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Tani Center IPB University  Komitmen Sajikan Konten Menarik 
dalam Aplikasi Mobile DigiTani

Tani Center IPB University menggelar Pelatihan 

Penulisan Konten Aplikasi DigiTani.  Pelatihan ini 

digelar di Hotel Salak Heritage, Bogor pada Kamis, 

(12/12). Dr Ir Hermanu Triwidodo, MSc, Kepala Tani Center 

IPB University menyatakan bahwa pertemuan ini 

merupakan awal dari program Tani Center.  “Kegiatan ini 

sebagai media untuk mempertemukan para pakar dalam 

rangka mendukung layanan Cybex untuk publikasi dan 

konsultasi pertanian sehingga tercipta sebuah market 

place. Nantinya akan  mengarah kepada big mart. 

Pertemuan ini merupakan awal dari kegiatan tersebut,” 

ujarnya.

Hadir dalam acara ini sekaligus didaulat untuk membuka 

acara adalah Direktur Sistem Informasi dan Transformasi 

Digital, Ir Julio Adisantoso, MKom. Dalam sambutannya, Ia 

menyampaikan bahwa tahun 2013 pihaknya telah 

mengembangkan cyber extention (cybex) dalam bentuk 

penyuluhan digital. 

Aplikasi tersebut berbasis web di alamat 

http://cybex.ipb.ac.id dan dikembangkan untuk membantu 

menyelesaikan berbagai persoalan penyuluhan pertanian. 

Selanjutnya, dikembangkan kembali dalam kegiatan IPB 

Goes To Field (IGTF)  dengan pengembangan dan 

pemanfaatan media digital seperti kelompencapir berbasis 

digital conference. Seiring dengan perkembangan 

teknologi informasi aplikasi yang dibutuhkan untuk petani 

maka dikembangkanlah sistem yang berbasis mobile.   

“Aplikasi ini tidak dapat berfungsi dan digunakan secara 

optimal jika tidak dapat digunakan oleh petani. Konten 

menjadi krusial dan penting, untuk itu konten DigiTani 

perlu dikembangkan,” tegasnya.

Sebagai upaya untuk menyiapkan konten aplikasi yang 

telah dikembangkan tersebut perlu diawali dengan 

pembekalan penulisan konten populer oleh para 

kontributor. Kontributor yang dimaksud meliputi dosen, 

mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan IPB 

University. 

Pada kesempatan ini, Tani Center IPB University 

menghadirkan Mohammad Akbar, Jurnalis Republika untuk 

memberikan materi tentang pola penulisan artikel ilmiah 

jenis straight news yang bersifat singkat, padat dan jelas. 

"Artikel populer harus berorientasi pada pembaca awam, 

berempati pada pembaca, tidak mempersulit atau 

menyiksa pembaca, harus berpikir secara sederhana dan 

sistematis. Konsep yang digunakan adalah piramida 

terbalik dengan menerapkan formulasi 5W 1H,” jelasnya. 

Pembicara lain yang dihadirkan dalam acara ini adalah 

Kepala Bidang Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas 

Petani, Tani Center IPB University, Said Abdullah dan 

Pengembang Aplikasi DigiTani berbasis mobile, Dean 

Apriana, SKom, MKom. (YDI/RA)
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Berbicara Tentang SGDs, ESL IPB Undang Dosen dari Jepang

S
ustainable Development Goals atau SDGs dewasa 

ini tengah menjadi topik hangat dan telah banyak 

institusi maupun lembaga yang menggencarkan 

program tersebut. SDGs merupakan rencana aksi global 

yang bertujuan guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi 

kesenjangan, seta melindungi lingkungan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, Departemen Ekonomi Sumberdaya 

dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajeman (ESL 

FEM), IPB University mengadakan kuliah umum yang 

menghadirkan Guest Lecturer dari Jepang pada Rabu 

(12/12) bertempat di Ruang Mawar ESL, Gedung Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen, kampus IPB Dramaga, Bogor.

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan 

ESL Sustanability Expo 2019. Sebuah acara yang 

bertujuan untuk memperlihatkan capaian-capaian 

penelitian civitas akademika ESL FEM IPB University dan 

program studi terkait. “Ada beberapa kegiatan dalam 

rangkaian ini, salah satunya adalah kita mengundang 

beberapa lecturer untuk sharing di sini agar dapat 

meningkatkan kapasistas dan menambah informasi 

wawasan terkait sustainability,” ujar Dr Meti Ekayani, 

SHut, MSc, IPU, Sekretaris Departemen ESL.

Kuliah umum kali ini menghadirkan dua profesor dari 

Hiroshima University, yaitu Prof Shinji Kaneko, Director of 

International Environmental Cooperation Center, 

Hiroshima University, dan Prof Masaru Ichihashi, 

Professor of Economics, Hiroshima University, Japan. Prof 

Shinji Kaneko pada kesempatan ini menyampaikan 

tentang Japanese Experience of Industrial Air Pollution 

Control in 70s: Pollution Control Agreements in Large 

Cities.

Pembahasan topik diawali dengan pemutaran video dari 

Guest Lecturer yang memaparkan tentang awal mula dan 

dampak polusi lingkungan yang melanda Jepang serta 

terciptanya perjanjian untuk mengontrol polusi. Prof. Shinji 

Kaneko juga menjelaskan tentang upaya Jepang dapat 

mengatasi permalasahan polusi pada lingkungan yang 

terjadi pada tahun 1970-an.

Sebagai penutup kuliah umum, oleh Prof Dr Ir Yusman 

Syaukat, M.Ec, Dosen Departemen ESL IPB University  

memberikan kesimpulan bahwa negara Jepang 

merupakan salah satu negara yang sukses dalam 

mengatasi dan mengontrol polusi dengan regulasi yang 

sederhana pada tahun 1970-an. 

“Hal tersebut dapat menjadi pembelajaran dan 

penambahan wawasan. Mengingat kini semakin 

berkembangnya zaman, permasalahan semakin besar dan 

kompleks, maka dibutuhkan usaha lebih untuk menjaga 

lingkungan. Kita sebagai masyarakat juga wajib untuk 

menjaga lingkungan,” ujar Prof. Yusman Syaukat. 

(KRM/RA)
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U
nit Riset Tatakelola Pemerintahan dan 

Pembangunan Ekonomi Daerah (Local 

Governance and Economic 

Development/LoGED), Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM) IPB University menyelenggarakan seri terakhir 

Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah bagi Aparatur 

Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia pada 28-29 

November 2019 lalu. Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama 

Daerah ini dilaksanakan dalam tiga gelombang 

pelaksanaan yaitu 15-16 Oktober 2019, 14-15 dan 28-29 

November 2019. Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah 

ini mengambil tema “Strategi Meningkatan Dayasaing 

Daerah melalui Kerjasama Berdasarkan PP Nomor 28 

Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.” 

Pelatihan seri terakhir diikuti oleh sepuluh peserta dari 

aparat pemerintah provinsi Lampung dan Provinsi 

Kalimantan Barat, tiga aparat pemerintah kota yaitu Kota 

Bogor, Kota Jambi dan Kota Denpasar, serta satu aparat 

dari pemerintah Kabupaten Berau.  Pembicara pada 

kegiatan pelatihan ini, yaitu Prof Dr Ir Yusman Syaukat, 

MEc, Dr Ir Ma'mun Sarma, MS, MEc, Dr Ir Lukman M. Baga, 

MAEc dan Dr A Faroby Falatehan, SP, ME dari Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen  IPB University. Pada kegiatan 

ini juga diundang pembicara dari luar IPB University Dr Ir 

Muhammad Arif Hidayat, M. Eng, MPP, Wakil Pusat 

Fasilitasi Kerjasama Daerah, Sekretaris Jenderal 

Kemendagri, Ir Sidqi L P Sulistyo, MA, Perencana Ahli 

Utama Bappenas dan Ir FX Djatmiko Winahjoe, MP, 

Praktisi Pembangunan Daerah.

Peserta pelatihan sangat antusias dan mengakui bahwa 

kegiatan ini bermanfaat, sebab banyak bentuk dan model 

kerjasama yang selama ini dilakukan oleh daerah masih 

kurang optimal dan kurang arahan. Para peserta merasa 

terbantu karena dapat berkonsultasi terkait kondisi yang 

dialami daerah dalam hal penanganan kerjasama daerah.

Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah ini 

dilaksanakan karena faktor kerjasama daerah menjadi 

sangat penting dalam menyiapkan seluruh stakeholder 

daerah dan industri lokal supaya mampu bertahan dan 

meningkatkan daya saing yang unik dan menguntungkan 

daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan berlakunya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka model 

kerjasama dan pemetaan potensi daerah memasuki babak 

baru yaitu babak era globalisasi dan industri 4.0. 

Di sisi lain, faktor eksternal seperti terbatasnya akses 

pada sumberdaya produktif serta sulitnya akses pasar dan 

akses pendanaan (penanaman modal lokal dan asing) 

menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Sehingga, peran 

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menerapkan kebijakan 

harus selaras dengan semangat otonomi daerah yang 

sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Melalui 

Seri Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah, LoGED FEM 

IPB University mengembangkan “Klinik Pemda.” 

Klinik Pemda merupakan tempat atau sarana bagi pemda 

seluruh Indonesia untuk berkumpul dan mengembangkan 

keunikan-keunikan yang dimiliki dalam rangka 

meningkatkan dayasaing daerah. LoGED FEM IPB 

University melalui Klinik Pemda bersama mitra strategis 

seperti Bappenas, Kemendagri dan Badan Pengawasan 

Keuangan dan  Pembangunan (BPKP) RI akan mengawal 

pemerintah daerah supaya lebih berdayasaing dan mandiri 

untuk Indonesia Jaya. (*/RA)

Kembangkan “Klinik Pemda” Unit Riset LoGED FEM IPB 
Gelar Pelatihan Tatakelola Kerjasama Daerah



4

Dosen Mengabdi IPB University Beri Sosialisasi 
Eksplorasi Sumberdaya Kelautan pada Siswa SMA di Kabupaten Bogor

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University telah 

mengirimkan dosen mengabdi dari  Departemen 

Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB University untuk memberikan 

sosialisasi kepada siswa dan siswi di beberapa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bogor. Dosen yang 

diutus adalah Dr Sri Pujiyati, MSi dan Ir Endang Sunarwati 

Srimariana, MSi. Tema sosialisasi pada program dosen 

mengabdi kali ini adalah “Eksplorasi Sumberdaya Laut 

dalam Mendukung Kemaritiman Indonesia”. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Multimedia SMA 

Kornita Dramaga, 21 November lalu adalah kegiatan yang 

ketiga kalinya diadakan oleh LPPM IPB University. 

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa 

cinta lingkungan dan menjaga kelestariannya terutama 

laut bagi siswa dan siswi SMA. Peserta yang hadir 42 

orang peserta yang terdiri dari empat sekolah SMA yang 

ada di Kabupaten Bogor yakni SMAN 1 Dramaga, SMAN 1 

Ciampea, SMAN 1 Cibungbulang dan SMA Kornita 

Dramaga. Masing-masing sekolah mengirimkan 10 siswa 

dan siswi kelas XII IPA serta didampingi oleh satu orang 

guru.

Pada kesempatan ini, Ir Endang Sunarwati Srimariana, MSi 

memaparkan tentang lingkungan laut, kehidupan dan 

biodiversitas laut, bioprospeksi kelautan, pembagian zona 

laut, topografi laut nusantara. Ia juga memperkenalkan 

biota-biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pangan, sumber senyawa bioaktif bagi industri kosmetik, 

suplemen makanan, obat-obatan dan sumber energi 

terbarukan. Dosen IPB University itu mengungkapkan, 

setelah mengikuti kegiatan ini, maka diharapkan siswa 

dan siswi mengerti tentang lingkungan laut, biodiversitas 

laut, dan prospek biota laut. Kemudian memiliki keinginan 

untuk menjaga lingkungannya dengan baik dan ikut serta 

menjaga lingkungan laut sebagai tempat kehidupan biota 

laut yang memiliki prospek sebagai sumber senyawa 

bioaktif.

Materi kedua disampaikan oleh Dr Sri Pujiyati, MSi yang 

menjelaskan tentang kekayaan sumberdaya hayati laut 

Indonesia, potensi perairan Indonesia sebagai pembangkit 

listrik tenaga panas laut, tenaga ombak maupun tenaga 

arus laut. Ia pun memperkenalkan beberapa aplikasi 

penggunaan peralatan hidroakustik seperti untuk 

mendeteksi tipe dasar perairan, mineral, karbon, dan 

minyak bumi.

“Harapannya dapat memotivasi para siswa untuk 

mencintai lautan, menjaganya demi kelestarian 

lingkungan. Kemudian mereka mengerti tentang teknologi 

hidroakustik dalam eksplorasi sumberdaya kelautan. 

Mendorong siswa-siswi untuk kreatif mengembangkan 

kemampuan mereka bagi kemajuan Indonesia. Dengan 

kegiatan ini diharapkan pula siswa dan siswi dapat 

semakin mencintai Indonesia karena memiliki kekayaan 

laut yang luar biasa,” tuturnya.

Sementara itu guru pendamping siswa dari SMAN 1 

Ciampea, Zaimul Ihsany, SPd menyampaikan, kegiatan ini 

memberikan gambaran kepada siswa dan siswi tentang 

program studi yang ada di departemen perikanan 

sehingga memiliki keinginan untuk melanjutkkan ke 

perguruan tinggi pada jurusan tersebut. Dengan adanya 

kegiatan ini, siswa dapat mengetahui informasi 

keberagaman kehidupan laut, instrumentasi dalam 

perikanan dan turut serta menjaga kelestarian lautan. 

Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bibit jambu biji 

merah dan sirsak. Ada sekitar 50 bibit yang dibagikan 

kepada siswa dan siswi yang hadir pada kegiatan ini. 

Harapannya bibit tersebut dapat ditanam dan dirawat 

sebaik mungkin oleh siswa dan siswi tersebut untuk 

menjaga kelestarian lingkungan sekitar. (Awl/RA)
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IPB University Berbagi Ilmu Pengelolaan Bisnis 
kepada Perguruan Tinggi Lain

P
usat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta  (UIN Suka) berkunjung ke Direktorat 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB 

Univerisity pada Rabu, (11/12). Rombongan UIN Suka 

yang berjumlah tujuh orang hadir diterima langsung oleh 

Direktur Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, Dr rer 

nat Jaenal Effendi, MA di Ruang Sidang Rektor 2, Gedung 

Rektorat Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga. 

"Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing banyak hal, 

bukan berarti kami leading. Paling tidak kami sudah 

mendahului pada beberapa hal," ungkap Jaenal.  Lebih 

lanjut dosen di Departemen Ekonomi Syariah tersebut 

menambahkan IPB University sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) memiliki wewenang 

untuk mendominasi di bidang bisnis. Sehingga ke depan 

mampu membantu hingga tagihan SPP di IPB zero. Selain 

itu ia juga menjelaskan bahwa di IPB memiliki unit-unit 

bisnis yang terbagi tiga kelompok. Ada Satuan Usaha 

Akademik (SUA), Satuan Usaha Penunjang (SUP) dan 

Satuan Usaha Komersial (SUK).

Turut membersamai rombongan UIN Suka Sekretaris 

Pusat Pengembangan Bisnis UIN Suka Abdul Qoyyum, SEI, 

MSc.Fin. Pihaknya menyampaikan terima kasih atas 

kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di 

Direktorat BiMAK IPB University.  "Sebenarnya sudah lama 

kami berencana untuk belajar ke IPB University, dan baru 

sekarang bisa terealisasi. Tujuan kami tentu ingin belajar 

dari IPB University terkait pengelolaan bisnis. Saat ini kami 

masih Badan Layanan Umum (BLU) tapi mungkin BLU nya 

belum sebesar IPB University yang sudah menjadi PTN 

BH," jelas Qoyyum.

Qoyyum menyebutkan bahwa UIN Suka merupakan BLU 

pertama di Indonesia yang bisnisnya masih terfokus pada 

penyewaan aset. Harapanya dengan kunjungannya ke IPB 

University bisa memberikan gambaran untuk melebarkan 

sayap ke unit bisnis yang lain.

"Kami tahu di IPB University pengelolaan bisnis cafe dan 

restonya bagus, merchandisenya juga bagus, nah di 

tempat kami belum ada bisnis tersebut. Semoga bisa kami 

contoh untuk dihadirkan di tempat kami,” harap Qoyyum.

Setelah diskusi, kunjungan dilanjutkan dengan berkeliling 

ke beberapa unit bisnis di bawah naungan Dit. BiMAK IPB 

University, yaitu Botani Bakery, Agribusiness and 

Technology Park (ATP) dan diakhiri di Botani Mart.

Hadir pula pada kunjungan kali ini Kepala Subdit 

Pengelolaan Bisnis, Dr Burhanuddin, Kepala Subdit 

Pendayagunaan dan Pemanfaatan Aset, Dr Ahmad Yani, 

Kepala Subdit Laboratorium Lapang, Dr. Dwi Guntoro dan 

beberapa manager. (*/RA)
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L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University  mengadakan 

program Dosen Mengabdi salah satunya bertempat 

di Kelurahan Cimahpar, Bogor Utara, 25/11.  Dosen yang 

melaksanakan pengabdian di Cimahpar adalah Sazli Tutur 

Risyahadi, STP, MT, MSi dan Hendri Wijaya, STP, MSi  dari 

program studi Managemen Industri Sekolah Vokasi. 

Kegiatan pengabdian ini difokuskan pada perbaikan yang 

dapat dilakukan dalam sistem produksi penggilingan 

bahan tepung tapioka pada usaha mikro kecil dan 

menengah (UMKM) yang berlokasi di RW 04 Kelurahan 

Cimahpar. Upaya perbaikan tersebut dilakukan dengan 

menerapkan lean production untuk mengurangi 

pemborosan pada tahapan produksi di penggilingan 

tersebut.

Program pengabdian berupa pendampingan tersebut 

dilakukan dengan dua tahapan. Tahapan pertama 

dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan 

langsung proses produksi untuk mengidentifikasi 

permasalahan pemborosan dengan pendekatan value 

stream mapping.  Metode ini bertujuan untuk memahami 

aliran proses dari bahan baku sampai menjadi sebuah 

produk di penggilingan. 

“Dari tahapan pertama kita dapat menghasilkan ide-ide. 

Pada tahapan berikutnya ide-ide tersebut akan 

diimplementasikan yang paling mungkin dilakukan untuk 

mengurangi pemborosan pada proses produksi,” ungkap 

Sazli.

Program pengabdian tersebut juga melibatkan delapan 

orang mahasiswa. Menurut Sazli, hal tersebut agar lebih 

banyak brainstorming ide-ide untuk menerapkan sistem 

lean. “Saya sangat senang ikut terlibat dalam program ini 

karena sebagai pembelajaran secara langsung dari ilmu 

yang saya pelajari di kampus,” kata Sifa, mahasiswa 

tingkat akhir yang mengikuti program pengabdian.

“Program ini sangat berguna bagi  mahasiswa dalam 

menambah pengalaman belajar serta mitra dampingan 

untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sebab, sebaik-

baiknya ilmu adalah yang dapat bermanfaat untuk 

masyarakat. Program ini sangat perlu dilanjutkan dengan 

berbagai model pengabdian seperti pendampingan, 

advokasi hingga pemasaran produk UMKM,” tutur Sazli.

Adapun menurut Yum selaku pemilik penggilingan, 

program tersebut bagus untuk dilanjutkan. Saran 

perbaikan yang ia terima untuk meningkatkan kualitas 

produknya yaitu penerapan standar operasional prosedur 

pada setiap tahapan produksi. Kualitas produk yang baik 

salah satunya ditandai dengan warna tepung yang putih 

bersih. Hal tersebut berpengaruh terhadap harga beli yang 

ia terima dari pabrik pengumpul bahan tepung tapioka di 

Pasar Ciluar, Bogor.

Kunjungan kedua pendampingan ini dihadiri oleh Wakil 

Ketua LPPM IPB University bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat, Prof Dr Sugeng Heri Suseno. Ia 

mengapresiasi bentuk pengabdian yang dilaksanakan by 

doing dan melibatkan mahasiswa. Ia juga turut 

menyampaikan materi penggunaan chitosan sebagai 

bahan pengawet alami produk UMKM pangan. (*/RA)

Dosen Sekolah Vokasi IPB University  
Lakukan Pendampingan UMKM di Cimahpar
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Dosen Mengabdi IPB University Paparkan Pentingnya 
Pembukuan Bisnis bagi Masyarakat Bogor

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University kembali 

menyelenggarakan kegiatan Dosen Mengabdi di 

Bogor dan beberapa daerah lainnya di wilayah Indonesia. 

Program dosen mengabdi kali ini mengundang anggota 

Masyarakat Cinta Bogor (MCB), sebuah komunitas 

terbesar di Bogor.

 

Kegiatan yang diadakan di Sekolah Bisnis IPB University 

pada Rabu dan Kamis (27-28/11) ini dihadiri oleh 85 

anggota MCB.  Kegiatan tersebut mengusung tema 

Peluang, Potensi dan Pengembangan Bisnis di Bogor. 

Bertempat di Ruang Tanjung Gedung A Sekolah Bisnis 

pada hari Rabu dan ruang Cendana pada hari Kamis, 

kegiatan dibuka oleh fasilitator dari LPPM IPB University, 

Fadhila Akmaliyah, SP dan sambutan dari salah satu 

Dosen Sekolah Bisnis. Kegiatan dilanjutkan dengan 

penyampaian materi oleh dosen Sekolah Bisnis, yaitu Dr 

Siti Jahroh, Lokita Rizky Megawati, SPd, MM, Achmad 

Fadillah, SE, MSi, MSc, Dra Alfa Chasanah, MA, Ir 

Retnaningsih, MSi, Febriantina Dewi, SE, MSc, Anita 

Primaswari Widhiani, SP, MSi, dan Dr Ir Popong Nurhayati, 

MM. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan ini meliputi materi 

pemasaran dan periklanan digital, akuntansi dan 

perpajakan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dan strategi pemasaran.

 

Dalam kesempatan ini, Dr Siti Jahroh menjelaskan bahwa 

dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus memiliki 

jiwa kewirausahaan, diantaranya mental kaya, 

kemampuan dalam melewati tantangan, dan kejelasan 

tujuan usahanya.  Selain itu, pemasaran usaha harus 

dilakukan lebih gencar, strategi pasar juga perlu 

diperhatikan, dan kualitas serta harga produk harus bisa 

konsisten. Salah satu cara promosi yang membuat orang 

menjadi tertarik melalui promosi digital.

 

Sedangkan Dra Alfa Chasanah juga menjelaskan bahwa, 

ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam usaha 

yaitu pentingnya kemasan bagi konsumen, memilih pihak 

yang bisa memasarkan produk, prosedur untuk 

mendapatkan Perizinan Produk Industri Rumah Tangga 

(PIRT) dan membuat pembukuan atau neraca keuangan 

untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap usaha 

yang dijalankan.

 

Banyak di antara peserta yang belum menyadari tentang 

pentingnya pembukuan dalam menjalankan usaha, seperti 

Lies Dewi, SPd. salah satu peserta mengungkapkan 

beberapa kendala dalam berwirausaha, diantaranya 

banyaknya pesaing, sulitnya membuat PIRT, dan tidak 

melakukan pembukuan dikarenakan belum sempat dan 

perputaran uang relatif belum stabil.

 

“Saya berharap kegiatan ini ada kegiatan lanjutan seperti 

pelatihan untuk membuat PIRT dan pembukuan yang 

menjadi hal pokok dalam berwirausaha,” tuturnya.

 

Para dosen memberi kesempatan kepada seluruh peserta 

untuk bertanya dengan tujuan memperluas wawasan 

mengenai cara-cara agar lebih sukses dalam 

berwirausaha. Kebanyakan peserta yang  hadir telah 

memiliki usaha namun masih memerlukan bimbingan dan 

pengetahuan mengenai cara-cara yang dapat 

meningkatkan kualitas usahanya.

 

Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini 

diharapkan bisa mendorong munculnya usaha baru dari 

peserta yang belum mempunyai usaha/bisnis dan 

peningkatan usaha bagi yang sudah mempunyai bisnis. 

(Awl/RA)
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M
elalui Program Dosen Mengabdi, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University kali ini 

hadir dengan membawakan tema Pengenalan Visualisasi 

Data Menggunakan Tableau Desktop kepada mahasiswa 

yatim. Kegiatan berupa pelatihan ini ditujukan kepada 26 

mahasiswa yatim binaan Yayasan Al Ruhamaa, Kelurahan 

Situ Gede, Kota Bogor pada Sabtu (7/12).

Software Tableu Desktop merupakan salah satu software 

yang banyak digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

pelatihan visualisasi data menggunakan Tableau Desktop 

ini diharapkan  mampu menambah kemampuan 

mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja.

Hadir sebagai dosen mengabdi IPB University yaitu Dr 

Donny Citra Lesmana, S.Si, M.Fin.Math dari Departemen 

Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), IPB University. Dr Donny menjelaskan 

tentang pentingnya mengolah data menjadi sebuah 

informasi. 

“Informasi inilah yang kemudian digunakan dalam 

pengambilan keputusan baik di bidang bisnis, politik, 

ataupun sosial, bergantung pada jenis data yang diolah,” 

imbuhnya.

Dr Donny menambahkan, dengan perkembangan zaman 

yang semakin cepat, sama halnya dengan pertumbuhan 

data yang akan selalu bertambah di setiap waktunya 

bahkan dalam skala detik. Pelatihan visualisasi data ini 

sangatlah membantu mahasiswa untuk lebih mudah 

memahami data yang terus bertambah sehingga menjadi 

sebuah informasi yang bermanfaat.

Menurutnya, generasi milenial saat ini sangat 

membutuhkan keahlian dalam mengolah data seperti. 

Pada sesi pelatihan visualisasi data ini, peserta secara 

langsung diajarkan praktik visualisasi data penjualan 

produk di dunia agar dapat membaca kondisi pasar secara 

cepat dan mudah. Informasi dapat diolah dan disajikan 

dalam bentuk grafik dengan beragam jenis, seperti line 

chart, pie chart dan map chart. Jenis data yang diolah 

dapat berupa akumulasi data tahunan ataupun bulanan.

Sementara itu, pembina Yayasan Al Ruhamaa, Sukma 

menyampaikan, kegiatan pelatihan visualisasi data ini 

belum pernah dilaksanakan di Yayasan Al Ruhamaa dan 

baru pertama kalinya. Oleh katena itu pelatihan ini sangat 

bermanfaat untuk mahasiswa supaya dapat 

meningkatkan ilmu pengetahuannya. Pelatihan ini tidak 

hanya menambah skill mahasiswa dalam mengerjakan 

tugas kuliah, laporan penelitian, maupun skripsi tetapi 

juga bisa bermanfaat ketika setelah lulus  dan memasuki 

dunia kerja.

Harapannya, anak-anak Yayasan Al Ruhamaa dapat 

mengikuti pelatihan dengan serius untuk mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat guna menambah pengetahuan atau 

ketrampilan terutama bagi yang mempersiapkan diri 

memasuki lapangan pekerjaan dan peningkatan 

pengembangan pribadi. (Awl/RA)

Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Visualisasi Data 
kepada Mahasiswa Yatim di Bogor
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Dosen Mengabdi IPB University Sosialisasikan Peran Koperasi 
sebagai Pengembangan UMKM

K
operasi punya peran sangat penting dalam 

mensejahterahkan masyarakat. Salah satunya 

mendorong pertumbuhan sektor riil khususnya 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mampu 

menciptakan keterkaitan jalinan usaha kemitraan antara 

koperasi dan UMKM, pengembangan jaringan antar 

koperasi simpan pinjam untuk memperluas akses 

permodalan, dan menjalankan fungsi intermediasi yaitu 

memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan sektor riil 

khususnya UMKM.

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University melalui program Dosen Mengabdi 

IPB University menghadirkan dosen dari Program Studi 

Manajemen Agribisnis Sekolah Vokasi untuk melakukan 

penyuluhan di Koperasi Visi Galang Nusantara Desa Cibatok 

1. Dosen yang diutus yaitu Muhamad Faturokhman, SPt, 

MSi, Khoirul Aziz Husyairi, SE, MSi, Intani Dewi SPt, MSi, 

MSc, dan Ir Leni Lidya, MM. 

Tema yang diusung pada program ini adalah penyuluhan 

koperasi sebagai penggerak UMKM.  Peserta yang hadir 

pada kegiatan yang digelar pada Rabu (27/11) tersebut 

sebanyak 32 orang terdiri dari tiga orang pengurus koperasi 

dan 29 orang nasabah koperasi. 

Faturokhman menyampaikan, salah satu permasalahan 

UMKM yang terjadi saat ini yaitu sulitnya akses permodalan 

terhadap lembaga keuangan bank sebagai pemberi kredit 

modal usaha. Akibatnya, banyak pelaku usaha mikro dan 

kecil terjerat bank keliling atau para pelepas uang dengan 

tingkat suku bunga yang tinggi.

 

Oleh karena itu, Faturokhman mensosialisasikan kepada 

kalangan pelaku usaha mikro untuk berinvestasi melalui 

koperasi. Keuntungan yang didapatkan dari koperasi yaitu 

suku bunga koperasi lebih rendah dari bank konvensional 

(sistem bagi hasil), orientasi koperasi tidak hanya 

keuntungan tetapi lebih ke pemberdayaan sosial, adanya 

kesamaan kegiatan ekonomi, dan organisasi swadaya yang 

dikontrol secara demokratis.

 Sedangkan Intani Dewi menyampaikan terkait peran 

koperasi dalam pengembangan UMKM. Selain itu, ia juga 

mengajarkan bagi pelaku usaha tata cara merencanakan 

keuangan keluarga. Perencanaan keuangan merupakan 

seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu 

atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien 

dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi 

sejahtera. “Beberapa tips cara merencanakan keuangan 

keluarga yaitu mengenali kondisi keuangan, menentukan 

keinginan utama, dan mengevaluasi kesehatan keuangan,” 

ujarnya.

 

Dosen Sekolah Vokasi IPB University itu juga menjelaskan, 

mengevaluasi kesehatan keuangan ini sangat penting 

dilakukan untuk menunjukkan masalah keuangan yang 

dihadapi. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan 

bahwa kondisi keuangan tetap aman meskipun terjadi 

peristiwa-peristiwa tak terduga, memastikan keuangan 

keluarga sudah terlindungi, memastikan harta yang dimiliki 

saat ini sudah tepat atau belum, dan memastikan 

keinginan-keinginan hidup yang membutuhkan uang dapat 

terwujud atau tidak.

 

Ia pun menekankan, penting bagi keluarga untuk 

menetapkan tujuan keuangan dalam rumah tangga. Ia 

menghimbau supaya melakukan evaluasi keuangan secara 

berkala setidaknya satu tahun sekali. Ia juga mengajak 

supaya membuat anggaran rumah tangga secara bulanan 

untuk membantu keluarga mengalokasikan dan mengelola 

penghasilan yang diterima.

     

Sementara Rizki Riyanto selaku pengurus koperasi Visi 

Galang Nusantara memberikan apresiasi positif pada 

kegiatan ini. “Alhamdulillah kegiatan dosen mengabdi ini 

sangat bermanfaat untuk koperasi Galang Visi Nusantara. 

Kegiatan ini memberikan pencerahan kepada anggota kami 

tentang pentingnya berkoperasi dan meningkatkan rasa 

memiliki anggota terhadap Koperasi Galang Visi Nusantara. 

Harapannya, acara ini bisa berkelanjutan dan terjalin 

kerjasama antara Koperasi Visi Galang Nusantara dan IPB 

University,” tuturnya.

 

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di 

Koperasi Visi Galang Nusantara mendapat respon dan 

antusiasme yang cukup baik dari peserta, ke depan 

kegiatan dosen mengabdi perlu dilanjutkan karena 

dampaknya sangat positif dan bermanfaat bagi 

masyarakat. (Awl/RA)
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Dosen Mengabdi IPB University Tingkatkan  
Kemampuan Bahasa Inggris Siswa SLB di Bogor

I
PB University mengadakan kegiatan Dosen Mengabdi 

yang diselenggarakan melalui Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University. Salah satu kegiatan Dosen Mengabdi adalah 

Pembelajaran Bahasa Inggris dengan Metode Menulis dan 

Bernyanyi yang dilakukan di di Kelurahan Tegalgundil, 

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, 21 dan 28 November 

2019.

Dosen yang ditugaskan dalam kegiatan ini yaitu Dra Irma 

Rasta Gloria Barus, MA, dosen Program Studi Komunikasi, 

Sekolah Vokasi, IPB University yang dibantu oleh beberapa 

fasilitator yaitu Nurul Husna, Dedeh Ratnanengsih dan Vivi 

Permatasari. Kegiatan ini dilakukan Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Mentari Kita ini ditujukan untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris para siswa.   

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya Pekan 

Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh 

Kemenristekdikti. Metode pembelajaran bahasa Inggris 

telah dilaksanakan beberapa kali melalui pengenalan alat 

musik tradisional dan tari-tarian daerah.

Irma Rasta memiliki bidang keahlian dalam bidang bahasa 

Inggris. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini 

antara lain greetings, alphabets, parts of body, colors and 

things, fruits and vegetables, animals, writing about 

personal life, saying good-bye.

“Para siswa di SLB Mentari Kita ternyata tidak memiliki 

guru Bahasa Inggris. Padahal minat siswa untuk belajar 

Bahasa Inggris sangat besar sehingga kami ingin kembali 

lagi ke sana. Dengan segala keterbatasan, para siswa 

sangat antusias belajar Bahasa Inggris dan metode 

pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menonton 

video, bernyanyi dan menulis,” ungkap Irma. 

Kegiatan Dosen Mengabdi di SLB Mentari Kita dihadiri oleh 

12 siswa yang terdiri atas siswa SD, SMP dan SMA. Siswa-

siswi berasal dari wilayah sekitar Kota Bogor seperti 

Cilebut, Parung dan Sukaraja. Penggabungan kelas siswa 

dilakukan karena jumlah siswa yang terbatas dan belum 

adanya guru yang secara khusus mengajarkan pelajaran 

Bahasa Inggris.

Kepala Sekolah SLB Mentari Kita, Dra Yoyoh, MA 

mengucapkan terima kasih kepada LPPM IPB University 

yang telah mendatangkan dosen mengabdi untuk 

membatu dan mengajarkan Bahasa Inggris langsung 

kepada siswa-siswi di SLB Mentari Kita.

“Alhamdulillah dengan adanya pembelajaran dari dosen 

mengabdi IPB University ini, sekolah kami sangat terbantu 

dan sangat positif. Kami dapat mengikuti cara 

pembelajaran dari dosen IPB University, dengan 

memberikan materi bahasa Inggris kepada peserta didik 

sekolah kami, anak-anak senang dan antusias dalam 

mengikutinya karena di sekolah kami belum memiliki guru 

khusus bahasa Inggris. Terima kasih banyak kami ucapkan 

untuk dosen IPB University dan fasilitator Stasiun Lapang 

Agrokreatif (SLAK) LPPM IPB University yang sudah 

meluangkan waktunya untuk datang ke SLB Mentari Kita,” 

ujarnya.

Selain dapat meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris, 

harapannya kegiatan ini dapat berlanjut agar dapat 

memberikan kontribusi untuk meningkatkan perolehan 

bahasa dan kecakapan dalam berbicara. (Awl/RA)
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P
engabdian kepada masyarakat adalah bagian dari 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping fungsi 

mengemban tugas di bidang pendidikan dan 

penelitian. Oleh karena itu Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University 

bersama Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan 

(MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPKI) IPB 

University, menerjunkan tim Dosen Mengabdi di berbagai 

daerah di Indonesia. Topik yang diusung pada program kali 

ini adalah mikrobiota perairan.  Kegiatan sosialisasi 

program dilakukan pada Rabu-Kamis (11/12/) bertempat 

di SMK Pertanian Pembagunan Cianjur. Diikuti  13 guru 

dan 37 siswa di SMK Pertanian Pembangunan Cianjur. 

Dosen yang ditugaskan antara lain Dr Niken TM Pratiwi,  

Inna Puspa Ayu, SPi, MSi, Aliati Iswantari, SPi, MSi dan Dwi 

Yuni Wulandari, SPi, Msi. 

Dr Niken TM Pratiwi menjelaskan terkait mikrobiota 

perairan. Dalam penjelasannya, ia menyebutkan bahwa 

mikrobiota perairan memiliki peranan bagi kegiatan 

perikanan, seperti keberadaan plankton berfungsi sebagai 

penyuplai oksigen dan sebagian sebagai pakan alami di 

perairan. Oleh karena itu, pentingnya pengenalan terkait 

mikrobiota perairan untuk kegiatan perikanan lanjut. 

Selain materi pengenalan terkait plankton, diperkenalkan 

juga terkait infusoria, bakteri akuatik, kultur plankton dan 

pengamatan serta penumbuhan mikrobiota akuatik.

 

Sementara itu Kepala Sekolah SMK Pertanian 

Pembangunan Cianjur, Drs H Sutarja, MPd, menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada LPPM IPB University yang 

telah mendatangkan Dosen Mengabdi untuk membantu 

memberikan pengetahuan mengenai mikrobiota perairan. 

Pihaknya berharap lulusan dari sekolah ini dapat 

melanjutkan ke perguruan tinggi terutama ke IPB 

University.

 

“Harapannya kegiatan Dosen Mengabdi dari IPB University 

ini terus berkesinambungan dan bisa memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan bagi siswa sehingga para 

siswa bisa menerapkannya untuk melanjutkan studi di 

masa depan, “ ungkapnya.

 

Sedangkan Mahmudin dan Siti Fatimah, siswa SMK 

Pertanian Pembangunan Cianjur  merasa beruntung 

mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman 

baru yang luar biasa, dapat membuka wawasan dunia ilmu 

pengetahuan. Baginya, telah banyak pengalaman yang 

telah disampaikan oleh dosen dan juga peragaan praktik, 

dengan penggunaan peralatan peraktik yang begitu 

lengkap.

 

Melalui Dosen Mengabdi kepada masyarakat, IPB 

University dapat  hadir di tengah-tengah masyarakat 

untuk mengembangkan keilmuannya.  (Awl/RA)

Dosen Mengabdi IPB University Kenalkan Mikrobiota Perairan
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