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Dapur Agrianita IPB University Terima Bantuan 2 Ton 
Olahan Serba Ikan untuk Mahasiswa

grianita IPB University menerima bantuan sekitar 

Adua ton produk olahan ikan dari PT. KIF (KML 

Ichimasa Food). Bantuan tersebut akan digunakan 

untuk Program Dapur Agrianita yang nantinya akan 

disalurkan kepada mahasiswa IPB University. Penyerahan 

bantuan dilaksanakan pada Rabu (6/11) di Rumah 

Agrianita, Kampus IPB University, Dramaga, Bogor. 

Ketua Agrianita IPB University, Neno Arif Satria 

menyampaikan bahwa Agrianita IPB University masih 

memiliki "pekerjaan rumah" besar yang harus dikerjakan, 

diantaranya adalah membantu institusinya dalam 

menyelesaikan persoalan kesejahteraan mahasiswa. 

“Berbagai upaya dan program telah dilakukan oleh 

Agrianita IPB University,  mulai dari penataan lingkungan, 

membuat program asrama bersih, juga menjadi ibu asuh 

bagi mahasiswa. Kami melakukan strategi agar bisa 

mengedukasi  mahasiswa supaya senantiasa sehat, 

bersih, dan rapi,” ungkap Ketua Agrianita IPB University.
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Terkait Program Dapur Agrianita, dengan adanya bantuan 

dari PT. KIF ini maka setiap bulan Agrianita akan 

menyediakan makan gratis untuk lebih dari 1000 

mahasiswa. 

Neno menjelaskan, mekanisme pelaksanaannya akan 

digilir berdasarkan fakultas. Fakultas pertama yang 

memulai adalah Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 

(FPIK) di bulan November. FPIK dipilih sebagai yang 

pertama karena bertepatan dengan peringatan Hari Ikan. 

Di bulan Desember nanti diperuntukkan bagi mahasiswa 

Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) yang ada 

di asrama putri dan asrama putera. 

Sebelumnya, Agrianita IPB University juga telah rutin 

melaksanakan  program Go Maksi (makan siang). 

“Saya berharap ke depan akan ada central kitchen yang 

dikelola oleh Agrianita IPB University. Dengan demikian 

secara fasilitas dapat mewujudkan Dapur Agrianita. 

Sehingga ke depannya akan ada donator-donatur lain, baik 

alumni maupun stakeholder lain untuk bersama-sama  

menyelesaikan berbagai persoalan mahasiswa IPB 

University,” pungkas Neno.

Rektor IPB University, Prof Arif Satria mengucapkan 

terimakasih atas support yang diberikan oleh PT. KIF 

berupa bantuan makanan dari ikan. 

“Bantuan ini akan sangat membantu menyelesaikan 

masalah sosial bagi mahasiswa. Saya juga sangat 

mengapresiasi Agrianita IPB University yang telah 

berusaha bekerja sampai akar rumput. Saya menilai 

Agrianita cocok untuk menyelesaikan  persoalan sosial ini 

karena  memiliki  sensitivitas tinggi,” ungkap dosen IPB 

University dari Fakultas Ekologi Manusia ini. Prof Arif 

Satria mengaku dengan adanya bantuan tersebut dapat 

meningkatkan nilai tambah yang banyak bagi civitas 

akademika IPB University. 

Tidak hanya itu, bantuan ini dapat menjadi pioner dalam 

pemberdayaan ekonomi di kalangan Agrianita IPB 

University.  Dengan adanya kerjasama antara IPB 

University dengan PT. KIF, ibu-ibu anggota Agrianita IPB 

University bisa membuka usaha produk makanan olahan 

ikan di tempat lain sehingga market semakin luas.  

Owner Kelola Group, Ir Mohammad Nadjikh sangat 

mengapresiasi kegiatan ibu-ibu Agrianita IPB University 

yang telah membantu para mahasiswa yang 

membutuhkan. 

“Pada kesempatan kali ini, kami memberi bantuan  sekitar 

2.3 ton aneka olahan ikan agar bisa dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Selain itu, 

Agrianita IPB University juga dapat menggali dana dari 

usaha  produk ikan olahan ini,” ungkapnya.

Nadjikh mengaku, pihaknya akan menyiapkan freezer 

untuk mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Agrianita IPB University.  Pada kesempatan yang sama, 

digelar bazaar aneka produk ikan dan olahan ikan dari PT 

KIF serta bazar telur segar. (dh/RA)
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Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Kembangkan 
Kerjasama Internasional dengan Leibniz Universitat Hannover 

akultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

FUniversity mengembangkan kerjasama 

internasional dengan Leibniz Universitat Hannover 

(LUH), Germany di bidang pendidikan dan riset. Melalui 

kunjungannya ke IPB University (6/11), Manager of the 

Faculty Economics and Management, LUH, Francesca 

Cristaldi menyampaikan bahwa FEM IPB University 

merupakan salah satu partner penting bagi LUH.  

“Kami telah memiliki kerjasama dalam bentuk summer 

course dengan Departemen Manajemen, FEM University. 

Demikian pula dengan beberapa dosen Departemen 

Manajemen memberikan kuliah di LUH sejak tahun 2015. 

Oleh karena itu kerjasama akan dilanjutkan dan 

ditingkatkan ke beberapa bidang baik pendidikan maupun 

penelitian,” papar Francesca. 

Beberapa poin kerjasama yang telah disepakati adalah 

adanya kerjasama pendidikan melalui skema mobility 

window program. Melalui program tersebut, mahasiswa 

S1, S2, dan S3 dari kedua fakultas dapat mengikuti 

program summer course dan credit earning selama satu 

semester. Selain itu, pada program yang sama, mobilitas 

dosen antar kedua fakultas juga dapat dilakukan. 

Tawaran program menarik lainnya adalah Summer 

Program LUH yang setara dengan tiga mata kuliah (15 

kredit)  yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa 

pengantar. Untuk mengikuti summer course tersebut 

mahasiswa diminta membayar sebesar 1000 Euro (sudah 

termasuk akomodasi).

Terkait credit earning, Dekan FEM IPB University, Prof Dr 

Nunung Nuryartono  mengusulkan untuk mengikuti 

mekanisme yang telah dilakukan antara Goettingen 

University dengan FEM-IPB University. Mekanisme yang 

dimaksud adalah  mahasiswa dari Goettingen atau 

sebaliknya dapat mengambil sejumlah mata kuliah selama 

satu semester di Goettingen atau di FEM IPB University. 

Mekanisme tersebut disambut baik oleh pihak LUH dan 

dapat diaplikasikan terutama untuk  mahasiswa sarjana 

dan master.

Upaya pengembangan joint degree program S2 (master) 

juga akan segera ditindaklanjuti. Tahap awal yang 

dilakukan adalah pertukaran struktur kurikulum. 

Kemudian ditindaklanjuti dengan sejumlah diskusi dalam 

rangka mencapai kesepakatan terkait struktur kurikulum 

pada program joint degree tersebut.

Terkait program riset, Dekan FEM IPB University  berharap 

ke depannya FEM IPB University dapat dilibatkan dalam 

kerjasama riset yang dilakukan oleh LUH. (*/RA)
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IPB University Lepas Ratusan Dosen untuk 
Mengabdi ke Masyarakat

T
ugas dan tanggung jawab seorang dosen tertuang 

dalam bingkai Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Sehubungan dengan itu, setiap dosen harus 

mampu merancang suatu kegiatan yang memberikan 

solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan 

masyarakat. Untuk itu Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

memfasilitasi ratusan dosen untuk mengabdi selama 20 

hari terhitung dari tanggal 11– 30 November 2019. 

Secara simbolis, pelepasan Dosen Mengabdi dilaksanakan 

pada Rabu (6/11) bertempat di Auditorium Abdul Muis 

Nasution Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB 

University.

“Pengabdian kepada masyarakat ini tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia seperti, Sukabumi, Cirebon, Banten, 

Jambi, Kepulauan Riau, Lampung, Cianjur, Indramayu, Jawa 

Timur, Sulawesi Selatan, Blora, Kuningan, dan Bogor.

Untuk Bogor, lokasi pengabdian tersebar di Desa Cibatok, 

Kelurahan Cimahpar, dan desa lingkar kampus antara kain 

desa Babakan, Cikarawang, Sukawening, Petir, Neglasari, 

Cibanteng, Cihideung Udik, Cihideung Ilir, Sinarsari serta 

Kelurahan Situ Gede,” papar Dr Aji Hermawan, Kepala 

LPPM IPB University. 

Menurutnya dengan sinergi dan kolaborasi antara dosen 

mengabdi dan masyarakat setempat dalam rangka riset 

dan pengabdian akan meningkatkan dampak yang 

bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.  

Dr Aji mengatakan, dosen mengabdi merupakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat bagi dosen non Guru 

Besar dan Guru Besar IPB University guna pengembangan 

dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk 

kesejahteraan bangsa.

 

Ia juga mengaku sangat terkesan dengan banyaknya 

dosen IPB University yang merespon. “Banyak dosen yang 

ingin  terlibat dalam kegiatan Dosen Mengabdi ini. Itu 

sangat luar biasa dan artinya jiwa pengabdian maupun 

jiwa sosial dan nilai-niali pengabdian telah tertanam di 

hati dosen-dosen IPB University,” paparnya. 

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tidak 

hanya memberikan pelajaran atau memberikan inovasi 

kepada masyarakat secara langsung, akan tetapi harus 

ada nilai tambah yaitu dengan belajar bersama 

masyarakat.  

“Tujuan dari Dosen Mengabdi adalah meningkatkan 

kemampuan dosen non Guru Besar dan dosen Guru Besar 

IPB University dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan melalui 

kegaiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang 

relevan dan terkini, mensosialisasikan inovasi-inovasi IPB 

Univesrity kepada masyarakat dan mendapingi 

masyarakat, petani di suatu kawasan/sentra produksi 

pertanian,“ ujar Prof Heri Suseno, Wakil Kepala LPPM 

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

 

Ia menambahkan, kegiatan dosen mengabdi dilakukan 

untuk melakukan transfer knowledge dari dosen kepada 

masyarakat. Kegiatan transfer knowledge ini diharapkan 

dapat diaplikasikan dalam wujud nyata guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

kegiatan dosen mengabdi yang dilakukan IPB University 

dapat memberikan kesejahhteraan dan keterampilan lebih 

kepada masyarakat sehingga dapat mempercepat 

terjadinya graduasi mandiri sejahtera dan membawa 

dampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. 

(Awl/RA)
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Ingin Jadi Penyelia Halal, Puluhan Orang Ikuti Uji Kompetensi 
di Pusat Kajian Sains Halal IPB University 

Pusat Kajian Sains Halal (PKSH), Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University menggelar Pelatihan dan 

Uji Kompetensi Penyelia Halal Batch VI di  Ruang 

Pascasarjana, Kampus IPB Baranangsiang, (4-6/11). 

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Lembaga 

Sertifikasi Profesi LPPOM MUI. 

Hadir pada pelatihan ini sebanyak 21 peserta dari berbagai 

stakeholder diantaranya praktisi industri, mahasiswa, 

dosen, masyarakat penggiat dan pembimbing Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) dari berbagai daerah di Indonesia.

 

Kepala PKSH sekaligus Guru Besar Teknologi Industri 

Pertanian IPB University, Prof  Khaswar Syamsu dalam 

sambutannya mengatakan bahwa dengan memiliki 

kompetensi penyelia halal, seorang dosen dari Pusat 

Kajian Halal dapat memahami Sistem Jaminan Halal (Halal 

Assurance System) sehingga akan lebih mudah untuk lulus 

ujian kompetensi sebagai auditor halal. 

“Bagi mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini, maka 

setelah lulus akan memiliki keunggulan kompetitif untuk 

mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang akan atau 

telah menerapkan  Sistem Jaminan Halal. Dan bagi staf  

perusahaan maka sertifikat pelatihan atau sertifikat 

kompetensi bisa dijadikan sebagai bukti untuk pemenuhan 

syarat dalam implementasi Sistem Jaminan Halal di 

perusahaannya,” ujarnya.

 

Prof Khaswar menambahkan akan pentingnya Sertifikasi 

Halal dan Sistem Jaminan Halal (SJH), dimana sertifikasi 

halal sebetulnya memudahkan untuk meyakinkan bahwa 

suatu produk, memang sudah teruji kualitasnya dan 

secara syariat Islam dijamin kehalalannya. 

Pasalnya, makanan modern saat ini selain mudah 

disajikan, juga dituntut tetap segar dengan warna, aroma, 

rasa dan tekstur yang menggugah selera. Kombinasi 

tersebut menimbulkan titik kritis produk pangan yang 

harus dicermati dari berbagai segi. Produk pangan asal 

hewan, misalnya, harus diolah dengan proses 

penyembelihan sesuai syariat Islam. Begitu pula bahan 

tambahan lain yang halal, hingga proses dan fasilitas 

pembuatan yang halal.

 

Ia menjelaskan SJH adalah sistem manajemen terintegrasi 

yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur 

bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia. 

SJH antara lain bermanfaat untuk menjamin kehalalan 

produk, termasuk juga prosedur dalam rangka menjaga 

kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan 

persyaratan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan 

Kosmetika (LPPOM). Dengan demikian, perusahaan 

memiliki pedoman berkesinambungan untuk proses 

produksi yang halal dan memberi jaminan serta 

ketentraman bagi masyarakat konsumen.

Harapannya, pelatihan dan Uji Komptensi Halal ini dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan, 

memberikan update tentang regulasi, sebagai upaya 

pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menjalankan 

Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal serta 

Implementasi Standar Sistem Jaminan Halal.

Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Peneliti 

Autentikasi Halal, Pusat Kaiian Sains Halal IPB University 

sekaligus Dosen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB 

University, Dr Nancy Dewi Yuliana. Dalam kesempatan ini 

Dr Nancy menyampaikan prosedur pendukung dalam 

penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH), ketertelusuran 

(Traceability) produk halal, penanganan bahan dan produk 

yang tidak memenuhi kriteria halal, evaluasi implementasi 

SJH dalam bentuk audit internal,  serta pembuatan manual 

halal di perusahaan. (WD/awl/Zul)
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Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University Kembangkan 
Kerjasama Internasional dengan Gottingen University

R
ombongan pimpinan dari Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University lakukan 

kunjungan ke Gottingen University, Jerman 

(5/11). Dalam kunjungan tersebut, pimpinan FEM bertemu 

dengan pimpinan International Collaboration Office, 

Göttingen University dan Koordinator Research Group 

Human Dimensian CRC 990 EFFortS sekaligus Chair 

Human Geography Institute, Prof Heiko Faust dan Chair 

Development of Economics, Prof Sebastian Vollmer. 

Diskusi diarahkan terutama untuk pengembangan 

kerjasama riset dan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Dekan FEM, Prof Dr Nunung 

Nuryartono mengatakan bahwa di bidang pendidikan, FEM 

sudah memiliki joint degree program yakni Program 

Master Departemen Agribisnis. Menurutnya, kerjasama 

tersebut bisa dikembangkan untuk departemen-

departemen lain yang ada di FEM-IPB. 

“Kerjasama IPB University dan University Göttingen telah 

memasuki 30 tahun. Sebelumnya,  Rektor IPB University 

dan Goettingen telah menyepakati akan diadakan event 

30 years Anniversary of Göttingen University and IPB 

University. Bentuknya joint seminar di Indonesia. Kegiatan 

ini akan mengundang alumni dari Indonesia dan wilayah 

Asia serta stakeholders terkait GIZ, DAAD, Kedutaan 

Jerman dan lain-lain. Side event activities dari program 

CRC juga akan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Menurutnya, ke depan joint publication dengan Human 

Geography Institute akan segera ditindaklanjuti terkait 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

terkait komoditas kelapa sawit. Tujuannya publikasi staf 

FEM di jurnal internasional bereputasi akan semakin 

meningkat. Disamping joint publication program inbound 

dan outbound dosen FEM diharapkan juga akan 

meningkat melalui kerjasama riset dan joint seminar.

Sementara itu, pertemuan dengan Prof Sebastian Vollmer, 

Chair of Development of Economics membahas aspek 

teknis dari kerjasama kelas internasional dan riset. Prof 

Sebastian menyatakan bahwa memang pada saat ini 

kuliah yang menggunakan bahasa inggris pada tingkat 

undergraduate program (sarjana) di Goettingen University 

masih sangat terbatas. Tetapi ke depan, untuk program 

sarjana Development Economics akan banyak perkuliahan 

yang dilakukan dalam bahasa inggris sehingga kerjasama 

program internasional antara Goettingen University dan 

IPB University akan semakin meningkat. 

“Di samping bidang pendidikan, kerjasama di bidang 

penelitian juga akan segera direalisasikan melalui skema 

kerjasama antara Goettingen University, Universitas Syiah 

Kuliah dan IPB University,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Departemen Ilmu 

Ekonomi juga mengajukan kerjasama penyelenggaraan 

kelas internasional Program Sarjana Ekonomi 

Pembangunan yang disambut baik oleh pihak 

Internasional Office. (**/Zul)
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Peduli Lingkungan, CARE IPB University 
Berikan Edukasi Pengelolaan Sampah

usat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga 

PPenelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University bersama Kelompok Bank 

Sampah Serbaguna Karanganyar (BSSK) dan PT Pertamina 

EP Asset 3 Jatibarang Field menggelar program edukasi 

mengenai pengelolaan sampah di sekolah. Program 

edukasi sampah ini dilaksanakan di SDN Karanganyar 1 

Kabupaten Indramayu belum lama ini.

“Nantinya, kegiatan akan diselenggarakan sebulan sekali 

di sekolah tingkat dasar hingga menengah di Kecamatan 

Kandanghaur, Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari implementasi kegiatan Corporate 

Social Responsibility (CSR) Pertamina EP Jatibarang Field 

dengan CARE LPPM IPB,” demikian papar Adi Firmansyah, 

peneliti dan Ketua Divisi Pemberdayaan Masyarakat CARE 

LPPM IPB University. 

Materi edukasi ini disampaikan oleh tim pendamping 

CARE LPPM IPB University bersama pengurus Bank 

Sampah Serbaguna (BSSK) Karanganyar, Indramayu. 

Materi yang disampaikan antara lain macam-macam 

pengelolaan sampah dan dampaknya apabila sampah 

tidak dikelola dengan baik, pengenalan konsep 3R (reuse, 

reduce dan recycle) serta praktik membuat ecobrick.

“Program edukasi sampah ini bertujuan mengenalkan 

siswa dalam pengelolaan sampah dengan konsep reuse, 

reduce, recycle (3R). Reuse berarti menggunakan kembali 

sampah sampah yang masih bisa digunakan, reduce 

berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan 

atau memunculkan sampah dan recycle artinya mengolah 

kembali sampah menjadi suatu produk atau barang yang 

dapat bermanfaat,” demikian penjelasan Winar, salah satu 

pendamping masyarakat CARE LPPM IPB. 

Pihak sekolah sangat mendukung kegiatan ini, karena 

program ini sejalan dengan rencana program sekolah yang 

menginginkan siswa-siswinya mengenal dan membuat 

ecobrick di sekolah. 

“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan 

kesadaran para guru maupun siswa untuk bisa mengatasi 

masalah sampah di sekolah. Semoga kegiatan ini bisa 

berlanjut dan ecobrik yang telah dibuat bisa bermanfaat 

bagi sekolah,” ungkap Eli Kepala Sekolah SDN Karanganyar 

1. (wnf/RA)
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Kabupaten Indramayu Harapkan IPB University 
Bisa Kembangkan 10 SPR

T
im Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University melakukan kunjungan ke 

Kabupaten Indramayu, Selasa (5/11). Kunjungan ini dalam 

rangka sosialisasi kegiatan SPR sekaligus tindak lanjut 

rencana pembentukan SPR di Kabupaten Indramayu.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua SPR LPPM IPB University, 

Prof Muladno, Plt. Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, SH, 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ir Joko 

Purnomo, Camat Kecamatan Sliyeg dan para kepala desa 

dan para peternak di Kabupaten Indramayu. Tim IPB 

University diterima di Ruang Ki Tinggil Sekretariat Daerah 

Kabupaten Indramayu.

 

Dalam kesempatan ini, Prof Muladno mengatakan, salah 

satu tujuan kegiatan SPR adalah membangkitkan kembali 

semangat peternak untuk pengembangan kegiatan 

peternakan dan melakukan penataan ternak. Selain itu, 

SPR juga membantu peternak melalui peningkatan 

pengetahuan, kesadaran, dan penguatan keterampilan 

peternakan rakyat. 

“Program ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan usaha 

peternakan rakyat dalam suatu perusahaan kolektif yang 

dikelola dalam satu manajemen, meningkatkan daya saing 

usaha peternakan. Kegiatan SPR di suatu wilayah dapat 

dikembangkan maksimal selama empat tahun hingga 

peternak mencapai salah satu tujuan kegiatan SPR yaitu 

mewujudkan kemandirian dan kedaulatan peternak rakyat 

secara kolektif berjamaah,” ujar dosen IPB University dari 

Fakultas Peternakan ini.

 

Melalui pertemuan ini harapannya LPPM IPB University 

dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat saling 

bersinergi dalam menjalin kerjasama dengan baik 

sehingga implementasi pengembangan SPR di Kabupaten 

Indramayu dapat segera terealisasi.

 

Sementara itu Plt. Bupati Indramayu, Taufik Hidayat, SH 

menyampaikan, program dan implementasi SPR sudah 

ditunggu-tunggu oleh para peternak Indramayu. 

Menurutnya dengan adanya SPR dapat mengubah pola 

pikir peternak, peningkatan keterampilan dan 

pengetahuan peternak, agar dapat menerima IPTEKS yang 

ada.

 

Ia berharap tim IPB University dapat mengembangkan 

program SPR di 10 Desa di Kecamatan Sliyeg dengan 

komoditas ternak yang akan ditingkatkan yaitu ternak 

sapi.

 

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan 

dan Kesehatan Hewan, Ir Joko Purnomo bahwa dalam 

mendukung Program SPR, Pemerintah Kabupaten 

Indramayu akan membangun pabrik pakan ternak mini di 

Kecamatan Majasari agar para peternak tidak membeli 

konsentrat dari luar Kabupaten Indramayu. (WD/Awl/Zul)
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D
igitalisasi informasi memungkinkan terjadinya 

perubahan dalam bersosialisasi dalam sebuah 

keluarga. Keluarga sebagai institusi pendidikan 

pertama dan utama di lingkungan masyarakat diharapkan 

mampu memberikan bekal dalam mempersiapkan 

generasi milenial. Dalam keluarga, seorang anak dididik 

supaya mampu mengikuti perubahan dan perkembangan 

yang ada sebagai bekal menghadapi tantangan revolusi 

industri 4.0. Oleh karenanya, keberhasilan generasi 

mendatang sangat dipengaruhi oleh pola asuh di 

lingkungan keluarga. 

Hal ini mendorong tiga mahasiswa IPB University yaitu 

Holidin, mahasiswa Departemen Agronomi dan 

Hortikultura; Siti Hartati dari Departemen Ilmu Keluarga 

dan Konsumen; dan Lukman Fathurahman dari 

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan 

merancang sebuah Program Pendidikan Keluarga 

Berkarakter (PENDEKAR).

Program PENDEKAR berusaha menggabungkan tiga 

pendekatan kepada masyarakat sesuai dengan program 

dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN). 

“Tiga pendekatan yang kami rancang tersebut adalah 

program pendidikan keluarga berkarakter berbentuk fisik, 

aplikasi dan berbasis web. Nanti yang berbentuk fisik 

berupa kantor yang dapat disatukan dengan tempat dinas 

BKKBN daerah setempat,” papar Siti Hartati. 

Mahasiswa IPB University itu juga menjelaskan, program 

pendidikan berkarakter yang berbasis aplikasi dapat 

diunduh melalui playstore, sedangkan yang berbasis web 

dapat diakses secara langsung menggunakan jaringan 

internet. 

Pada aplikasi mobile dan web terdapat beberapa fitur 

yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Fitur-fitur 

tersebut adalah Pendekar Inovatif yang memuat tips 

memasak dan merawat anak, berita dan informasi, 

perpustakaan, ruang konseling, hiburan yang terdiri dari 

berbagai permainan edukatif, serta parenting yang berisi 

pengetahuan tentang merawat anak. 

Siti menjelaskan, fitur berita dan informasi menyajikan 

berita-berita seputar keluarga yang dapat menjadi 

pembelajaran. Sedangkan perpustakaan merupakan fitur 

yang menyediakan e-book tentang keluarga. Pada fitur 

ruang konseling, pengguna dapat berkonsultasi kepada 

konselor tentang permasalahan yang dihadapi. 

Dengan inovasi yang dirancangnya, tiga mahasiswa IPB 

University tersebut berhasil menyabet juara 1 Lomba 

Karya Tulis Ilmiah pada acara Family and Consumer 

Science National Competition and Symposium 2019 yang 

dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Keluarga 

dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB 

University akhir bulan lalu.

Melalui program PENDEKAR, diharapkan dapat menjadi 

alternatif solusi dalam membantu mengatasi 

permasalahan keluarga yang tersedia dalam berbagai 

bentuk layanan baik melalui tatap muka secara langsung 

maupun yang menggunakan teknologi melalui aplikasi dan 

laman web yang terintegrasi menjadi suatu sistem. 

Diharapkan juga program PENDEKAR dapat menjadi 

program nasional yang dapat mewujudkan keluarga 

Indonesia yang berkarakter. (SMH/RA)

Mahasiswa IPB University Tawarkan Pendidikan Karakter 
melalui PENDEKAR
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