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PKHT IPB University Gelar Panen Buah Bersama

usat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT), Lembaga 

PPenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 

IPB University melaksanakan kegiatan Panen 

Buah Bersama, (20/12) di Kebun Penelitian Seameo 

Biotrop, Tajur Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Dr Ir 

Jumain Appe, MSi selaku Direktur Jenderal Penguatan 

Inovasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan 

Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).

Dr Awang Maharijaya, SP, MSi selaku Kepala PKHT dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa Biotrop merupakan 

kebun percobaan yang di dalamnya telah dilakukan banyak 

penelitian. Biotrop juga menjadi kebun yang bisa 

dimanfaatkan sebagai wadah edukasi tak hanya bagi 

civitas namun juga masyarakat secara umum.

“Alhamdulillah kebun ini masih bisa eksis hingga sekarang. 

Sesuai filosofi awal berdirinya yaitu sebagai kebun 

percobaan. Output utama dari kebun ini tentunya 

penelitian dan publikasi. Sudah banyak yang dihasilkan 

dari kebun ini. Selain itu, tak kurang dari 200 siswa setiap 

tahunnya magang di kebun ini untuk belajar dan 

melakukan praktik lapang,” tutur Dr Awang.
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Sementara itu, di hadapan Dr Jumain dan staff 

Kemenristek/BRIN, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis 

dan Kewirausahaan, Prof Dr Erika Budiarti Laconi 

mengatakan bahwa kebun ini merupakan kekayaan yang 

IPB University miliki. Kebun ini merupakan hasil kerja dari 

para peneliti, yakni para inventor dan inovator IPB 

University.

“PKHT IPB University terus berkembang. PKHT fokus pada 

buah-buahan karena kami ingin masyarakat aware 

terhadap buah-buahan lokal. Terima kasih saya ucapkan 

kepada Kemenristek yang selama ini telah turut 

membantu IPB University. Kami berharap ke depan juga 

Pak Menteri bisa hadir ke kebun ini,” ujar Prof Erika.

Prof Erika lebih lanjut menjelaskan, IPB University tidak 

hanya fokus mengembangkan benih, tapi juga sampai 

pada hilir. Artinya dalam pengembangan keilmuan, selain 

untuk artikel ilmiah tapi juga bisa digunakan oleh 

masyarakat. Ia mencontohkan bagaimana SEAFAST IPB 

Univeristy sudah menghasilkan formula roti sendiri 

dengan mengurangi tepung terigu.

Dalam kesempatan ini, Dr Jumain mengharapkan IPB 

University bisa menjadi ujung tombak  dalam mendorong 

riset dan inovasi ke depan, khususnya dalam bidang 

pertanian, pangan dan kesehatan berbasis herbal. Ia juga 

mengingatkan pesan menteri untuk mendorong substitusi 

impor.

“Ini yang selalu disampaikan dan menjadi komitmen Pak 

Menteri bahwa kita ingin pertanian Indonesia maju.  

Melalui pemanfaatan riset dan inovasi, serta secara terus 

menerus meningkatkan daya saing. Sehingga 

memanfaatkan teknologi industri 4.0 sangat penting. Saya 

kira IPB University sudah memulainya,” ujar Dr Jumain.

Selain panen buah bersama, pada acara tersebut PKHT 

juga memberikan apresiasi kepada para pegawai yang 

telah loyal mengabdi. PKHT memberikan beasiswa 

pendidikan sekolah magister dan hadiah umroh kepada 

pegawai yang dinilai baik dalam menjalankan tugas dan 

amanah selama mengabdi. Menurut Dr Awang, pegawai 

merupakan ujung tombak pengelolaan kebun sehingga 

sangat perlu untuk diapresiasi. (Rz/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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D
r Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi IPB 

University menjadi narasumber dalam acara 

“Investor Gathering” yang diselenggarakan oleh 

Bizcom Indonesia di Peacock Lounge, Fairmont Hotel 

Senayan, November lalu. Acara tersebut dihadiri oleh 

business owners, investors, banker, professionals, start-

up founders, SME owners dan self employee.

Tema yang didiskusikan dalam acara tersebut adalah 

“Prospek Investasi di Industri Peternakan”. Dalam 

kesempatan ini Dr Arief Daryanto mengatakan bahwa 

bisnis dalam bidang peternakan terutama perunggasan 

memiliki prospek yang sangat baik.

“Industri perunggasan tengah mengalami “Expansionary 

Mode On” atau masa perkembangan dan perluasan. 

Pertumbuhan industri perunggasan Asia sangat kuat, 

negara-negara Asia yang termasuk memiliki potensi 

pertumbuhan industri perunggasan yang kuat  salah 

satunya adalah Indonesia,” ujarnya.

Sumber pertumbuhan dalam industri perunggasan di 

Indonesia antara lain laju pertumbuhan populasi, 

urbanisasi, daya beli konsumen tingkat pendapatan 

menengah yang meningkat, adanya pergeseran konsumsi 

dari “staple foods” ke komoditas bernilai tinggi (daging, 

ikan, telur, sayur mayur dan buah-buahan). Selain itu, 

harga daging ayam paling murah dibandingkan dengan 

protein hewani lainnya dan perbaikan infrastruktur yang 

mendukung ketahanan pangan (ketersediaan, 

keterjangkauan, perolehan, utilisasi dan 

keamanan/kualitas pangan).

Disamping itu, di tingkat kandang dengan teknologi closed 

house modern, produksi peternakan unggas semakin 

produktif dan efisien. Konsumen juga lebih mengapresiasi 

pentingnya pemasaran daging ayam dan telur yang lebih 

baik, terutama terkait dengan atribut-atribut kualitas dan 

konsistensi, diferensiasi dan segmentasi serta 

kenyamanan (convenience).

Walaupun prospek industri perunggasan sangat baik, 

namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi 

dalam industri perunggasan. Yakni adanya globalisasi 

industri, kelangkaan sumber daya, isu kesejahteraan 

hewan, perubahan iklim global, kondisi over supply atau 

ketidakstabilan harga, ancaman impor, harga pakan lebih 

tinggi, ketidakstabilan pasokan pakan berkualitas, standar 

kualitas untuk manajemen peternakan dan harga pakan 

lebih tinggi.

Dalam paparannya, Dr Arief Daryanto juga mengatakan 

bahwa belajar dari pengalaman negara eksportir, 

kehadiran perusahaan-perusahaan yang berorientasi 

kepada ekspor sangat membantu dalam menciptakan 

daya saing komoditas dan produk olahan berbasis daging 

unggas. Perusahan-perusahaan kelas dunia tersebut 

mengkombinasikan keunggulan skala (economies of 

scale), keunggulan cakupan (economies of scope) dan 

inovasi tiada henti merupakan praktik-praktik terbaik 

untuk menghasilkan produksi daging ayam yang berbiaya 

rendah, kualitas yang terjamin di sepanjang rantai 

pasokan dan komoditas/produk yang beragam (product 

differentiation). 

“Untuk menciptakan pertumbuhan dan pemerataan 

sekaligus, kemitraan antara perusahaan besar dan 

peternak skala kecil harus terus ditingkatkan kualitasnya 

agar saling menguntungkan dan saling membesarkan,” 

tandasnya. (**/Zul)

Dekan Sekolah Vokasi IPB University 
Jadi Pembicara Kunci di Depan Investor
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M
ahasiswa IPB University dinilai sangat aktif 

dalam program pemberdayaan masyarakat. 

Diantaranya dalam Program Hibah Bina Desa 

(PHBD). Hal tersebut terungkap dalam Seminar Nasional 

dan Ekspo PHBD: Sewindu PHBD Untuk Negeri 2012-2019 

di Hotel Millenium, Jakarta (11/12). Acara yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Kemahasiswaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

ini bertujuan untuk menggali kisah inspiratif keberhasilan 

PHBD sekaligus untuk evaluasi perbaikan ke depan. 

Hal ini disampaikan Dr Ir Yanefri Bahtiar, MSi, salah satu tim 

Pokja Nasional PHBD dari IPB University yang juga 

merupakan peneliti dari Pusat Pengembangan Sumberdaya 

Manusia (P2SDM). “Mahasiswa IPB University setiap 

tahunnya selalu mengajukan proposal PHBD ke Direktur 

Kemahasiswaan Kemendikbud dan hampir setiap tahun 

ada yang lolos sampai tahap pelaksanaan. Topiknya pun 

beragam  mulai dari pengembangan mix farming di desa, 

pengolahan pasca panen untuk peningkatan nilai produk, 

pengembangan desa wisata, budidaya pertanian dan juga 

pengembangan pendidikan remaja di pedesaan,” 

tambahnya. 

Tahun ini ada dua Organisasi Mahasiswa (Ormawa) IPB 

University yang berhasil sampai tahap seleksi final dan 

mendapat pembiayaan program. Topiknya terkait 

pengembangan desa wisata Sukawening (Ormawa dari 

Fakultas Ekologi Manusia) dan pengembangan pakan lokal 

serta budidaya ikan Nila di desa Sukadamai (Aquabindes, 

salah satu Ormawa di Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan).

Dr Yanefri menyampaikan bahwa PHBD telah berlangsung 

selama delapan tahun dan telah berhasil membangkitkan 

potensi masyarakat di 700 desa pada bidang ekonomi, 

kesehatan, lingkungan dan pendidikan. Program ini 

mendapat antusias tinggi dari masyarakat. “Selain dari 700 

desa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, PHBD 

juga telah melibatkan lebih dari 300 perguruan tinggi dalam 

tahap pelaksanaan, 7000 mahasiswa, ratusan kelompok 

masyarakat, aparat desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan juga pengusaha/swasta,” tambahnya. 

Menurutnya, kegiatan PHBD dimotori oleh Ormawa, namun 

pelaku utamanya adalah masyarakat. Mahasiswa dilatih 

untuk melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik 

dengan masyarakat untuk dapat menggali kebutuhan, 

masalah dan potensi masyarakat. Berdasar hal inilah 

dibangun gagasan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya 

mereka mengajukan proposal ke Kemdikbud dan setiap 

tahunnya ada sekitar  80-an proposal yang lolos seleksi 

dari lebih 2000 proposal yang diajukan dari ratusan 

perguruan tinggi seluruh Indonesia. 

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Pokja PHBD Pusat ke 

Bogor, kolaborasi mahasiswa IPB University dengan 

masyarakat terbangun dengan cukup baik. Mahasiswa 

belajar dalam implementasi proses komunikasi dan 

pemberdayaan masyarakat. Masyarakat juga menunjukkan 

sambutan yang antusias terhadap program dan merasakan 

kemanfaatan dalam berbagai aspek misalnya pengetahuan 

dan keterampilan produksi pakan ikan lokal, 

penyempurnaan teknik budidaya, potensi wisata desa, 

serta aspek kerjasama kelompok.  

Dr Yannefri juga menyampaikan bahwa salah satu misi 

PHBD adalah membentuk karakter positif mahasiswa, 

membangun kepedulian mahasiswa terhadap persoalan 

masyarakat, menjadi bagian dari problem solver, 

membangun kemampuan komunikasi dan pendekatan 

dengan  masyarakat dan juga dipacu untuk bernegosiasi 

dengan stakeholder guna membangun jaringan 

pemberdayaan. Program ini telah mampu membangun 

karakter kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat desa, 

dan melatih multi talenta mahasiswa dalam berbagai 

aspek. Seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

komunikasi, negosiasi, manajemen, dan membangun 

jaringan.  Pemberdayaan masyarakat memerlukan proses 

dan waktu yang panjang, oleh karena itu keberlanjutan  

program  sangatlah penting. Masa administratif 

pelaksanaan PHBD yang hanya enam bulan tidaklah cukup 

untuk proses pemberdayaan, maka penumbuhan semangat 

keberlanjutan dengan kolaborasi berbagai pihak menjadi 

sangat penting. 

“Untuk itulah selama program PHBD, mahasiswa juga 

berlatih mempraktikkan kemampuan menjalin kerjasama 

antar masyarakat, aparat desa, SKPD dan pengusaha yang 

relevan. PHBD yang berhasil, tidak hanya dilihat dari 

kemampuan pelaksanaan selama program resmi 

administratif (enam bulan), tetapi lebih ditentukan oleh 

keberlanjutannya pasca program. Inilah yang dimaksud 

dengan Desa Binaan, yakni membangun komunikasi yang 

berlanjut antara perguruan tinggi dengan masyarakat desa,” 

tandasnya. (dh/Zul)

Mahasiswa IPB University Berperan Aktif Bangkitkan Potensi Desa
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Care LPPM IPB University dan PT Bumi Resources 
Lakukan Roadshow Sekolah Sampah di Bekasi

P
usat Kajian Resolusi Konflik (CARE), Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University dan PT Bumi Resources 

lakukan Roadshow Sekolah Sampah di Kebalen, 

Kecamatan Babelan, Bekasi (18/12).

November lalu, keduanya sudah melakukan sosialisasi 

pengelolaan sampah kepada warga Babelan dan 

terbentuk kelompok peduli sampah di beberapa Rukun 

Warga (RW).  “Mayoritas anggota kelompok merupakan 

ibu rumah tangga yang sudah mulai terlibat langsung 

dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. 

Roadshow Sekolah Sampah perdana dilakukan oleh CARE 

ke tiga kelompok peduli sampah di RW 04 dan RW 19 

pada Selasa, 10 Desember 2019,” ujar Prof Sumardjo, 

Kepala CARE.

Menurutnya CARE dan PT Bumi Resource siap 

mendampingi setiap kelompok dalam berbagai kegiatan 

pelestarian dan pengelolaan lingkungan khususnya dalam 

pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di hulu atau 

tingkat rumah tangga menjadi faktor utama yang 

menentukan keberhasilan pengelolaan sampah di hilir 

atau Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) 

maupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pemilahan dan 

pengolahan sampah di level rumah tangga diharapkan 

akan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPSS.

Roadshow diisi dengan kegiatan Focus Group Discussion 

(FGD) serta achievement motivation training disampaikan 

oleh Kepala CARE, Prof Dr Sumardjo dan Peneliti CARE, Ir 

Agit Kriswantriyono, MSi.  

Kegiatan yang diikuti oleh 30 orang kader lingkungan dari 

dua RW ini menghasilkan beberapa kesimpulan. 

Diantaranya adalah diperlukannya pendampingan 

pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga 

yang selama ini masih menjadi masalah utama. 

“Oleh karena itu Sekolah Sampah berikutnya disepakati 

pemberian materi budidaya maggot sebagai alternatif 

pengolahan sampah organik. Pada pelatihan ini, peserta 

yang ikut sebanyak 40 orang dari tujuh RW,” tambahnya.

Instruktur pelatihan yang hadir adalah Ir Agit 

Kriswantriyono, MS dari CARE serta Cecep Hermawan 

praktisi maggot dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 

Kota Bogor. Keduanya memperkenalkan seluk beluk 

maggot mulai dari siklus hidup, pemanfaatannya, cara 

budidaya hingga pasar dan pemasarannya. Pelatihan 

dilakukan dengan metode demonstrasi dan diskusi 

interaktif antara instruktur dengan peserta. 

Maggot merupakan organisme yang berasal dari telur 

Black Soldier Fly (BSF) yang mengalami metamorfosis 

pada fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa 

yang kemudian berubah menjadi lalat dewasa. 

Selain untuk biokonversi sampah organik menjadi pupuk, 

maggot juga memiliki beberapa manfaat ekonomi. Antara 

lain sebagai bahan pakan ikan dan unggas serta digunakan 

di bidang medis seperti mengobati luka.

 Penggunaan maggot dalam mengurangi sampah organik 

cukup efektif. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, 

40.000 larva dalam satu meter persegi mampu 

menghabiskan 60 kilogram sampah organik. 

“Peserta cukup tertarik dengan budidaya maggot sebagai 

upaya mengelola limbah sekaligus memanfaatkan 

peluang ekonomi dari penjualan maggot dan telur BSF, " 

imbuhnya. (**/Zul)
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IPB University Gelar Sosialisasi Pengelolaan Sampah

ntuk menyukseskan program Green Campus, IPB 

UUniversity mengadakan Sosialisasi Pengelolaan 

Sampah bagi seluruh unit kerja yang ada di 

lingkungan IPB University.  Bertempat di Auditorium Andi 

Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor (19/12) 

acara ini dibuka oleh Dr Aceng Hidayat, Sekretaris Institut 

IPB University.

Dr Aceng Hidayat menyatakan bahwa pertemuan ini untuk 

menyampaikan kebijakan IPB University tentang 

pemilahan sampah yang dilakukan oleh masing-masing 

unit kerja.  “Titik yang paling kritis adalah memastikan unit 

kerja sudah memilah sampah dan menampungnya dalam 

bak-bak kecil. Kami sudah menyiapkan sarana 

penampungan, pengangkutan dan pengolahannya serta 

memastikan sampah akan sampai ke Cikabayan dalam 

keadaan terpilah juga,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, hadir pula Bambang Kuntadi, SP, 

MM, Direktur Umum, Sarana dan Prasarana IPB University 

memberikan materi tentang Pengelolaan Sampah. 

Menurutnya, fokus IPB University pada tahun 2020 ada 

tiga kegiatan. Yaitu pengurangan timbulan sampah 

(reduce), pemanfaatan kembali sampah (reuse), dan 

pengolahan sampah menjadi produk lain (recycle). Skema 

pemilahan sampah yang akan diolah meliputi sampah 

organik, sampah plastik, sampah kertas dan sampah B3.

“Titik kritis pengelolaan sampah meliputi pemilahan di 

tingkat penghasil dan pengangkutan ke tempat 

penampungan sementara (TPS). Setelah itu, 

pengangkutan dari TPS (container dan bak sampah 

tebuka) ke Cikabayan dan dilanjutkan pengolahan di 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cikabayan. Proses 

pengolahan sampah di TPA Cikabayan meliputi 

composting, biodigestering dan incenerating,” ucapnya. 

(dimas/Zul)
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D
r Puji Rianti, peneliti dari Departemen Biologi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA) IPB University, hadir dalam Rapat 

Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program 

Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) tahun 2020 di 

kota Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, (18-20/12). Dr Puji 

mewakili IPB University guna berbagi pengalaman tentang 

kerjasama antar institusi dalam rangka membangun dan 

mengembangkan keberhasilan Geopark Belitung.

“Hanya dalam jangka waktu dua tahun, Geopark Belitung 

telah mampu menjadi kandidat Unesco Global Geopark 

dengan nilai pencapaian score 850 dari total 1000,” ujar 

perwakilan Monitoring Center for Sustainable Tourism 

Observatory IPB (MCSTO-IPB) untuk Belitung ini.

Menurutnya, kisah kerjasama yang terjalin ini 

menginspirasikan banyak badan pengelola Geopark 

lainnya untuk mulai melibatkan institusi pendidikan. 

Terutama dalam mengembangkan pilar konservasi, 

pendidikan, dan ekonomi masyarakat yang dapat 

dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama yang 

kondusif. 

“Dalam kesempatan ini, Departemen Biologi menginisiasi 

kerjasama di bidang konservasi dan pendidikan geo-

biologi keanekaragaman hayati Indonesia dengan 

Universitas Padjajaran khususnya untuk Geopark Natuna 

dan Cileteuh. Selain itu, kita juga menginisiasi kerjasama 

konservasi dan pendidikan keanekaragaman hayati 

dengan UNESCO Global Geopark Gunung Sewu terutama 

kekayaan biodiversitas hutan purba di Gua Jomblang, 

Gunung Kidul, ' tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, berbagai inisiasi kerjasama ini 

akan mengawali prestasi kerjasama Departemen Biologi 

FMIPA IPB University dengan berbagai instansi di tahun 

2020. Hal ini juga kembali membuktikan keterlibatan 

secara langsung Departemen Biologi FMIPA IPB University 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

keanekaragaman hayati tropika yang dapat memajukan 

nilai konservasi, pendidikan, serta perekonomian 

masyarakat Indonesia.

Dalam rapat koordinasi ini, selain berbagi pengalaman, 

peserta juga mencari solusi bersama untuk memecahkan 

berbagai permasalahan pengelolaan Geopark, hingga 

penyusunan rancangan peraturan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Nasional 

Pengembangan Geopark Indonesia periode tahun 2020-

2024. 

Program pengembangan Geopark 2020-2024 ini disusun 

berdasarkan pada tiga pilar, yaitu: pilar konservasi 

(warisan geologi, budaya, dan keanekaragaman hayati), 

pilar edukasi (penelitian kegeologian, keanekaragaman 

hayati, dan kekayaan sejarah budaya serta kebencanaan 

dan perubahan iklim), pilar pengembangan perekonomian 

masyarakat secara berkelanjutan (pengembangan 

ekonomi komunitas/masyarakat, pengembangan 

pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif, 

pengembangan infrastruktur kawasan dan energi 

terbarukan), serta sarana dan prasarana yang mendukung 

(pengembangan pendanaan, pengembangan tata kelola 

dan manajemen kawasan, dan pengembangan geopark). 

Hadir dalam rpat koordinasi ini perwakilan dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 

Kementerian Pertahanan Indonesia, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 

Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Maritim dan 

Investasi, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan 

Ekosistem, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, LIPI, 

Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Kementerian BUMN, 

Pemerintah daerah Kepulauan Riau dan Kabupaten 

Natuna, 19 Badan Pengelola Geopark, serta para pakar, 

akademisi, dan asosiasi profesi dari Universitas 

Padjajaran, Institut Teknologi Sumatera, IPB University, 

Krakatau Research Center Universitas Lampung, Jaringan 

Geopark Indonesia, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Ikatan 

Ahli Perencanaan Indonesia, Masyarakat Geowisata 

Indonesia, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia. (**/Zul)

Berhasil Kembangkan Geopark Belitung, Departemen Biologi IPB University 
Diminta Kembangkan Geopark Indonesia di Natuna
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ahasiswi Sekolah Pascasarjana IPB University, 

MAryanis Mutia Zahra membentuk tim 

gabungan bernama Mhaerofilter untuk 

mengatasi limbah industri batik dan sampah botol plastik. 

Tim tersebut terdiri dari mahasiswa lokal dan 

internasional yakni Nur Rahmawati Ayukaryana (Institut 

Teknologi Bandung), Hua Yajun (Dalian University of 

Technology China), dan Miki Tatsuma (Tokyo University of 

Agriculture and Technology/TUAT). 

Mereka menggagas ide untuk mengolah air limbah 

industri batik dengan aerogel sebagai filter yang dibuat 

dari daur ulang plastik jenis PET (r-PET).  Mhaerofilter 

memenangkan juara pertama kompetisi Hult Prize on 

Campus yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 

2019 di TUAT, Tokyo, Jepang setelah bersaing dengan 20 

tim lain dan berhak lolos ke ajang Hult Prize Regional. 

Aryanis memperkirakan bahwa industri batik di Indonesia 

membutuhkan 2,65 juta aerogel yang dapat dihasilkan 

dari konversi limbah botol plastik per tahun. Setiap satuan 

aerogel dapat menyaring 524 liter limbah air dengan 0,6 

kilogram kandungan lilin yang dihasilkan oleh industri 

batik selama satu minggu.   Jumlah tersebut dapat 

digunakan kembali dalam produksi batik atau dapat 

dibuang ke lingkungan secara aman. 

Aerogel tersebut akan dipasarkan dengan harga yang lebih 

murah jika dibandingkan dengan instalasi pengolahan 

limbah. Oleh karena itu, Tim Mhaerofilter berharap aerogel 

buatannya dapat dijangkau oleh industri batik di berbagai 

skala unit usaha. Hal tersebut diyakini akan mendukung 

semangat mempromosikan batik secara global sebagai 

eco-friendly fashion.

“Langkah pertama dalam promosi tersebut adalah 

berupaya maksimal dalam ajang Hult Prize Regional di 

awal tahun 2020 mendatang. Saya bersama tim 

Mhaerofilter masih menunggu pengumuman tentang di 

negara mana kami akan bersaing kembali,” ujarnya.

Hult Prize adalah kompetisi tahunan terbesar skala 

internasional yang menantang seluruh pelajar perguruan 

tinggi di dunia untuk mencari solusi terbaik dari berbagai 

masalah terkait Sustainable Development Goals (SDGs). 

Tema Hult Prize tahun 2020 adalah “Building Startups 

That Have A Positive Impact on Our Planet with Every 

Dollar Earned”.

Hult Prize Regional akan diadakan di 27 negara yang 

mewakili seluruh wilayah geografis dunia. Semua tim 

terbaik yang memenangkan kompetisi di tiap ajang 

regional berhak lanjut ke Program Akselerasi Startup di 

Boston selama enam minggu pada musim panas tahun 

depan. Pada akhirnya, enam tim terbaik dalam program 

akan dipilih untuk melakukan pitching di New York dengan 

peluang memenangkan hadiah USD 1 Juta untuk memulai 

bisnis. (*)

Gandeng Mahasiswa dari Jepang dan China, 
Mahasiswi Pascasarjana IPB University Berhasil lolos 

ke Ajang Hult Prize Regional
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Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan 
Kesehatan dan Reproduksi Domba di Desa Harkat Jaya Bogor

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyakrat (LPPM) IPB University menghadirkan 

Dosen Mengabdi di Desa Harkat Jaya, Kecamatan 

Sukajaya, Bogor (14/12). Tema yang diusung dalam 

sosialisasi ini adalah “Kesehatan dan Reproduksi Domba”.  

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh peternak dari berbagai 

kampung yang ada di Desa Harkat Jaya. Dalam kegiatan ini 

dua dosen yang hadir adalah Dr Drh Yudi dari Divisi 

Reproduksi dan Kebidanan dan Dr drh Retno Wulandari dari 

Divisi Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) 

IPB University. 

 

Drh Yudi menjelaskan bahwa setiap kampung yang ada di 

Desa Harkat Jaya hampir seluruh masyarakatnya ialah 

peternak domba. Inilah yang menjadi alasan diadakannya 

kegiatan sosialisasi tentang domba di desa ini. Menurutnya 

domba merupakan jenis ternak yang biasanya banyak 

dipelihara di pedesaan. Hal ini dikarenakan domba 

mempunyai daya adaptasi yang tinggi, perawatan yang 

relatif mudah, cepat berkembang biak, dan banyak 

dibutuhkan masyarakat untuk berbagai acara seperti 

aqiqah, qurban, dan lain-lain.

 

“Reproduksi pada domba dipengaruhi faktor genetik, pakan, 

kesehatan dan kandang. Waktu ideal untuk reproduksi 

domba yaitu tiga kali kelahiran dalam dua tahun, jarak 

kelahiran sekitar delapan bulan dinilai normal, induk domba 

masih dapat merawat anaknya sekitar tiga bulan. Selain 

memperhatikan jarak waktu kelahiran domba, faktor 

penting lainnya yaitu pemilihan bibit. Domba dinilai baik dan 

bagus jika penampilan fisiknya normal dan tidak 

berpenyakit, tidak kurus, tidak terlalu gemuk dan terlihat 

lincah,” sambungnya.

 

Selanjutnya Drh Wulan juga menyampaikan tentang 

manajemen kesehatan domba. Ia menjelaskan bahwa 

mengelola kesehatan domba sangatlah penting. Peternak 

harus mengetahui ciri-ciri mana domba yang sehat dan 

yang sakit. Sebab, bila manajemen kesehatan domba buruk, 

maka akan berdampak pada kerugian terhadap peternak itu 

sendiri.

 

Drh Wulan menambahkan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesehatan domba seperti, perubahan iklim, 

suhu dan kelembaban udara. Adanya perubahan lingkungan 

yang ekstrem, kepadatan kandang yang tinggi, vertilisasi 

buruk, intensitas cahaya yang terlalu tinggi itu biasanya 

akan mempengaruhi dan menyebabkan hewan sakit.

 

Pada kesempatan ini, Atang, salah satu peternak domba 

dari Kampung Parigi, Desa Harkat Jaya mengutarakan 

tentang permasalahan kondisi dombanya yang kurang 

gemuk walau sudah diberikan pakan yang cukup dan 

teratur.

 

Menanggapi hal tersebut, Drh Wulan mengatakan bahwa 

kegemukan domba dapat dipengaruhi dari jenis pakan yang 

diberikan, lingkungan dan kesehatan domba itu sendiri. 

“Apabila domba yang diternak kurang gemuk, maka cobalah 

untuk memberikan jenis pakan yang memiliki kandungan 

protein cukup tinggi contohnya seperti dedak,” ujarnya.

 

Drh Yudi juga menambahkan pemberian pakan berupa 

rumput sebaiknya diberikan ke domba kondisi yang layu. 

Sebab rumput yang baru dipanen dan disimpan di karung 

itu memiliki kadar gas yang cukup tinggi, sehingga ketika 

dimakan domba akan mempengaruhi pencernaannya. 

Selain itu, waktu pengambilan rumput juga mempengaruhi 

kualitas rumput, maka disarankan peternak mengambil 

rumput yang sudah terkena sinar matahari, sebab agar 

terhindar dari adanya telur-telur cacing dan bakteri.

 

Sementara itu, Cecep selaku Ketua Gapoktan bidang 

pangan yang mengutarakan kebahagiaannya dengan 

adanya kehadiran para dosen dari IPB University ini untuk 

memberikan  pengetahuan seputar tentang domba. 

“Sejujurnya, kami masih sangat minim pengetahuan akan 

hal itu, terutama apabila terjadi penurunan kondisi 

kesehatan pada domba-domba. Jadi harapannya ke depan 

kegiatan seperti terus ditingkatkan dan secara kontinu. 

Khususnya berupa pendampingan secara berkelanjutan 

untuk seluruh peternak-peternak yang ada di Desa Harkat 

Jaya ini,” ujarnya. (Awl/Zul)
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Tim Humas IPB University Perkuat 
Kompetensi Teknis Komunikasi Publik

B
ogor-ppid.ipb.ac.id. Untuk memperkuat 

kompetensi kehumasan di IPB University, Tim 

Humas IPB University menghadiri acara Sharing 

Session dengan tema Meningkatkan Kompetensi Teknis 

Komunikasi Publik pada Kamis (19/12) yang 

diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan (Pusbang) 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara 

(BKN)  di Ciawi Bogor. 

Kepala Pusbang ASN-BKN, Ahmad Jalis dalam 

sambutannya mengatakan kegiatan itu digelar untuk 

meningkatkan kompetensi teknis para pegawai negeri sipil 

(PNS) dalam berkomunikasi kepada publik. “Kemampuan 

itu perlu agar PNS bisa sampaikan program pemerintah 

kepada publik,” ujarnya. Kepada para peserta yang 

merupakan perwakilan dari sejumlah 

kementerian/lembaga, Jalis menyampaikan publik atau 

masyarakat umum memiliki hak untuk mengetahui apa 

yang dikerjakan oleh instansi pemerintah. “Karena itu, jika 

ada wartawan yang datang, tak perlu menghindar. 

Kehadiran pers penting untuk turut mengkomunikasikan 

kinerja instansi kepada publik,” tegasnya.

Acara ini menghadirkan pembicara Head of Media 

Academy Group, Andi Setia Gunawan yang mengangkat 

tema bagaimana membangun komunikasi efektif, 

berkomunikasi dengan publik dan teknik wawancara 

media. Andi mengatakan ada empat hal yang perlu 

disiapkan saat seorang pejabat instansi atau humas 

pemerintah akan memenuhi permintaan wartawan untuk 

diwawancarai tentang hal tertentu. “Pertama, minta 

kejelasan tentang topik wawancara kepada pers; Kedua, 

perjelas siapa yang akan mewawancarai; Ketiga, jenis 

wawancara yang dilakukan awak media melalui apa? By 

phone atau live misalnya; Keempat, menyiapkan data 

pendukung sebagai referensi menjawab pertanyaan pers,” 

jelasnya.

Pada kesempatan itu, Andi juga memaparkan sejumlah 

tips untuk merespons pertanyaan pers, “Jawablah 

pertanyaan hanya jika Anda mengerti persoalan yang 

ditanyakan wartawan. Jika tidak tahu, jawab tidak tahu 

kemudian tawarkan waktu kapan Anda akan memberikan 

jawaban itu.”  Andi juga mengingatkan agar saat 

diwawancarai jangan terpancing dengan pertanyaan 

wartawan. “Kendalikan emosi dan mood, itu penting agar 

Anda tidak terjebak pada perilaku emosional yang tidak 

perlu terjadi,” paparnya.

Acara yang digelar dengan bingkai santai ini dihadiri oleh 

perwakilan berbagai instansi pemerintah meliputi 

pemerintah kota, kabupaten, kementerian, perguruan 

tinggi negeri, dan perwakilan dari luar negeri.   Tim Humas 

IPB University yang hadir dalam acara ini antara lain R 

Suksesi Hidayati, Yulia Dwi Indriani, Talita Sakinah, dan 

Elfa Nurfadila. (YDI)



Dosen Mengabdi IPB University 
Tingkatkan Semangat Peternak Kelinci Bogor

K
egiatan Dosen Mengabdi IPB University kembali 

hadir menyapa masyarakat. Kali ini, para peternak 

dan pecinta kelinci dari berbagai wilayah Bogor 

dan sekitarnya mendapatkan ilmu mengenai budidaya 

kelinci dari dua orang narasumber yang berasal dari 

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, 

Fakultas Peternakan, IPB University. Acara yang digelar 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) dan bertemakan  "ASUH Kelinci Kita" 

ini digelar di Ruang Sidang Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan (PSP3), Kampus Baranangsiang, 

Bogor (14/12).

Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ini dihadiri oleh 30 

peserta yang mayoritas merupakan para peternak kelinci. 

Hadir sebagai salah satu narasumber, Dr Ir Henny Nuraini, 

MSi membawakan materi tentang "Sertifikasi Halal pada 

Industri Peternakan Kelinci" dan "Teknik Pemotongan yang 

ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)".

Dr Henny memaparkan bahwa daging kelinci memiliki 

banyak keunggulan jika dibandingkan dengan daging dari 

jenis ternak lain. Daging kelinci memiliki kadar protein 

lebih tinggi, memiliki kadar lemak, kolesterol dan garam 

lebih rendah serta mengandung senyawa kitotefin yang 

disinyalir merupakan obat dari penyakit asma. Namun 

masyarakat di Indonesia belum begitu awam dengan jenis 

daging yang satu ini. Salah satu penyebab kurang 

minatnya masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi 

daging kelinci adalah terkait dengan status kehalalan 

dagingnya.

Pada bimtek ini, para peserta diedukasi mengenai standar 

penentuan kehalalan suatu makanan, khususnya daging. 

Selain mengedukasi bagaimana teknik pemotongan kelinci 

yang benar, konsep ASUH ini sendiri merupakan suatu 

standar kualitas daging kelinci nantinya.  “Penerapan 

standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal ini akan semakin 

membuat masyarakat lebih yakin untuk mengkonsumsi 

daging kelinci karena kualitasnya akan lebih terjamin,” 

ujarnya.

Sementara itu, Dr Ir Komariah, MSi menyampaikan materi 

terkait "Teknologi Pengawetan dan Penyamakan Kulit". 

Menurutnya selama ini para peternak kelinci memang 

lebih memfokuskan untuk menghasilkan produk berupa 

daging  beserta olahannya. Padahal, kulit dari kelinci pun 

akan memiliki nilai tambah yang menarik jika dikelola 

secara tepat. Selain dijadikan bahan dasar pada Industri 

pembuatan tas, sepatu, ataupun jaket, kulit kelinci yang 

sedikit baret tampilannya tetap dapat dimanfaatkan untuk 

diolah menjadi kerupuk kulit atau krecek untuk 

dikonsumsi. Hal ini pun termasuk ke dalam upaya 

pengurangan limbah hasil produksi.

Kegiatan ini pun turut menjadi wadah penyampaian 

aspirasi para penggiat usaha kelinci terhadap pemerintah. 

Turut hadir sebagai salah satu partisipan, drh 

Patriantariksina Randusari, MSi yang berasal dari Dinas 

Pertanian Kota Bogor. Menurutnya kegiatan seperti ini 

dapat dijadikan agenda rutin. Dengan adanya kegiatan 

seperti ini, industri kelinci akan semakin dikenal di 

kalangan masyarakat luas dan pemerintah. 

“Saya menghimbau agar wacana-wacana bagus yang 

hadir di sini dapat ditindaklanjuti, khususnya untuk rumah 

potong kelinci. Semoga peternakan kelinci di Indonesia 

akan terus berkembang dan maju menjadi sebuah industri 

yang besar, layaknya industri dari berbagai ternak seperti 

ayam dan sapi. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak 

agar usaha peternakan kelinci dapat menjadi industri 

besar,” ujarnya. Sementara itu, Ahmad Syahril, salah satu 

peserta yang berasal dari komunitas Bogor Rabbit Center 

mengatakan bahwa tanpa adanya dukungan dari 

pemerintah, peternak seperti mereka akan sulit sekali 

maju. (**/Zul)
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Dosen Mengabdi IPB University Berbagi Ilmu 
di Sentra Peternakan Sapi Perah Kelurahan Kebon Pedes

I
PB University kembali menerjunkan dosen-dosennya 

untuk mengabdi ke berbagai daerah di Indonesia melalui 

Program Dosen Mengabdi. Pengabdian ini ditujukan 

untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 

kesejahteraan bangsa. Kali ini, program Dosen Mengabdi 

IPB University bertempat di Kelurahan Kebon Pedes, salah 

satu kelurahan yang merupakan sentra peternakan sapi 

perah di Kota Bogor.  Para dosen berupaya membantu para 

peternak dalam menyelesaikan permasalahan yang sering 

kali dijumpai terkait kesehatan pemerahan dan pemasaran 

susu secara online.  Kegiatan ini dilaksanakan di Majelis 

Ta'lim Ar-Rohman, Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor 

(11/12) yang dihadiri oleh 22 orang peternak sapi perah 

dan Dinas Pertanian Kota Bogor. 

Tim dosen yang hadir terdiri dari dosen Divisi Kesehatan 

Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) 

yaitu Dr drh Herwin Pisestyani, MSi, Departemen 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Dr 

Ma'mun Sarma, MS, MEc, Departemen Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Dr Yeti Lis 

Purnamadewi, MSc.Agr. 

Dr Herwin Pisestyani menyampaikan bahwa hal terpenting 

yang harus dilakukan oleh peternak ialah memberikan yang 

terbaik untuk masyarakat. Salah satunya dengan 

menyediakan susu sapi yang aman, halal, dan higienis.  

“Ada beberapa faktor yang memengaruhi kesehatan 

ambing sapi yaitu teknik pemeliharaan, pakan yang 

digunakan, genetik, umur sapi, ukuran peternakan, teknik 

pemerahan dan higiene pemerahan. Ambing yang sehat 

akan membuat produksi susu menjadi lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, jumlah mikroorganisme yang tinggi pada susu 

sebagian besar disebabkan oleh sanitasi kandang dan alat 

perah yang tidak bersih. Dengan mengetahui teknik 

pemerahan susu yang higienis, diharapkan susu yang 

dihasilkan dapat lebih berkualitas, serta aman dikonsumsi 

oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak. Sementara 

itu, Dr Ma'mun Sarma dan Dr Yeti Lis Purnamadewi 

menyampaikan materi mengenai manajemen pemasaran 

susu secara online. 

Menurut Dr Ma'mun Sarma, penjualan susu secara online 

memiliki keunggulan dikarenakan penjualan dapat 

dilakukan 24 jam full tanpa adanya jam tutup seperti halnya 

menjual di toko. Melihat pengguna media online yang 

sangat tinggi saat ini, diharapkan masyarakat akan 

memperoleh pendapatan lebih dari sektor penjualan susu 

secara online. Selain itu, Dr Yeti juga menyampaikan bahwa 

salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual susu adalah 

dengan memasarkan secara bersama melalui koperasi. 

"Koperasi bukanlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM), melainkan wadah untuk UMKM dalam melakukan 

aksi bersama guna mencapai tujuan bersama, yaitu 

kesejahteraan para peternak sapi perah,” ujarnya. Selain 

tiga dosen yang menjadi narasumber, turut hadir juga drh 

M Ikhsan yang merupakan pelaku pasar online. Memiliki 

latar belakang sebagai dokter hewan alumni IPB University, 

Drh Ikhsan memiliki pengalaman dalam memasarkan 

produk obat-obatan via online. 

"Saya menyarankan bagi kelompok ternak untuk membuat 

produk olahan susu yang dapat memperpanjang daya 

tahan susu. Olahan susu yang tahan lama lebih mudah 

dijual online dibandingkan dengan susu segar yang mudah 

basi,” tuturnya. Para narasumber berharap dengan adanya 

kegiatan ini, usaha peternakan sapi perah di Kelurahan 

Kebon Pedes dapat semakin berkembang dan menjangkau 

pasar dengan lebih luas. 

Menanggapi hal tersebut perwakilan peternak, Eky 

menyampaikan kehadiran Dosen Mengabdi di wilayahnya, 

dapat membawa gagasan dan harapan bagi para peternak 

sapi perah untuk lebih meningkatkan kualitas susu yang 

sesuai dengan standar. Sehingga ke depannya susu yang 

dihasilkan dapat diterima oleh perusahaan besar. Hal ini 

merupakan suatu peluang dan harapan yang ditunggu-

tunggu oleh masyarakat, karena memang dari awal 

peternakan sapi perah di Kebon Pedes merupakan usaha 

keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. 

“Selama ini pihak yang menemui para peternak hanyalah 

mahasiswa. Dan hari ini kami sangat senang karena ada 

dosen yang mau menemui kami dan berbagi ilmu guna 

menyelesaikan permasalahan para peternak disini. Melalui 

Dosen Mengabdi ini, harapannya akan ada kerjasama-

kerjasama lanjutan antara peternak, IPB University dan 

dinas pertanian sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup masyarakat menjadi lebih baik, 

khususnya para peternak sapi perah di Kelurahaan Kebon 

Pedes,” tandasnya. (**/Zul)
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Sekolah Pascasarjana IPB University 
Buka Prodi Logistik Agro-Maritim

ekolah Pascasarjana IPB University yang 

Smembawahi Program Studi (Prodi) multidisiplin 

memperkenalkan program studi terbarunya yaitu 

Logistik Agro-Maritim. Launching dan Workshop tersebut 

dilakukan di Gedung Sekolah Bisnis IPB University, Bogor 

(10/12). 

Tujuan diselenggarakannya Workshop dan launching Prodi 

Logistik Agro-Maritim adalah untuk memaparkan visi-

misi, kompetensi, dan program agrologistik yang dikelola 

oleh Prodi Logistik Agro-Maritim, perkenalan kepada 

stakeholders agrologistik baik dari kalangan akademisi, 

pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, dan 

menjalin komunikasi ilmiah di antara akademisi, 

pemerintah, pengusaha/praktisi logistik agro-maritim. 

“Setelah workshop ini diharapkan informasi tentang Prodi 

Logistik Agro-Maritim dapat tersebar luas di masyarakat,” 

ujar Prof Dr Anas Miftah Fauzi, Dekan Sekolah 

Pascasarjana.

Dalam acara tersebut digelar juga talkshow yang 

menghadirkan Dr Ir Hoetomo Lembito, MBA (Dewan 

Pembina Institute Supply Chain Logistics Indonesia), Prof 

Dr Luki Abdullah, M.Sc.Agr (Ketua Forum Logistik 

Peternakan Indonesia), Ir Sadullah Muhdi, MBA (Direktur 

Sistem Logistik, Dirjen Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan Periode 2015-2019),  Dr Ateng 

Supriatna, M.Sc (Fisheries and Aquaculture Program 

Manager Conservation International Indonesia), dan Astri 

Purnamasari (VP of Corporate Services TaniHub).

 Talkshow tersebut dipandu oleh Dr Heti Mulyati, STP, MT 

(Dosen Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB University). Adapun peserta yang turut 

hadir dalam acara tersebut terdiri dari beberapa kalangan 

instansi. (**/Zul)
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IPB University Kerjasama dengan PT Soho Industri Pharmasi 
Kembangkan Minuman Kumis Kucing

IPB University melakukan kerjasama dengan PT Soho 

Indutsri Pharmasi untuk mengembangkan minuman 

fungsional dari ekstrak tanaman kumis kucing. 

Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) 

dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 

Kewirausahaan IPB University, Prof Erika B Lakoni dan 

Direktur PT. Soho Industri Farmasi, Raphael Aswin 

Susilowidodo. Acara dilaksanakan di kawasan Science 

Techno Park (STP), Kampus IPB Taman Kencana, Bogor.

Prof Erika dalam sambutannya menyampaikan kerjasama 

ini merupakan langkah  maju untuk pengembangan 

inovasi peneliti perguruan tinggi menuju komersialisasi 

produk.

Sebelumnya dalam business gathering, Menteri Riset dan 

Teknologi/Badan Riset Nasional, Prof Bambang 

Brodjonegoro menyampaikan bahwa ke depan hasil riset 

tidak terbatas pengembangan ilmu atau menghasilkan 

lulusan saja. Tidak  terbatas menghasilkan jurnal akan 

tetapi riset harus bisa dinikmati masyarakat melalui 

kerjasama dengan industri. “Kerjasama ini tidak hanya 

langsung produksi, namun ada tahap pengembangan 

inovasi bersama. Semoga kerjasama ini akan memiliki 

dampak dan impact positif,” kata Prof Bambang.

  

Terkait kerjasama ini, Direktur PT. Soho Industri Pharmasi, 

Raphael Aswin menyampaikan rasa terimakasihnya atas 

kesempatan kerjasama  IPB University. “PT. Soho telah 

berdiri sejak tahun  1946. Saat ini fokus mengembangkan 

produk berbasis natural herbal. Dalam mengembangkan 

produknya, PT. Soho Industri Pharmasi melakukan  

strategi  open innovation, dan kolaborasi. Kita juga sudah 

memberikan royalti kepada institusi baik universitas dan 

lembaga riset,” jelasnya.

Lebih lanjut Raphael mengatakan, dengan IPB University 

perusahaannya sudah banyak kerjasama sebelumnya. 

“Kerjasama kebun temulawak yang ada di Sukabumi 12 

hektar. Awalnya  kerjasama dengan IPB University yakni 

Pusat Studi Biofarmaka. Ke depan kami berharap lebih 

banyak kerjasama lagi dengan IPB University. Kita saat ini 

juga melakukan beberapa kerjasama, karena di industri  

farmasi harus ada uji klinis, sementara kami tidak 

membangun laboratorium uji klinis, jadi kami  melakukan 

kolaborasi,” paparnya.

“Ke depan kami berharap akan lebih banyak lagi 

kerjasamanya, lebih baik lagi.  Dalam mengembangkan 

satu produk harus ada pengembangan bersama. Akan 

lebih baik jika kerjasama diawali dengan  ide bersama.  

Seperti diketahui  di industri  farmasi ini tinggi regulasinya. 

Dari sisi safety, kita tidak mau konsumen hanya  diberi 

janji, ternyata tidak terbukti efikasinya, sehingga klaim 

harus betul-betul ada evidence basenya,“ tuturnya.

Terkait kerjasama ini, inovator IPB University, Prof Hanny 

Wijaya  menyampaikan  merasa bangga produk ini  akan 

dikembangkan kerjasamanya IPB University dengan PT. 

Soho. 

Sebagai inovator, Prof Hanny menyampaikan, “Seringkali 

industri tidak mau kerjasama karena tidak melihat produk 

inovasinya.  Inovasi ini merupakan hasil riset pro Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Inovasi ini yang 

pertama secara institusional bekerjasama dengan 

industri,” ucap dosen IPB University ini. (dh/ris)
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Budayakan Tertib Arsip Sejak Dini, 

FPA IPB University Gelar Lomba Cerdas Cermat Kearsipan

F
orum Pengelola Arsip (FPA) dan Unit Arsip IPB 

University gelar Seminar Kearsipan dan Lomba 

Cerdas Cermat Kearsipan (LCCKA) Tingkat SMK Se 

Kabupaten dan Kota Bogor bertempat di Gedung 

Auditorium Toyib Hadiwijaya Fakultas Pertanian  dan di 

SDM Training Center IPB University, Gedung Perpustakaan 

lantai 4 Kampus IPB Dramaga Bogor (19-20/12). Kegiatan 

yang mengusung tema Membangun dan 

Menumbuhkembangkan Budaya Tertib Arsip Sejak Dini ini 

sudah digelar untuk kedua kalinya.

LCCKA yang memperebutkan piala bergilir Kepala Unit 

Arsip IPB University ini dimenangkan oleh tim dari SMK 

Amaliah Ciawi Bogor sebagai Juara I, SMK Pandu Bogor 

Juara II dan SMK PGRI 1 sebagai Juara III.

Kepala Akuisisi dan Pengolahan Arsip Unit Arsip sekaligus 

koordinator kegiatan, Ir Hirra Nurlaeni, MM menjelaskan 

bahwa salah satu cara untuk menciptakan Good Corporate 

Governance di setiap organisasi adalah dengan melakukan 

pengelolaan arsip secara baik dan benar. Hal tersebut 

dapat dicapai diantaranya melalui pelaksanaan tertib arsip 

dalam proses manajemen organisasi.

“Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mendorong 

terciptanya budaya tertib arsip di IPB University dan 

berbagai institusi lainnya termasuk di lingkungan 

SMA/SMK/sederajat di kota dan kabupaten Bogor,” 

ujarnya.

Sementara itu, Kepala Tata Usaha Unit Arsip, Oman 

Suratman, SAg  mengemukakan bahwa kegiatan ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman peserta tentang tertib arsip sekaligus 

meningkatkan kesadaran dan kerjasama antar bagian 

dalam  setiap institusi untuk turut mengkampanyekan 

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA).

Selain itu, pada Seminar Kearsipan, hadir empat orang 

narasumber yaitu Yogi Hartono (Head of Digital Archive 

Librarian), Faisal Tri Ramdani, SSos, MAP (Kepala Biro 

Humas Universitas Djuanda, motivator bidang kearsipan), 

Ir Setyo Edy Susanto,ThI, MPd (Arsiparis Ahli Madya, Wakil 

Sekjen Assosiasi Arsip Indonesia), Dra Sri Nooryani, MM 

(Arsiparis Ahli Muda, Kepala Tata Usaha Departemen 

Teknologi Hasil Perairan Fakultas Perikanan dan Kelautan 

IPB University).

Seminar ini membahas tentang Revolusi Mental Bidang 

Kearsipan, Manajemen Kearsipan Modern, Pengelolaan 

Arsip Dinamis, dan Pengelolaan arsip In-Aktif. Seminar 

dihadiri oleh 140 orang peserta dari berbagai unit kerja di 

lingkungan IPB University diantaranya pejabat, arsiparis 

dan tenaga kependidikan bidang administrasi di 

lingkungan IPB University. 

Hadir pula peserta yang datang dari institusi luar IPB 

University yaitu para pejabat dan pegawai dari Politeknik 

Bandung, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jakarta 

serta para guru dan siswa-siswi Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) di Kabupaten dan Kota Bogor. (**/Zul)
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Winter Course IPB University  Bahas Peran Sains Terapan 
Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan

D
epartemen Ekonomi Sumberdaya dan 

Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM), IPB University menyelenggarakan Winter 

Course pada tanggal 26 Desember-15 Januari 2020 Di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor. Program Winter Course ke-

2 yang telah diselenggarakan sejak tahun 2018 ini diikuti 

oleh sekitar delapan peserta internasional diantaranya 

tujuh mahasiswa dari India, dan satu mahasiswa dari 

Lithuania dengan tema kegiatan “SDGs and Natural 

Resources Management”. Kegiatan ini  merupakan bagian 

dari Mata Kuliah (MK) Ekonomi Pariwisata.

Prof Dr Nunung Nuryartono, Dekan FEM IPB University  

menyampaikan upaya IPB University mencetak 

pemimpinan di masa depan. “Kami berupaya untuk 

membentuk Anda sebagai pemimpin-pemimpin di masa 

depan yang dapat memberikan perubahan kepada dunia 

menjadi lebih baik. SDGs atau yang biasanya kita kenal 

sebagai pembangunan berkelanjutan adalah tujuan kita 

bersama yang terdiri dari 17 tujuan. Bahwa pada 

pembangunan dibutuhkan adanya pengelolaan sumber 

daya alam dan ekonomi secara sirkuler. Adapun sirkuler 

ekonomi ini  meliputi reduce, recycle dan reuse,” terang 

dosen IPB University ini.

Prof Nunung berpesan kepada para peserta, “Saya 

percaya di Indonesia Anda bisa belajar banyak hal dan 

berupaya untuk mewujudkan SDGs di tahun 2030. Begitu 

penting bagi kita mengetahui bagaimana cara kita 

menghadapi  pemanasan global, sektor yang secara 

intensif menyumbang emisi karbondioksida tersebut 

adalah listrik dan gas. Analisis kita menunjukkan bahwa 

pengeluaran rumah tangga terbesar digunakan untuk 

minuman, namun jejak karbon tertinggi berasal dari 

konsumsi bahan bakar dan listrik,” terang Prof Nunung. 

Lebih lanjut guru besar IPB University ini mengatakan, 

tren besar yang dihadapi adalah pemanasan global. 

Adapun berikutnya  yang menjadi tren besar bertambah 

menjadi tiga hal penting selain pemanasan global yaitu 

meningkatnya ketimpangan dan keamanan siber.

Sementara itu, Prof Dr Akhmad Fauzi menyampaikan 

empat prinsip dalam mencapai SDGs yaitu dengan “EAST” 

(Easy, Attractive, Social, Timely). “Easy bermakna mudah 

yakni dengan menggunakan kekuatan default, attractive 

artinya menggunakan pesan yang menarik dan arsitektur 

yang bermanfaat untuk memaksimalkan dampak, sosial 

bermakna menggunakan kekuatan jejaring dan membuat 

komitmen kepada orang lain, timely (tepat waktu) 

bermakna upaya untuk memberikan respon yang cepat 

dan tepat terutama untuk kebutuhan masyarakat,” terang 

Prof Akhmad. 

 

Ketua Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 

IPB University, Dr Ahyar Ismail  dalam kegiatan itu 

mengungkapkan harapannya. “Harapan kami, kegiatan 

Winter Course ini dapat berkesinambungan secara 

tahunan untuk departemen, dan harapan ke depannya 

jumlah peserta dan negara dapat bertambah sehingga 

semakin banyak yang akan teredukasi mengenai 

pentingnya SDGs terutama pada tujuan nomor 12 yaitu 

memastikan pola konsumsi dan produksi yang 

berkelanjutan,” terangnya. (SMH/ris)
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IPB University Siapkan Future Leader

PB University kembali mengadakan kegiatan 

Ipendidikan dan latihan (Diklat) kepemimpinan dan bela 

negara bagi mahasiswa baru tahun 2019 dari jalur 

Ketua OSIS pada 21 - 23 Desember 2019 di Kinasih 

Resort, Sukabumi. Kegiatan ini dihadiri sekitar  60 

mahasiswa. 

Menurut Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan 

Karir IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, kegiatan ini 

bertujuan untuk memperkuat karakter, kompetensi 

softskills dan semangat berkontribusi mahasiswa dalam 

rangka menghasilkan lulusan IPB University sebagai 

technosociopreneur dan menjadi pemimpin pada era 

industri 4.0. 

Kegiatan ini melibatkan para instruktur yang berasal dari 

para dosen IPB University yang telah mengikuti pelatihan 

ToT (Training of Trainer) bela negara. Materi-materi 

tentang bela negara dibawakan Dr RA Hangesti Emi 

Widyasari (Nasionalisme), Dondy Arafat, SPi, MSi (Rela 

berkorban), Fajar Maulana, SPi, M.Si (Kemampuan Awal 

Bela Negara), M Tri Hartanto, SPi, MSi (Cinta Tanah Air), 

dan Muhammad Isbayu, A.Md (Proxy War). 

Selain itu, para peserta juga diberikan materi-materi yang 

berkaitan dengan kepemimpinan dan karakter yaitu materi 

Kepemimpinan Transformatif oleh Beginer Subhan, SPi, 

MSi,  Critical Thinking oleh Qori Pebrial Ilham, SHut, MSi, 

Leadership in the Era Disruption 4.0 oleh Lukmanul Hakim 

Zaini, SHut, MSi. Kegiatan ini juga diisi dengan games dan 

outbound untuk membangun kekompakan tim (team 

building).

Pada akhir kegiatan, Rektor IPB University, Prof Arif Satria 

berkesempatan untuk menutup acara dan memberikan 

arahan kepada para peserta. “Kegiatan ini adalah untuk 

menyiapkan calon-calon pemimpin yang insya Allah akan 

membawa perubahan di masa depan. Para mahasiswa 

yang dilatih adalah mereka-mereka yang pernah menjadi 

pemimpin sejak SMP dan SMA. Dengan bekal pengalaman 

dan fasilitasi dari IPB University, saya yakin para 

mahasiswa akan memiliki kemampuan memimpin yang 

cukup mumpuni baik dalam menggerakkan orang, 

mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dan 

tidak pasti, bernegosiasi, menginspirasi dan kemampuan 

lainnya," ucap Rektor IPB University, Prof Arif Satria. (*/ris)
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Himagizi, Mengabdi dan Kreasi Perempuan Tangguh

H
impunan Mahasiswa Gizi, IPB University 

melakukan pengabdian masyarakat dengan 

mengembangkan pangan lokal di Desa 

Banteng, Bogor. Tujuan kegiatan ini untuk diversifikasi 

pangan di daerah Bateng, Dramaga. "Kegiatan tersebut 

terdiri dari pengembangan produk dengan bahan dasar 

singkong. Karena di desa tersebut banyak tumbuh 

tanaman singkongnya. Kita juga memberikan fasilitas 

untuk mengolahnya. Kita melaksanakan program ini 

bersama-sama dengan Dompet Dhuafa,” kata Nisvi Suciati 

Dewi, Ketua Himagizi. Himagizi adalah himpunan profesi 

mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi 

Manusia, IPB University. 

Sebagai organisasi yang aktif, Himagizi memiliki beberapa 

kegiatan unggulan. Seperti yang diungkapkan wanita 

kelahiran 1999 ini bahwa program unggulannya terdiri dari 

Nutrition Fair dan Nutri Action. Nutrition fair adalah 

rangkaian kegiatan yang setiap tahunnya dilaksanakan 

yang terdiri dari NIACIN (Seminar Nasional), PROLIN 

(Perlombaan bidang olahraga), NDC (Lomba debat tingkat 

SMA), CREATIN (Lomba infografis), dan CRISPY (Lomba 

memasak umum). "Sedangkan Nutri Action adalah suatu 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat salah satunya 

adalah membina sekolah dasar,” ungkapnya.

Setiap manusia dilahirkan sebagai pemimpin sehingga 

dengan menjadi ketua organisasi mahasiswa (Ormawa) 

dapat terus mengembangkan diri dan soft skill. 

“Harapannya semua ilmu yang saya dapatkan bisa saya 

terapkan dalam lingkungan pasca kampus nanti. Himpro 

ini menjadi sarana untuk mengasah soft skill mahasiswa 

gizi di luar kegiatan akademik. Karena kehidupan pasca 

kampus perlu dihadapi dengan soft skill bukan hanya hard 

skill," ujarnya.

Melalui ikhtiar dan doanya Himagizi berhasil meraih 

berbagai prestasi. Diantara prestasi yang diraih adalah 

berhasil menjadi juara umum pada kegiatan Seruni IPB 

2019. "Kemudian Himagizi juga berhasil menjadi ormawa 

dengan pengabdian masyarakat terbaik pertama di IPB 

University pada acara pekan apresiasi mahasiswa 

IPB/PAPRESI 2019. Selain itu biasanya kami juga terlibat 

dalam projek Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI),” ungkapnya.

Selain itu perempuan yang lahir di Pandeglang ini 

menceritakan keunikan Himagizi. "Sisi menarik dari 

Himagizi ialah managemen waktu yang baik misalnya 

setiap pelaksanaan rapat kami selalu memperhatikan jam 

malam, setiap waktu ujian kami tidak melaksanakan 

kegiatan keorganisasian dan tentunya kami tidak 

bergantung kepada laki-laki karena pengurus kami 

kebanyakan perempuan jadi ya girl power,” tandasnya. 

(IRM/ris)
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Departemen Fisika IPB University 
Melawat Akademik ke UniMAP, Malaysia

esuai misinya, Departemen Fisika IPB University 

Smemiliki agenda tahunan untuk melakukan 

lawatan ke beberapa universitas maju di Asia 

Tenggara. Pada tanggal 15-16 Desember 2019, delegasi 

Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), IPB University melakukan 

lawatan ke Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), Kangar, 

Malaysia. 

Menurut Ketua Departemen Fisika, Dr Akhiruddin, UniMAP 

sangat maju dalam penelitian bidang sains material 

khususnya nanomaterial dan nanoelektronik yang hasil 

penelitiannya telah banyak dipublikasikan dalam jurnal-

jurnal bereputasi dan memiliki QS Global World Ranking 

#701-750. 

“Kunjungan ini bertujuan untuk menginisiasi peluang 

kerjasama dalam beberapa bidang khususnya penelitian 

nanomaterial dan nanoelektronik. UniMAP dipilih sebagai 

universitas tujuan dengan mempertimbangkan kemajuan 

pesat yang dialami oleh UniMAP dalam bidang penelitian 

meskipun usianya masih relatif muda di Malaysia, 

indikasinya adalah peningkatan jumlah publikasi 

internasional yang sangat pesat dalam waktu singkat. 

Kunjungan ini difokuskan ke Institute of Nano Electronic 

Engineering (INEE) UniMAP dengan pertimbangan 

kesesuaian bidang kajian yang dikembangkan di 

Departemen Fisika IPB University, yaitu nanomaterial dan 

nanoelektronik termasuk biosensor,” papar Dr Akhiruddin. 

Dr Akhiruddin berharap, dengan adanya lawatan akademik 

ke UniMAP tersebut, kerjasama luar negeri Departemen 

Fisika IPB Univeristy dapat lebih meningkat dan 

memberikan dampak positif untuk kemajuan Departemen 

Fisika IPB University. Tindak lanjut lawatan ini diantaranya 

akan dilakukan kerjasama pendidikan dan penelitian 

antara kedua institusi dalam bentuk Visiting Lecture, 

Student Exchange atau Dual Degree.  

Dosen IPB University ini didampingi Dr Tony Ibnu 

Sumaryada (Sekretaris Departemen Fisika), Dr Mersi 

Kurniati (Ketua Prodi Magister Biofisika), Dr Kiagus Dahlan 

(Ketua Divisi Biofisika), Dr Irzaman (Divisi Fisika Terapan), 

dan Dr Sitti Yani (Divisi Biofisika). Kunjungan diawali 
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dengan menghadiri undangan dalam Nanotechnology and 

Biosensor Colloquium 2019 yang diadakan di Aula Hotel 

Seri Malaysia, Kangar. 

Kolokium ini merupakan agenda rutin Institute of Nano 

Electronics Engineering UniMAP yang dilaksanakan setiap 

tahun. Kolokium ini menghadirkan beberapa pembicara 

dari univeritas di Malaysia dan dari luar Malaysia yang 

maju dalam bidang teknologi nano dan biosensor, 

diantaranya dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 

Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia 

(UPM), dan Universitas Xiamen (China). Dalam 

kesempatan ini dibahas tentang penelitian terkini yang 

dilakukan di universitas masing-masing, diskusi terbuka, 

dan peluang kerjasama antar institusi.

Kunjungan dilanjutkan dengan melakukan pertemuan 

dengan Prof Dr Uda Hashim (Deputy Vice Chancellor 

(Research and Innovation) UniMAP). Prof Uda menerima 

delegasi Departemen Fisika IPB University di kantornya 

yang berada di KWSP Building. UniMAP masih tergolong 

universitas yang masih muda yang berdiri pada tahun 

2002 namun telah mengungguli beberapa universitas 

“tua” di Malaysia dalam jumlah jurnal internasional 

bereputasi. “Penelitian yang kami lakukan difokuskan pada 

pemecahan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitar 

dengan menggunakan metode sederhana dan melakukan 

sebanyak mungkin inovasi sehingga produk yang 

dihasilkan dari penelitian-penelitian tingkat universitas 

dapat dikomersialkan dan diterima oleh industri dan 

pasar,” kata Prof Uda Hashim. Dalam kesempatan ini, Prof. 

Uda berterima kasih atas kunjungan delegasi Departemen 

Fisika IPB University dan membuka peluang kerjasama 

dalam bidang sains nanomaterial dan aplikasinya, 

khususnya biosensor.

Di akhir lawatan, Dosen Fisika IPB University meninjau 

Institute of Nano Electronic Engineering (INEE) dan Lab. 

Clean Room yang mengembangkan teknologi nano dan 

telah menghasilkan beberapa produk yang telah 

dipasarkan. Laboratorium ini berisi alat-alat pabrikasi 

nanoelektronik dan alat-karakterisasi yang menggunakan 

teknologi tinggi. Selain melakukan kunjungan ke Institute 

of Nano Electronic and Engineering (INEE) dan Lab Clean 

Room UniMAP, rombongan delegasi Departemen Fisika 

IPB University juga menyempatkan berkunjung ke 

perpustakaan modern UniMAP yang bernama 

Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra. Perpustakaan 

ini didesain sangat megah dan bergaya modern dengan 

tema yang berbeda di tiap lantainya. Desain ruangannya 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dapat 

menarik mahasiswa milenial untuk meningkatkan 

literasinya di perpustakaan ini. Fasilitas yang disiapkan 

pada perpustakaan ini sangat beragam, salah satunya 

adalah MAKERSPACE yang merupakan ruang kreativitas 

bagi mahasiswa dan pengunjung, fasilitas ini 

menginspirasi Departemen Fisika untuk dikembangkan di 

IPB University. (*/ris)
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