat tergantung hari ini. Apa yang kita capai hari 

ini hasil kontribusi masa lalu,” ujarnya. (dh/Zul)
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Prof Rokhmin Dahuri Yakin Ekonomi Maritim Indonesia 
Memiliki Masa Depan Cerah

impunan Alumni (HA) IPB University kembali 

Hmenebar kiprah. Setelah berhasil 

menyelenggarakan gerakan donor darah dan 

menanam pohon langka skala nasional, kini bekerjasama 

dengan Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni 

(DKHA)  menggelar seminar nasional dengan tema 

Perubahan Paradigma Dunia Usaha Berbasis Transformasi 

Digital. 

Seminar ini merupakan rangkaian acara Dies Natalis ke-56 

IPB University. Tujuan diadakannya seminar ini adalah 

untuk menumbuhkan semangat wirausaha dalam bidang 

digital dan pertanian. Seperti yang diketahui bahwa 

Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 

2030-2045.

Seminar ini menghadirkan Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri 

sebagai keynote speaker. Dalam paparannya definisi dari 

negara maju adalah memiliki kapasitas ilmu pengetahuan 

dan teknologi (iptek) kelas wahid. Sayangnya, Indonesia 

masih berada dalam golongan kelas tiga.

Tahun 2019, tercatat jumlah kemiskinan di Indonesia 9.6 

persen, pertama kalinya di bawah 10 persen. Namun 

nyatanya, jumlah itu tidak merepresentasikan kondisi 

sesungguhnya. 

Menurut Prof. Rokhmin, saat ini kontributor ekonomi di 

Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, 

sedangkan pulau-pulau lainnya masih jauh tertinggal. 

Pada kesempatan ini Prof Rokhmin mengutarakan idenya 

yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan ekonomi. Yakni 

ciptakan produk yang berdaya saing tinggi, transformasi 

struktur ekonomi, pengembangan ekonomi di sektor baru,  

meningkatkan infrastruktur khususnya di luar Jawa, 

kedaulatan pangan, farmasi dan energi.

“Indonesia sebagai negara maritim dapat meningkatkan 

ekonominya sebesar empat kali lipat jika potensi maritim 

dioptimalkan. Ada potensi tiga juta lahan pesisir di 

Indonesia yang cocok untuk dijadikan tambak. Saya sangat 

yakin ekonomi maritim di Indonesia memiliki masa depan 

cerah,” ujarnya.
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Sementara itu Fathan Kamil, Ketua Umum HA IPB 

University menjelaskan bahwa wirausaha akan menjadi 

tulang punggung dalam menyambut bonus demografi. 

Targetnya adalah untuk melejitkan angka alumni IPB 

University di bidang wirausaha. 

“Lima tahun ke depan kita terus berusaha agar jumlah 

wirausaha mencapai dobel digit. HA akan turut berperan 

aktif dalam membentuk lingkungan yang baik untuk 

wirausahawan. Kami akan terus bekerja dalam mengubah 

dan membentuk pola pikir dan sikap mental lulusan agar 

dapat bersaing terhadap dinamika dunia usaha yang 

cepat. Kami akan terus berusaha mengajarkan pentingnya 

elaborasi kemampuan teknis," tuturnya.

Dalam kegiatan ini Wakil Rektor bidang Kerjasama dan 

Sistem Informasi, Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat juga 

menegaskan bahwa dalam era transformasi digital, yang 

diperlukan adalah kemampuan membaca masa depan. 

Karena dunia cepat sekali berubah, penting sekali untuk 

tahu apa yang akan terpakai dan tidak. 

Seminar nasional ini menghadirkan enam pembicara. Sesi 

pertama diisi oleh Andre Rahardian, Ketua Ikatan Lulusan 

Universitas Indonesia (ILUNI), Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, MSc, 

MM, IPM, Asean.Eng, pelaku bisnis peternakan, dan 

Muhaimin Iqbal, komisaris dari igrow.

Ketiga pembicara menegaskan bahwa ekonomi dalam 

bidang pangan akan terus mengalami kenaikan. Untuk itu, 

Muhaimin Iqbal menggagas dibentuknya igrow, platform 

penanaman modal pada para petani. 

"Banyak orang yang memiliki kemampuan bertani, tapi 

tidak memiliki lahan dan modal. Igrow mempertemukan 

pihak yang memiliki modal dengan yang 

membutuhkannya,” ujarnya.

Dari aspek hukum, Andre Rahardian mengatakan bahwa 

hukum di Indonesia masih sulit sehingga investor asing 

malas untuk masuk. Hal ini tentu saja sedikit banyaknya 

menghambat pelaku ekonomi.

Namun dukungan untuk para pelaku ekonomi kreatif 

Indonesia tentu banyak. Pemerintah telah berikhtiar 

dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Candra Negara 

menegaskan bahwa BEKRAF akan terus mendukung 

wirausaha ekonomi kreatif Indonesia. Peran bank pun 

sagat penting yaitu penanaman modal.

I Nyoman Sugiri Yasa, Executive Vice President BRI 

menyebutkan BRI API, PINANG, CERIA sebagai aplikasi 

yang dapat membantu wirausahawan. (ASK/Zul)
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IPB University dan PT Japfa Comfeed Jalin Kerjasama 

PB University dan PT Japfa Comfeed tanda tangani 

Inota kesepahaman kerjasama (memorandum of 

understanding/MoU) di Ruang Sidang Senat Akademik, 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (16/10). Kerjasama di bidang 

pengembangan agribisnis dan pemberian beasiswa 

pendidikan bagi mahasiswa IPB University ini 

ditandatangani Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan 

Sistem Informasi, Prof Dodik Ridho Nurrochmat dan 

Direktur Corporate Affairs PT Japfa Comfeed Indonesia, 

Tbk, Ir Rachmat Indrajaya.

“Selain pemberian beasiswa pendidikan ada juga 

pemberian keterampilan atau soft skill seperti  

keterampilan kewirausaha dan lain-lain. Sehingga setelah 

diberikan beasiswa para mahasiswa dapat meningkatkan 

prestasinya lebih baik dan nantinya menjadi lulusan yang 

paripurna,” kata Prof Dodik.

Menurutnya, bagi IPB University, bersaing itu penting 

tetapi kemampuan bersanding lebih penting bagi para 

lulusan IPB University. Jadi lulusan IPB University harus 

bisa berkompetisi dan bekerjasama dalam berbagai bidang 

ilmu.

Sementara itu, Ir Rachmat Indrajaya menyampaikan 

bahwa pihaknya ingin men-support dan membantu 

kegiatan di IPB University utamanya dalam bidang 

penelitian penyakit unggas. Dikatakannya, PT Japfa 

Comfeed Indonesia, Tbk merupakan perusahaan agribisnis 

dimana lini utama usahanya di bidang perunggasan yang 

di dalamnya ada pembuatan pakan ternak, bibit ternak 

unggul, peternakan ayam broiler, ikan, udang, sapi potong, 

hingga produk-produk makanan olahan yang menyeluruh 

dan terintegrasi.

“Harapannya kerjasama dengan IPB University ini dapat 

terjalin dengan baik, dikarenakan sudah banyak puluhan 

lulusan IPB University yang bergabung di Japfa sangat 

berkualitas, siap bekerja di bidang mana pun terutama 

dalam bidang pertanian. Jadi dengan kerjasama ini semoga 

dapat bermanfaat bagi para dosen, peneliti dan 

mahasiswa untuk terus dikembangkan ke arah yang lebih 

baik,” tuturnya. (Awl)
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Mahasiswa IPB University Kupas Isu Konservasi Perairan Terkini

S
aat ini, isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan, 

pengelolaan sumberdaya yang terpadu dan 

revolusi industri 4.0 sedang ramai diperbincangkan 

oleh publik. Kesadaran masyarakat Indonesia akan 

pentingnya peran alam dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem lambat laun mulai terlihat. Seiring dengan 

perkembangan teknologi, hampir seluruh aspek yang 

dibangun dan dikelola menjadikan aspek lingkungan 

sebagai dasar dalam penentuan kebijakan.

Hal tersebut dituturkan oleh Rafialwan Atariq Subing 

selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen 

Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (Himasper FPIK), IPB University saat berlangsung 

Seminar Festival Air 2019 yang digelar di Kampus IPB, 

Dramaga Bogor, (12/10).

Festival Air 2019 adalah acara yang digelar oleh Himasper 

FPIK IPB University untuk mengenalkan pentingnya 

penerapan aspek konservasi dalam pembangunan dan 

pengelolaan sumberdaya perairan. Uniknya, acara yang 

bertajuk “Aquatic Life Conservation for Indonesia 4.0” ini 

menghimbau untuk seluruh peserta seminar agar 

membawa tumblr sendiri dan tidak diperbolehkan 

membawa masuk plastik ke dalam ruangan seminar.

“Dengan membawa tumblr dan no plastic artinya peserta 

sudah diajak untuk mengambil bagian dalam upaya 

konservasi perairan yang dapat dimulai dari hal kecil,” 

tutur Naufal Hawali Bastaman selaku Ketua Pelaksana 

Festival Air 2019.

Pakar konservasi perairan sekaligus dosen dari 

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) 

FPIK, IPB University, Dr Ir Fredinan Yulianda menyatakan 

bahwa air tidak bisa berdiri sendiri. Ada sumberdaya di 

dalam dan sekelilingnya yang bisa dimanfaatkan. 

Pemanfaatan sumberdaya perairan yang ada boleh 

dilakukan untuk pembangunan dan pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pemanfaatan yang 

dilakukan tersebut harusnya sesuai proporsi. Contohnya, 

ikan sebagai sumber protein dari perairan. Hampir seluruh 

stok ikan dimanfaatkan, sehingga ukuran ikan yang 

ditangkap makin hari makin kecil.

Ir. Agung Kuswandono, M.A, Deputi II Bidang Koordinasi 

Sumberdaya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator 

Bidang Kemaritiman (Kemenkomar) selaku keynote 

speaker mengatakan banyak hal yang harus diperbaiki 

dalam menjaga lingkungan perairan agar tetap lestari. 

“Jangan saling menyalahkan. Mulai berubah dari diri 

sendiri untuk membantu terwujudnya perubahan positif 

yang holistik dan terpadu,” ujarnya.

Selain itu, Miftachur Robani selaku Chief Marketing Officer 

dari Lindungihutan.com juga mengatakan bahwa sebagai 

manusia yang hidup di atas muka bumi, kita jangan abai. 

Karakter peduli lingkungan menjadi penting dimiliki oleh 

masyarakat Indonesia, khususnya mahasiswa yang 

memiliki andil besar dalam pembangunan bangsa. 

Sementara itu publik figur yang merupakan salah satu 

Duta Lingkungan Hidup, Tasya Kamila juga berbagi 

pengalamannya dalam belajar tentang lingkungan. Awal 

belajar lingkungan karena didaulat menteri sebagai duta. 

Setelah banyak belajar, Tasya Kamila menuturkan bahwa 

yang memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan 

perairan adalah masyarakat. Alam sangat erat 

hubungannnya dengan masyarakat.

Selain seminar, Festival Air 2019 memiliki serangkaian 

kegiatan antara lain Green Belt Conservation, expo, lomba 

karya tulis ilmiah, fotografi, poster untuk mahasiswa, dan 

lomba mewarnai untuk anak-anak. Seluruh rangkaian 

kegiatan dilakukan dengan maksud mengampanyekan 

gema konservasi perairan. (AD/Zul)
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emperingati Hari Vegetarian Sedunia, Unit 

MKegitan Mahasiswa (UKM) Keluarga 

Mahasiswa Buddhis (KMB) IPB University 

menyelenggarakan kegiatan bertajuk Icip-Icip di 

Auditorium Sylva Pertamina, Kampus IPB Dramaga, Bogor 

(12/10). Acara ini dihadiri oleh sekira 500 peserta. Acara 

ini merupakan acara kolaborasi UKM KMB IPB dengan The 

International Nature Loving Association (INLA) Bogor, 

Indonesia Vegetarian Society (IVS) Bogor dan Vegan 

Society of Indonesia (VSI) Bogor.

Ketua KMB, Weilvan Dwi Putra menyatakan bahwa selain 

memperingati Hari Vegetarian, acara ini bertujuan untuk 

mengenalkan makanan vegetarian pada khalayak umum 

khususnya di lingkungan Kampus IPB University. Acara ini 

menyediakan 56 varian makanan yang berbasis 

vegetarian.

“Kata vegetarian mungkin sangat erat dengan sayur-

sayuran. Namun produk nabati dapat dimodifikasi 

sehingga dapat membuat produk memiliki cita rasa unik 

seperti rendang, kentucky vegan, satay dan masih banyak 

lagi.

Acara ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik 

masyarakat umum terhadap pola makan vegetarian,” 

tambah Weilvan.

Sementara itu Rektor IPB University, Dr Arif Satria 

mengapresiasi KMB yang proaktif menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan kesehatan. 

Dahulu orang mengkonsumsi hanya sekedar makan, 

selesai. Tapi bagi anak-anak milenial sekarang tidak hanya 

konsumsi, tapi yang dilakukan adalah consuming, sharing, 

rating dan shaping serta membentuk opini. 

“Bagi pedagang makanan, saat ini yang dilakukan bukan 

hanya sekedar menjual makanan, tapi harus menjual 

experience. Dan yang penting lagi adalah bagaimana anda 

tidak hanya menjadi konsumen tapi produsen. Baik 

sebagai konsumen maupun produsen, tetap kita harus 

adaptif terhadap perubahan dan menjadi trendsetter 

perubahan,” tutup Dr Arif. (**/Zul)

Melalui Icip-Icip, UKM KMB IPB 
Kenalkan Makanan Vegetarian
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Delapan Mahasiswa Asing Happy Bisa Nikmati 
Budaya Indonesia di IPB University

M
aryam, mahasiswa dari Universiti Putra 

Malaysia yang mengikuti Student Exchange 

Program, Asean International Mobility of 

Students (AIMS) dan Double Degree Program di Fakultas 

Pertanian IPB University merasa bahagia karena bisa 

menikmati keindahan alam serta menelusuri budaya di 

Indonesia saat Fieldtrip ke Kampoeng Wisata Cinangneng, 

Bogor (13/10).  Maryam merupakan satu dari delapan 

mahasiswa asing yang mengikuti AIMS dan Double 

Degree Program.

“Field trip ini merupakan salah satu memori yang paling 

berarti bagi saya selama di Indonesia karena berkat 

kegiatan ini saya bisa pergi dan menikmati keindahan alam 

serta menelusuri budaya di Indonesia. Aktivitas favorit dari 

field trip ini adalah menanam padi di sawah dan 

memandikan kerbau. Saya baru pertama kali ini turun 

langsung ke sawah,” ujarnya.

Selain Maryam, mahasiswa asal Chiba University, Jepang, 

Yuna Sato, mengaku terkesan karena berkesempatan 

melakukan aktivitas seperti menanam padi, memandikan 

kerbau dan mengenakan pakaian tradisional sunda. 

Menurutnya, kegiatan yang paling menarik ialah membuat 

boneka dari daun singkong. Meskipun prosesnya sulit, 

tetapi Yuna merasa puas setelah berhasil membuat 

boneka tersebut. 

Dalam kesempatan ini Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, 

Kerjasama dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Dr. 

Ahmad Junaedi mengatakan bahwa yang unik dari 

kegiatan ini adalah untuk mencapai Kampung Wisata 

Cinangneng, mahasiswa asing harus naik angkutan umum.

“Kunjungan ke Kampoeng Budaya Cinangneng uniknya 

dilakukan dengan menaiki angkot. Tujuannya untuk 

memberikan pengalaman serta memperkenalkan salah 

satu moda transportasi publik yang biasa digunakan di 

Bogor. Di Kampoeng Budaya Cinangneng, peserta 

melakukan beberapa aktivitas seperti, tour keliling 

kampung penduduk yang mayoritas menjual souvenir 

hasil kerajinan tangan mereka, menanam padi di sawah 

dengan teknik nandur (menanam mundur), memandikan 

kerbau di sungai, membuat makanan dan minuman 

tradisional (kembang goyang dan wedang jahe), membuat 

boneka dari daun singkong, bermain alat musik tradisional 

(gamelan, gendang dan gong) dan tentunya berfoto 

bersama, apalagi ditambah dengan semaraknya mencoba 

berpakaian adat Sunda. Sebelum ke Cinangneng, mereka 

juga sudah merasakan nasi tumpeng, makanan tradisional 

Indonesia,” tandasnya. (**/Zul)
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