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IPB University Sosialisasikan SBMPTN, UTBK dan Jalur Mandiri 

Kepada Guru SMA di Jabodetabek-Suci

D
alam rangka memberikan pemahaman tentang 

pelaksanaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan 

Tinggi Negeri (SBMPTN), Ujian Tulis Berbasis 

Komputer (UTBK) dan Seleksi Jalur Mandiri Masuk IPB 

University, IPB University menggelar sosialisasi dengan 

diikuti sedikitnya sekira 300 guru Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dari Jabodetabek-Suci. Sosialisasi tersebut 

dilaksanakan pada Kamis (27/2) di Auditorium Andi Hakim 

Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

Pada sosialisasi kali ini, Rektor IPB University, Prof Arif 

Satria menyampaikan, IPB University menyediakan kuota 

25 persen mahasiswa baru melalui jalur seleksi mandiri.   

"Untuk jalur SNMPTN, IPB University menyediakan kuota 

sebanyak 40 persen, sedangkan jalur SBMPTN sebanyak 

35 persen," ungkap Prof Arif. 

Tahun ini, lanjut Prof Arif, IPB University akan menerima 

4.250 calon mahasiswa baru dari seluruh Indonesia. Pada 

kesempatan ini juga, Prof Arif menerangkan IPB University 

berusaha menghasilkan lulusan-lulusan yang mampu 

beradaptasi terhadap perubahan. Ia juga menyebutkan, 

dengan kemampuan beradaptasi tersebut, diperlukan 

kemampuan maupun soft skill yang mumpuni seperti 

leadership, critical thinking dan complex problem solving. 

"Oleh karena itu, IPB University melakukan talent mapping 

bagi mahasiswa baru di tahun pertama. Talent mapping ini 

bertujuan menyiapkan mahasiswa IPB University supaya 

mampu meningkatkan kemampuannya masing-masing. 

Jadi pengembangan kapasitas mahasiswa di IPB 

University ini berdasarkan data, bukan feeling atau 

kemampuan mahasiswanya," tandas Rektor IPB 

University. 

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan IPB University, Dr Drajat Martianto 

menyampaikan untuk jalur Mandiri IPB University 

membuka beberapa jalur yakni Ujian Tulis Mandiri  

Berbasis Komputer (UTM-BK), Ketua OSIS, Prestasi 

Internasional dan Nasional (PIN), Beasiswa Utusan Daerah 

(BUD) dan jalur Kelas Internasional. IPB University juga 
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mengembangkan kelas internasional untuk tiga program 

studi yaitu  Kedokteran Hewan, Ilmu dan Teknologi 

Pangan,  Teknik Industri Pertanian,  Ilmu dan Teknologi 

Kelautan, dan Bisnis.

Lebih lanjut, Dr Drajat menyampaikan kuota mahasiswa 

baru dari jalus SNMPTN sebanyak 1700, SBMPTN 

sebanyak 1488 dan jalur mandiri sebanyak 1063. 

Terkait pelaksanaan UTBK untuk SBMPTN, Prof Dr Ir 

Yonny Koesmaryono yang mewakili Lembaga Tes Masuk 

Perguruan Tinggi (LTMPT) menjelaskan perbedaan 

pelaksanaan UTBK tahun ini dengan tahun lalu adalah, 

tahun ini peserta hanya bisa mengikuti UTBK satu kali 

saja. “Jadwal pelaksanaan UTBK satu minggu saja, “ jelas 

Prof. Yonny.

Pada kesempatan yang sama, Prof Yonny juga 

menjelaskan tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar 

Kuliah (KIP-K). Ia menyebutkan, KIP-K ini merupakan 

beasiswa pengganti Bidikmisi yang telah dihapuskan. 

"Meskipun demikian, mahasiwa yang sudah mendapat 

beasiswa Bidikmisi dan saat ini masih kuliah, akan tetap 

mendapat beasiswanya. Jadi sebutannya KIP-K on going, 

tapi tetap namanya beasiswa Bidikmisi," jelas Prof Yonny. 

Untuk informasi yang lebih detail tentang KIP-K, Prof 

Yonny menyarankan supaya siswa-siswi terus memantau 

laman resmi www.kip-kuliah.kemendikbud.go.id

Ia pun juga menghimbau kepada siswa-siswi yang tidak 

bisa menyelesaikan pendaftaran KIP-K saat mendaftar 

SNMPTN, supaya tidak berkecil hati, karena pendaftaran 

KIP-K dibuka sampai tanggal 31 Maret 2020. (RA)
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IPB University Terima Kunjungan Kehormatan 
dan Public Lecture Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia

R
ektor IPB University Prof Dr Arif Satria 

didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan 

Sistem Informasi IPB University, Prof Dr Dodik R 

Nurrochmat, dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 

Perencanaan dan Keuangan IPB University, Prof Dr Agus 

Purwito menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan 

untuk Indonesia, Mr Kim Chang-beom, pada Rabu, (26/2) 

di Kampus IPB Dramaga, Bogor.  Kunjungan kehormatan 

ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan 

kerjasama antara institusi-institusi di Korea Selatan 

dengan IPB University. 

Saat ini IPB University telah memiliki kerjasama aktif 

dengan 14 universitas, satu lembaga pemerintah dan tiga 

perusahaan swasta Korea Selatan. Dalam kesempatan 

tersebut, Mr Kim Chang-beom menyampaikan berita 

gembira mengenai disetujuinya proposal kerjasama baru 

antara IPB University dan Seoul National University (SNU) 

melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA) 

dengan fokus Green-Bio Technology. 

Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia dan Rektor IPB 

University bersepakat mengenai pentingnya penguatan 

kerja sama antara IPB University dengan berbagai institusi 

di Korea Selatan, khususnya dalam bidang penelitian, 

serta mobilitas mahasiswa dan dosen dalam kegiatan 

akademik.

Kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia ke 

IPB University yang didampingi oleh Ms. Seong Ji-hui 

(Second Secretary for Political Issue, Embassy of Republic 

of Korea) dan Mr. Kim Sejin (Deputy Country Director of 

KOICA) juga bertujuan untuk memberikan public lecture 

mengenai “Indonesia-Korea Relations, K-Wave and 

Education in Korea”.  Public lecture tersebut disambut 

dengan sangat antusias oleh lebih dari 100 mahasiswa 

IPB University yang hadir. Motivasi mahasiswa IPB 

University untuk memperoleh pengalaman di Korea 

Selatan sangat tinggi, sehingga penguatan kerjasama 

antara IPB University dengan sejumlah institusi di Korea 

Selatan diharapkan membuka semakin banyak peluang 

bagi mahasiswa IPB University. 

Pada kunjungan tersebut turut hadir Kepala Lembaga 

Pengembangan Institut IPB University, Dr Ernan Rustiadi 

dan Kasubdit Pelayanan Program Internasional IPB 

University, Dr Sintho Wahyuning Ardie. (*/RA)
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Peringati HUT ke-52 Seameo Biotrop ditantang 
Merehabilitasi Lahan Pascatambang

outheast Asian Regional Centre for Tropical Biology 

S(Seameo Biotrop) dalam kiprahnya mengatasi 

persoalan kritis dan strategis bidang biologi tropika 

untuk kesejahteraan bangsa di Asia Tenggara, sudah tidak 

diragukan lagi. Salah satunya adalah Seameo Biotrop telah 

dua belas tahun melakukan kerjasama dengan perusahan 

pertambangan untuk mengembalikan fungsi area 

pascatambang. Dari pengalaman inilah  Seameo Biotrop 

diminta oleh Bappenas untuk merehabilitasi lahan bekas 

tambang calon ibukota baru. 

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Seameo Biotrop, 

Dr Irdika Mansur dalam peringatan HUT ke-52 Seameo 

Biotrop pada Rabu, (26/2) di Pusat Seameo Biotrop, 

Bogor. 

Pihaknya mengungkapkan, pengembangan produk minyak 

atsiri juga saat ini sudah masuk ke lahan-lahan bekas 

tambang.  Dalam pengembangkan produknya, Seameo 

Biotrop tidak hanya mengembangkan hasil budidaya akan 

tetapi termasuk di dalamnya adalah pemasarannya.

Dalam kiprahnya, Seameo Biotrop telah melakukan 

jejaring kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat, 

lembaga swasta maupun pemerintah. Kiprah maupun 

program yang dijalankan Seameo Biotrop akan dievaluasi 

tiap tahunnya oleh Govering World Member yang terdiri 

11 negara. 

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria yang mewakili 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) 

sekaligus sebagai Dewan Pembina Seameo Biotrop,  

mengucapkan Selamat Ulang Tahun Seameo Biotrop yang 

ke 52. 

"Semoga Seameo Biotrop terus berjaya dan berkembang 

dalam menyumbangkan karya-karyanya yang bermanfaat 

bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di Asia 

Tenggara. Lima puluh dua tahun bukanlah waktu yang 

pendek bagi Seameo Biotrop dengan mandat utamanya 

penelitian, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 

melalui pelatihan, dan diseminasi informasi," ungkap Prof 

Arif. 
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Ia menambahkan, dalam kurun waktu tersebut, Seameo 

Biotrop telah banyak berkontribusi dalam 

mengembangkan pemikiran dan inovasinya tidak hanya 

bagi anak bangsa namun juga komunitas di Asia Tenggara. 

Sebagai bagian dari Kemendikbud, Seameo Biotrop dapat 

menjadi jembatan dalam melakukan transfer ilmu dan 

teknologi kepada masyarakat untuk menunjang berbagai 

program kementerian baik bagi perguruan tinggi, sekolah-

sekolah di tingkat dasar dan menengah, dan sekolah-

sekolah vokasi. 

Sebagai contoh, produk-produk yang telah dihasilkan dari 

program School Garden, Sekolah Ketahanan Pangan, 

Sekolah Mandiri Kebun Buah dan Sayur Edukasi (SMART-

BE), dan Smart Hidroponik diharapkan dapat menambah 

manfaat berupa life skill bagi peserta didik. 

"Dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu 

diperbaharui diharapkan peserta didik tersebut dapat 

membuat terobosan untuk menjadikan milenial memiliki 

jiwa entrepreneur sehingga bisa menciptakan lapangan 

kerja dan menghasilkan produk-produk yang inovatif," 

tandasnya. 

Dalam HUT kali ini Seameo Biotrop memamerkan produk-

produk inovasinya seperti kultur jaringan rumput laut, 

aquaponic, hasil penelitian laboratorium entomologi, 

pengendalian cendawan air, display belalang ranting 

berukuran cukup besar, inovasi konservasi, manajemen 

pengendalian hama gudang, bahan-bahan alternatif 

pengendalian hama gudang, inovasi kandungan minyak 

mint dan sebagainya.

Walikota Bogor, Bima Arya menyampaikan, dalam 

menghadapi tantangan terberat Kota Bogor adalah 

memberikan jaminan kepada warga supaya bisa hidup 

berkulitas, nyaman dan bersahabat dengan alam.  

"Kuncinya, adalah kolaborasi dan inovasi. Sebuah kota bisa 

dijalankan dengan kekuatan ide, gagasan dan ilmu. 

Kerjasama juga menjadi sangat penting. Saya 

menyampaikan terimakasih kepada Seameo Biotrop, 

perguruan tinggi, balai penelitian yang membantu 

pemerintah dalam menyusun rencana Kota Bogor," 

ungkapnya. 

Dalam acara ini dilaksanakan juga penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra-

mitra baru Seameo Biotrop yaitu Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, Yayasan Konservasi Alam 

Nusantara (YKAN), KIIC, Pemerintah Kota Padang, 

Himpunan Alumni IPB University dan Pusat Kajian 

Hortikultura Tropika (PKHT) IPB University. (Dh/RA)
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Faperta IPB University Kembali Perkuat Kerjasama 
dengan Kabupaten Bulungan

D
ekan Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University, 

Dr Ir Suwardi MAgr kembali menandatangani 

kerjasama dengan Kabupaten Bulungan, 

Kalimantan Timur pada Kamis (27/2) di Ruang Sidang 

Faperta, Kampus IPB Dramaga, Bogor. Tahun sebelumnya, 

Faperta IPB University dan Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Bulungan telah menyepakati beberapa 

kerjasama diantaranya pembangunan pertanian di daerah 

tersebut. 

"Kerjasama ini merupakan perpanjangan kerjasama tahun 

sebelumnya supaya program-program tahun lalu bisa 

dilanjutkan tahun ini," ungkap Dr Suwardi.  Ia pun 

berharap, Pemkab Bulungan dapat segera mengirimkan 

putra-putri terbaiknya untuk belajar di IPB University 

melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Dengan 

demikian, para mahasiswa tersebut dapat membantu 

mempercepat pembangunan di Kabupaten Bulungan. 

Terkait dengan kampus merdeka, ia mengungkapkan, 

mahasiswa yang kuliah di IPB University dapat 

bekerjasama dengan pemda, perusahaan, maupun 

industri untuk melakukan kegiatan di masyarakat selama 

dua semester atau satu tahun. 

"Saya kira Fakultas Pertanian IPB University memiliki 

kompetensi untuk membuat peta kesesuaian lahan per 

wilayah komoditas, misalkan komoditas kopi, padi, kakao 

maupun komoditas lainnya. Nah nanti para mahasiswa 

bisa membantu untuk membuat rancangannya," ungkap 

Dr Suwardi.  Dengan memetakan potensi wilayah 

tersebut, diharapkan Pemkab Bulungan mampu 

mengembangkan pertanian di daerahnya. Di samping itu, 

dengan adanya pemetaan tersebut dapat memudahkan 

para peneliti dalam mengembangkan keilmuwannya. 

Sementara itu, Bupati Bulungan, Sudjati menyampaikan 

kerjasama ini sesuai dengan visi dan misi Pemkab 

Bulungan yang berusaha menjadi pusat pangan yang 

berbasiskan nursery pada tahun 2021.   "Oleh karena itu 

kami menjalin kerjasama dengan berbagai pihak salah 

satunya dengan Faperta IPB University. Mudah-mudahan 

kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," 

ungkap Sudjati. 

Ia menerangkan, sampai saat ini Pemkab Bulungan telah 

berusaha meningkatkan pembangunan pertanian dengan 

menanam kakao dan kopi sebanyak 1500 hektar. Di 

samping itu pihaknya juga telah membangun nursery 

kurang lebih 80 hektar. Pada tahun ini, pihaknya juga akan 

membuka kawasan rawa sebagai lahan produktif 

sehingga visi sebagai pusat pangan dapat terwujud. 

Beberapa program kerjasama yang akan dilakukan antara 

Faperta IPB University dengan Pemkab Bulungan pada 

tahun ini antara lain adalah pengujian budidaya cabai, padi 

dan bawang merah, pendampingan pendaftaran varietas 

lokal Padi  Ikan, kajian klaster pangan dan hortikultura 

serta pendampingan benchmarking klaster pangan. (RA)
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Tenant Inkubator STP IPB University 
Ikuti Residential Workshop di UK

nkubator Bisnis Science Techno Park (STP) IPB 

IUniversity  kembali ikut berperan aktif dalam 

mendukung kegiatan penumbuhkembangan startup 

inovatif yang dilakukan oleh Kementerian Riset dan 

Teknologi/Badan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). 

PT Zara Propertifarm dengan produk Kanopis (Kandang 

Jaman Now Tipe Minimalis), salah satu tenant Inkubator 

Bisnis IPB University terpilih menjadi peserta Residential 

Workshop on Technology Commercialisation di United 

Kingdom, (UK), (16-28/2). Program ini merupakan 

rangkaian dari program Leaders in Innovation Fellowship 

(LIF) Tahun 2019-2020. Yaitu program kerjasama antara 

Pemerintah Kerajaan UK melalui Newton Fund dengan 

Pemerintah Indonesia melalui Kemenristek/BRIN terkait 

technology entrepreneurs. Pada program ini, pemerintah 

UK memfasilitasi Workshop (Residential Workshop on 

Technology Commercialisation) untuk 14 startup per 

tahun.  

Menristek/Kepala BRIN, Prof Bambang Brodjonegoro 

berkesempatan  hadir di UK dan memberikan sambutan 

sekaligus arahan kepada para peserta. Dalam 

sambutannya, Menristek menyampaikan bahwa 

entrepreneur harus inovatif dan berbasis teknologi 

(technopreneur).  “Kemristek/BRIN akan mendorong 

pertumbuhan tecchnopreneur yang difokuskan pada 

invensi atau hasil riset. Invensi hasil riset yang prospektif 

harus bisa didampingi dan dikawal dalam hilirisasinya 

sehingga bisa dipasarkan ke masyarakat atau konsumen,” 

ujarnya.

Rangkaian materi kegiatan workshop ini terdiri dari materi 

dasar entrepreneurship, mentoring, ideation, define your 

customers problem, business model, business valuation, 

building entrepreneurial team, marketing strategy, 

cashflow analysis, pitching dan sebagainya. Pada akhir 

tiap sesi, setiap peserta  melakukan praktik di kelas dan 

memberikan pemaparan.  Setelah mengikuti kegiatan 

workshop ini, diharapkan kapasitas dan kinerja usaha 

tenant Kanopis akan meningkat dan bisa menjadi role 

model dan mentor untuk tenant yang baru. (stp/Zul)
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D
epartemen Fisika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University 

menerima kunjungan SMK Budiniah, Citeureup 

Kabupaten Bogor, (13/2). Dalam kunjungan ini para siswa 

mendapatkan coaching clinic tentang Robotika dan 

Internet of Things (IOT) yang disampaikan oleh Tim 

Physics Research Club (PRC), Himpunan Mahasiswa Fisika 

(HIMAFI) dan tenaga kependidikan (Laboran/Teknisi 

Laboratorium Fisika Lanjut). 

Pada coaching clinic ini didemonstrasikan alat Lampu IoT, 

yaitu lampu yang telah dimodifikasi yang terkoneksi 

dengan internet sehingga dapat dinyalakan dan dimatikan 

dengan memanfaatkan koneksi internet. Beberapa orang 

siswa mencoba mengoperasikan secara langsung Lampu 

IoT tersebut. Dalam coaching clinic ini juga diperkenalkan 

beberapa jenis robot hasil inovasi/kreasi mahasiswa fisika 

dari Tim Physics Research Club (PRC). Tim PRC 

memaparkan prinsip kerja robot dan lampu IoT yang telah 

dibuat. 

“Mula-mula dijelaskan tentang komponen-komponen 

robot dan fungsinya masing-masing, komponen-

komponen dan prinsip kerja Lampu IoT. Para siswa sangat 

antusias menerima pengetahuan baru tentang teknologi 

robotika dan Internet of Things (IoT), bahkan para siswa 

tertarik untuk mempelajari dan mendalami teknologi 

robotika dan IoT untuk dikembangkan sebagai 

ekstrakulikuler di sekolah,” ujar Ketua Departemen Fisika, 

Dr Akhiruddin Maddu.

Selain coacing clinic robotika dan IoT, dalam kunjungan ini 

juga disosialisasikan kepada siswa tentang IPB University 

meliputi keunggulan-keunggulan IPB University serta 

perannya dalam membangun pertanian di Indonesia, 

selain itu juga disosialisaikan tentang fakultas/sekolah 

dan program-program studi yang ada di dalamnya. Dalam 

sosialisasi ini juga diperkenalkan jalur penerimaan 

mahasiswa baru di IPB University.

Secara khusus Dr. Akhiruddin Maddu juga menyampaikan 

program-program kerja dan capaian-capaian serta 

keunggulan-keunggulan Departemen Fisika IPB University 

dalam mengelola program sarjana fisika di IPB University 

dengan misi mewujudkan pendidikan tinggi bidang fisika 

yang profesional dan menghasilkan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

Kepala SMK Budiniah, Moch Nanang Mahfudzi, SPdI 

sangat mengapresiasi dan berterimakasih kepada 

Departemen Fisika IPB University atas pengetahuan dan 

wawasan yang diberikan oleh kepada siswa-siswinya.  Ia 

berharap Departemen Fisika IPB University dapat 

bekerjasama lebih lanjut dengan sekolahnya untuk 

membina siswa-siswa dalam bidang robotika dan 

teknologi komunikasi untuk meningkatkan literasi dan 

keterampilan siswa dalam bidang teknologi, khususnya 

teknologi robotika dan teknologi komunikasi. (**/Zul)

SMK Budiniah, Citeureup Bogor Berkunjung 
ke Departemen Fisika IPB University
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Kedatangan Peserta SUIJI-SLP IPB University 
di Kelurahan Bubulak Disambut Baik

oordinator Program Six University Initiative Japan 

KIndonesia-Service Learning Program (SUIJI-SLP) 

2020, Dr I Wayan Astika antarkan 14 mahasiswa 

peserta SUIJI-SLP ke Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, 

(20/2). Kehadiran Tim SUIJI-SLP IPB University di 

Kelurahan Bubulak ini bertujuan untuk melaksanakan 

kegiatan yang mengarah pada pendidikan dan pengabdian 

kepada masyarakat di desa/kelurahan. 

Kegiatan serah terima mahasiswa Tim SUIJI-SLP IPB 

University Kelurahan Bubulak disambut baik oleh 

Sekretaris Lurah, Ketua Posdaya, Ketua RT serta warga 

setempat.

Dalam rangkaian acara serah terima mahasiswa peserta 

SUIJI-SLP di Kelurahan Bubulak, Sekretaris Lurah, Yatman 

mengenalkan bagaimana kondisi dan potensi di desa 

setempat kepada mahasiswa peserta SUIJI-SLP. Setelah 

itu mahasiswa diarahkan untuk berdiskusi dengan Ketua 

Posdaya “Sejahtera”, Madsai mengenai program apa yang 

akan dijalankan selama di desa.

Pada hari pertama pelaksanaan program, mahasiswa 

diajak berkeliling desa, mengunjungi rumah warga, dan 

saling berkenalan dengan warga setempat.

Mahasiswa akan tinggal selama 12 hari untuk 

melaksanakan program SUIJI-SLP dan tinggal di dua 

rumah yaitu di Posdaya Sejahtera untuk tempat tinggal 

peserta laki–laki dan di Rumah SPS Pelangi untuk tempat 

tinggal peserta perempuan. Kegiatan SUIJI-SLP di 

Kelurahan Bubulak ini akan berlangsung sampai tanggal 2 

Maret 2020. (**/Zul)
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Pelaksanaan Six University Initiative Japan 

Indonesia-Service Learning Program (SUIJI-SLP) 

2020 sudah memasuki hari ke tujuh. Mahasiswa 

IPB University peserta SUIJI-SLP 2020 mengunjungi 

Sekolah Dasar (SD) Negeri 1, 2 dan 3 Situ Gede dan 

disambut dengan hangat oleh kepala sekolah, jajaran guru 

serta seluruh siswa, (26/2).

Pada kesempatan ini, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Situ 

Gede, Kartini menyampaikan tentang permasalahan 

sampah di lingkungan sekolah SD Negeri 1, 2 dan 3 Situ 

Gede sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup 

serius.

“Permasalahan sampah di sekolah ini dikarenakan 

rendahnya kesadaran siswa terhadap sampah bekas 

jajanan yang mereka beli dari luar setiap hari sehingga 

menimbulkan banyaknya sampah plastik. Banyak anak-

anak yang menyimpan sampah di kolong meja, tentu itu 

merupakan hal yang kurang baik untuk kesehatan dan 

lingkungan sekolah,” ujar Kartini.

Hal tersebut menjadi dasar mahasiswa SUIJI-SLP IPB 

University untuk mengadakan sosialisasi tentang 

kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya dan 

bagaimana cara memilah sampah yang benar.

Selain kegiatan sosialisasi kesadaran dan cara memilah 

sampah di SD Negeri 1, 2 dan 3 Situ Gede, mahasiswa 

SUIJI-SLP IPB University mengajak seluruh siswa di 

sekolah tersebut untuk membuat vertical garden dengan 

menggunakan botol plastik. Hal ini sebagai salah satu 

solusi untuk mengurangi sampah di lingkungan. Vertical 

garden tersebut ditanami oleh bibit tanaman hias seperti 

bunga pukul sembilan dan bunga lili paris (Chlorophytum 

comosum).

Cara untuk membuat vertical garden tersebut sangat 

sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. 

Langkah awal pembuatan vertical garden yakni dengan 

mengumpulkan sampah botol plastik. Botol tersebut 

dilubangi sebagai media tanam dan diberi lubang kecil 

sebagai media keluarnya air. Kemudian botol dipotong 

persegi dan dipasangi tali sebagai penggantungnya. Botol 

plastik yang telah dihubungkan dengan tali tersebut 

kemudian disusun vertikal.

Siswa SD Negeri 1, 2, dan 3 Situ Gede mengisi botol 

plastik masing-masing dengan media tanam, kemudian 

menanam bibit bunga lili paris dan bunga pukul sembilan 

pada media tersebut. Terakhir, mahasiswa SUIJI-SLP IPB 

University beserta siswa SD memasang botol-botol 

plastik tersebut secara vertikal pada tembok yang ada di 

sekolah masing-masing.

Siswa SD sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

membuat vertical garden tersebut. Hal ini ditandai dengan 

jumlah partisipasi yang amat banyak dari siswa SD Negeri 

1, 2 dan 3 Situ Gede. Hampir seluruh siswa di sekolah 

tersebut ikut dalam kegiatan menanam bibit bunga 

bersama. Kepala sekolah beserta jajaran guru sangat 

senang dengan program mahasiswa SUIJI-SLP yang 

diadakan di sekolah mereka.

“Program ini sangat bagus karena dapat meningkatkan 

pola hidup bersih dan menyadarkan anak-anak untuk 

membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah-

sampah bekas anak-anak dapat dikurangi dengan 

membawa botol minum, bekal makan. Selain itu, sampah 

botol plastik dapat dimanfaatkan kembali untuk membuat 

vertical garden,” tutur Kartini.

Ia menambahkan bahwa hal ini sejalan dengan program-

program pemerintah Kabupaten Bogor yang bertujuan 

untuk mengurangi sampah dan berharap edukasi 

pembuatan vertical garden dari botol plastik bekas dapat 

mengajarkan kepada anak-anak untuk memanfaatkan 

kembali limbah-limbah plastik yang ada di sekitar mereka. 

(**/Zul)

Mahasiswa SUIJI-SLP IPB University Mengajak Siswa SD 
di Situ Gede Manfaatkan Sampah Menjadi Vertical Garden
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impunan Profesi Resources Environmental 

HEconomics Student Association (REESA) 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University gelar Talkshow “Green Generation in Discussion 

of Environmental and Agriculture Economics (Greentea)”  

bertempat di Kampus IPB Dramaga, Bogor (25/2). 

Talkshow kali ini membahas tentang abrasi di Muara 

Gembong, Bekasi. Abrasi ini mengakibatkan dua desa 

tenggelam, tambak hilang, sarana ibadah rusak, 

ekosistem rusak, anak-anak putus sekolah dan 

masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah 

tangga.

Talkshow bertemakan “Terkikis Abrasi, Masih Adakah 

Harapan di Muara Gembong?” ini menghadirkan Kepala 

Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat, IPB University, Dr Yonvitner, SPi, MSi. 

Dalam paparannya, Dr Yonvitner menyoroti kondisi terkini 

di Muara Gembong, Bekasi Jawa Barat serta menanggapi 

dan memberikan solusi yang tepat untuk mengatasinya.

“Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi abrasi yaitu 

dengan mengoptimalkan alokasi dana desa, membangun 

Indonesian Mangrove Subcity dan merancang rumah anti 

abrasi khusus untuk daerah pesisir pantai. Selain itu 

masyarakat harus semakin sadar dengan peran ekosistem 

mangrove sebagai penangkal alami abrasi,” ujarnya.

Selain itu, pada kesempatan ini Ahmad Yopi, perwakilan 

dari Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil dan Lingkungan 

(Himatesil), menawarkan solusi dari sisi perbaikan 

lingkungan. Yakni dengan menanam lebih banyak 

mangrove melakukan rekayasa teknologi seperti 

menggunakan hidrolik dan tetrapoda untuk memecah 

gelombang. (**/Zul)

Abrasi di Muara Gembong Akibatkan Dua Desa Tenggelam, 
REESA IPB University Tawarkan Solusi
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S
ejak pertengahan tahun 2019 hingga sekarang, 

Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University rutin mengadakan kegiatan baca 

tulis bagi kelompok ibu-ibu tuna aksara di Desa Jumbleng, 

Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini 

merupakan bagian dari program pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan CARE bekerjasama dengan 

PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field.

“Kegiatan baca tulis ini hadir sebagai solusi atas 

permasalahan yang dihadapi sebagian warga Jumbleng, 

Indramayu. Untuk mengawal program ini, kami 

menugaskan sarjana IPB University untuk tinggal di desa 

Jumbleng, sekaligus sebagai pengajar,” ujar Adi 

Firmansyah, Kepala Divisi Pemberdayaan CARE.

Menurutnya, kegiatan ini dilaksanakan pertama kali 

tanggal 8 Juli 2019 dan telah berjalan selama 33 minggu. 

Kegiatan dilaksanakan satu kali setiap minggunya dengan 

durasi dua jam setiap pertemuan. Tempatnya di 

Sekretariat Kuppas Bestari, yang merupakan kelompok 

binaan PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field di blok 

Jangga Tua, Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, 

Indramayu. 

“Awalnya masyarakat enggan untuk mengikuti kegiatan 

ini, sehingga kami memberikan perangsang doorprize 

berupa sabun cuci, detergen dan lainnya untuk 

memotivasi semangat belajar mereka. Kini pelan-pelan 

mereka menyadari bahwa baca tulis ini merupakan 

kebutuhan bagi mereka. Kegiatan ini mulanya diikuti oleh 

lima orang dan terus bertambah menjadi sepuluh orang 

saat ini,” kata Isma Firliani SPt, alumni IPB University 

sekaligus fasilitator dan pengajar dalam kegiatan ini.  

Selain semangat belajar, kendala lain yang dihadapi 

program ini adalah rendahnya kemampuan daya serap 

materi yang disampaikan sehingga perlu dilakukan 

pengulangan tiga hingga empat kali pertemuan untuk satu 

materi. Hal ini bisa dimaklumi mengingat peserta belajar 

umumnya telah berusia di atas 40 tahun.  Peserta 

kegiatan baca tulis ini terbuka untuk seluruh warga di desa 

lainnya yang ingin bebas dari buta huruf.

Materi yang diberikan adalah pengenalan bentuk-bentuk 

huruf kapital. Untuk meningkatkan daya ingat, peserta 

mendapatkan pekerjaan rumah (PR) untuk menulis setiap 

huruf yang baru selesai diajarkan sebanyak satu halaman 

penuh. Peningkatan kemampuan peserta kegiatan juga 

didukung secara nutrisi dengan pemberian susu UHT 

untuk peserta dalam meningkatkan kemampuan dalam 

penerimaan materi. 

Upaya-upaya tersebut kian menunjukkan hasil yang cukup 

signifikan. Peserta kegiatan baca tulis yang mulanya tidak 

mengetahui satu pun bentuk alfabet, kini sudah dapat 

mengenali bahkan beberapa sudah dapat merangkai huruf 

dan menulis namanya sendiri. Selain itu, peserta kini 

sudah mampu menebak huruf pertama atau pun huruf 

terakhir saat diberikan pertanyaan berupa gambar yang 

harus diterjemahkan menjadi kata. (ism/Zul)

CARE LPPM IPB University Rutin 
Ajarkan Warga Indramayu Baca Tulis
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Cultural Sharing Jadi Cara Mahasiswa Peserta SUIJI SLP 2020 
Motivasi Pemuda untuk Raih Mimpi

mpat mahasiswa dari Kagawa University, Ehime 

EUniversity dan Kochi University, Jepang dan 11 

mahasiswa IPB University yang mengikuti 

Program Six University Initiative Japan Indonesia-Service 

Learning Program (SUIJI-SLP) 2020 di Desa Sukadamai, 

Bogor (20/2).

Pada SUIJI-SLP 2020 ini, Desa Sukadamai menjadi salah 

satu lokasi yang dikunjungi untuk pertama kali. Kepala 

Desa Sukadamai, Pepen Supendi mengungkapkan rasa 

gembiranya karena desanya menjadi salah satu lokasi 

pelaksanaan SUIJI-SLP dan berharap mahasiswa peserta 

SUIJI-SLP dapat bersosialisasi dengan baik dengan warga 

di Desa Sukadamai.

Selain itu, Pepen juga berharap kedatangan mahasiswa 

peserta SUIJI-SLP dapat memberikan motivasi kepada 

pemuda dan anak-anak agar mau melanjutkan sekolah ke 

jenjang yang lebih tinggi.  Menurutnya, banyak pemuda 

desa yang memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah 

setelah sekolah dasar (SD) dan memilih untuk bekerja.

“Saya sudah menawarkan bantuan kepada para pemuda 

untuk melanjutkan pendidikan, akan tetapi tidak ada 

respon. Sehingga harapan saya, dengan adanya kegiatan 

ini dapat memotivasi para pemuda terutama anak-anak 

untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah tamat SD 

dan mengejar mimpi atau cita-cita,” tutur Pepen. 

Menanggapi hal tersebut, mahasiswa peserta SUIJI-SLP 

mengadakan cultural sharing. Kegiatan ini dilaksanakan 

setiap hari selama dua jam dimulai pukul 15.30 WIB. 

Mahasiswa Jepang dibantu oleh beberapa mahasiswa 

Indonesia memperkenalkan bahasa, budaya dan 

kebiasaan orang Jepang.

Selain itu, mahasiswa juga menyisipkan pesan moral dan 

motivasi akan pentingnya pendidikan. Anak-anak yang 

terlihat sangat senang dan antusias, hal ini bisa dilihat dari 

bertambahnya jumlah anak-anak yang datang dari hari ke 

hari. (**/Zul)
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