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IPB University Tuan Rumah Sidang Majelis Senat Akademik PTNBH

IPB University mendapat mandat untuk 

menyelenggarakan Sidang Majelis Senat Akademik 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) 

pada Senin (2/3) bertempat di Agribusiness and 

Technology Park dan Kampus IPB Dramaga, Bogor. Sidang 

kali ini dihadiri oleh 119 dari 19 PTNBH yaitu IPB 

University, Universitas Indonesia, Institut Teknologi 

Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas 

Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas 

Padjadjaran, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Universitas Hasanuddin, Universitas Pendidikan Indonesia 

dan Universitas Sumatera Utara. 

 

Ketua Senat Akademik IPB University, Prof Dr Dodi 

Nandika menyampaikan, “Majelis Senat Akademik PTNBH 

bersifat sebagai kemitraan antar Senat Akademik PTNBH 

dan mitra strategis pemerintah serta pemangku 

kepentingan lainnya.”   Ia juga menjelaskan MSA PTNBH 

berfungsi untuk menjalin kerjasama yang strategis dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, guna mengembangkan ilmu pengetahuan, 

dan membantu menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi PTNBH pada khususnya untuk kepentingan 

bangsa.

“Sebelum mengikuti persidangan, para peserta mendapat 

kesempatan mengunjungi Agribusiness and Technology 

Park (ATP) IPB University yang merupakan fasilitas 

pengembangan produk-produk inovatif dari IPB University 

yang bernilai ekonomi sebagai pendukung program 

hilirisasi riset para dosen IPB University. ATP IPB 

University juga memiliki beberapa fasilitas antara lain 

smart green house dengan proses  penyiraman dan 

produksi massal bibit tanaman hortikultura berbasis 

artificial intelligence, dan kebun buah berteknologi tinggi 

dan mutakhir,” tuturnya.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria  dalam sambutan 

mengatakan bahwa momentum pelaksanaan Sidang MSA 

PTNBH kali ini sangat tepat karena beberapa alasan. 

Pertama, saat ini seluruh PTNBH sedang memantapkan 

kebijakan dan program restrukturisasi atau reorientasi 

kurikulum yang sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar 

yang belum lama ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan.  

"Mendikbud memang mengamanatkan agar Sidang MSA 

PTNBH dapat membahas dan menyiapkan konsep 

implementasi kebijakan Kampus Merdeka untuk kemudian 

disampaikan secara langsung kepada Mendikbud," ungkap 

Prof Arif.  Ia pun menyebutkan saat ini tata kelola 

perguruan tinggi, dalam perspektif kabinet, berada dalam 

koordinasi dua kementerian yang berbeda yaitu 

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi 

Nasional (Ristek/BRIN) dan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini memerlukan beberapa 

penyesuaian yang layak didiskusikan dalam Sidang MSA 

PTNBH.
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Prof Arif menambahkan, rancangan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-

2024 menjadi rujukan bagi seluruh program 

pembangunan termasuk di bidang pendidikan tinggi. Oleh 

karena itu, PTNBH diharapkan dapat merespon kebijakan 

dan program nasional yang tertuang dalam RPJMN 

tersebut sehingga penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

masing-masing PTNBH dapat lebih relevan dengan tujuan 

pembangunan jangka menengah nasional. Kerjasama 

antar PTNBH merupakan hal yang sangat strategis dalam 

rangka mendukung implementasi RPJMN tersebut.

Sementara itu, Ketua MSA PTNBH 2019-2020, Prof 

Nachrowi menyampikan bahwa dalam pertemuan ini 

masing-masing komisi membicarakan hal-hal yang telah 

direncanakan di Universitas Padjadjaran beberapa waktu 

lalu, sekaligus menyesuaikan dan  menyelaraskan 

kebijakan sehingga PTNBH dapat berperan penting dalam 

menciptakan sumberdaya manusia (SDM) unggul untuk 

Indonsesia maju. “Poin-poin yang dibahas dalam sidang 

kali ini adalah memerdekaan mahasiswa dalam berkereasi 

dan berinovasi di kampus agar mahasiswa dapat 

membangun kompentensinya sesuai dengan keinginannya 

serta menyelaraskan bidang pengajaran dalam rangka 

menyongsong Revolusi Industri 4.0. Kedua, yang harus 

dibicarakan mengenai memerdekaan dosen dalam 

berkarya dan berkreasi sehingga dapat menciptakan para 

lulusan yang berkualitas,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI yang di wakili oleh Deputi Bidang 

Koordinasi Pendidikan dan Agama RI, Prof Agus Sartono 

menyampaikan aspirasi atas terselenggaranya pertemuan 

ini.  “Pertemuan ini sangat strategis karena yang 

berkumpul adalah seluruh Senat Akademik PTNBH. Senat 

akademik merupakan bagian yang sangat penting dalam 

organisiasi PTNBH, “ucapnya. Ia juga menjelaskan Senat 

Akademik dapat menjadi trendsetter dalam menghapi 

tantangan global ke depan. PTNBH harus menjadi pionir 

dalam hirilisasi riset. Otonomi yang dimiliki harus menjadi 

riset di PTNBH aplikasi dan inovatif, bukan hanya sekedar  

menambah kredit dosen dan penelitinya.

“Kita harus mencontoh IPB University yang mempunyai 

teknologi tepat guna dan teknologi pangan yang 

dikembangkan sehingga manfaatnya lebih luas.  Teknik-

teknik penanaman dan budidaya ini dapat dikembangkan 

dengan cara digitalisasi sehingga inovasi IPB University 

dapat disebar dan diketahui oleh seluruh masyarakat 

Indoesia, sehinggga banyak orang yang tertarik untuk 

belajar sehingga nantinya akan bermanfaat bagi seluruh 

bangsa. Harapannya  banyak orang yang belajar ke IPB,” 

ujarnya.

Prof Agus menghimbau agar Senat Akademik melakukan 

kajian terhadap kurikulum yang ada. "Kalau perlu lakukan 

segera revisi. Kita sedang menghadapi Revolusi Industri 

4.0 yang berisi kemajuan teknologi digital, big data dan 

lain-lain. Maka kurikulum di PTNBH harus up to date dan 

visioner. PTNBH juga harus menyelenggarakan pendidikan 

tinggi yang berorentasi pada lulusan yang siap kerja. Kita 

sekarang sedang menghadapi bonus demografi dan hal itu 

hanya bisa menjadi bonus bila SDM kita memiliki daya 

saing," ungkapnya.  Selain itu ia berpesan agar PTNBH  

lebih meningkatkan kualitas karena kuota penerimaan 

jalur mandiri sudah diperbesar, maka dari itu PTNBH perlu 

membangun komunikasi publik yang baik.

“PTNBH juga harus siap menghadapi perubahan 

khususnya di era keterbukaan. Sekarang ini PTNBH harus 

mempu bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri. 

Termasuk  pula dengan hadirnya rektor asing itu perlu 

disikapi positif oleh PTNBH. Maka dari itu PTNBH harus 

mengejar dan meraih sertifikasi internasional untuk 

menyejajarkan dengan perguruan tinggi di luar negeri. 

Dengan demikian lulusan PTNBH menjadi terbuka 

aksesnya kepada pasar kerja internasional,” tuturnya. 

Harapannya, sidang Majelis Senat Akademik Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTNBH) dapat 

meningkatkan kualitas di PTNBH, baik institusi, 

sumberdaya manusia maupun lulusannya yang siap 

bekerja dan bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri, 

sehingga pada akhirnya kualitas perguruan tinggi akan 

menentukan  kualitas sumber daya para lulusannya. 

(Awl/RA)
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IPB University Terima Kunjungan Humas Universitas Sebelas Maret

I
PB University menerima kunjungan delegasi dari 

Universitas Sebelas Maret (UNS) dalam rangka studi 

tiru kehumasan. Perwakilan Humas UNS terdiri dari 

Deputi Humas UNS, Intan Novela QA, Kepala Divisi 

Pengelola Brand, Kusumaningdyah Nurul Handayani, 

Kepala Divisi Kerjasama, Heru Sasongko, Kepala Divisi 

Media dan Informasi, Ariyanto Adhi Nugroho dan  

beberapa staf Humas UNS. Delegasi UNS tersebut 

disambut oleh Kepala Biro Komunikasi, Yatri Indah 

Kusumastuti dan tim di Ruang Sidang Rektor II, Kampus 

IPB Dramaga, Bogor (27/2).

Yatri menyampaikan, Biro Komunikasi IPB University 

memiliki tiga bagian yakni Humas, Promosi dan 

Sekretariat Pimpinan. Tiga bagian tersebut pada 

praktiknya saling berkolaborasi untuk melaksanakan tugas 

marketing communication dan corporate communication. 

Yatri menyebutkan bahwa tugas marcomm dan corcomm 

saling melekat dan tidak bisa dilakukan hanya oleh satu 

bagian saja.

Intan Novela, Deputi Humas UNS mengungkapkan, 

pertemuan dengan IPB University sudah sangat 

dinantikan oleh dirinya dan tim. Mengingat IPB University 

memiliki banyak catatan prestasi di antara Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) baik di tingkat 

nasional maupun internasional.

Salah satu yang terbaru, IPB University meraih peringkat 

ketiga dalam Anugerah Humas Ristekdikti pada tiap 

kategori yang dilombakan, yaitu laman, media sosial dan 

hubungan media untuk klaster PTNBH tahun 2019. 

Karenanya, Intan menyadari bahwa UNS perlu banyak 

belajar dari IPB University dalam tugas dan fungsi 

kehumasan.

“Alhamdulillah kami sangat bahagia sekali bisa berkunjung 

ke IPB University dan bertemu Biro Komunikasi. Informasi 

yang disampaikan bergizi sekali. Wawasan yang diperoleh 

dari IPB University, saya kira tidak hanya berguna untuk 

kami di Humas, tapi juga sebagai masukan untuk 

stakeholder serta atasan kami di UNS bahwa kita perlu 

berbenah,” ungkap Intan.

Meski bukan dari background keilmuan komunikasi dan 

kehumasan, Intan mengakui bahwa dirinya bersama tim 

Humas UNS memiliki komitmen yang tinggi untuk 

menjalankan tugas-tugas kehumasan. Hal itu dibuktikan 

dengan capaian UNS yang juga meraih prestasi pada 

Anugerah Humas Ristekditi.

Yatri juga mengakui bahwa tim yang berada di Humas IPB 

University juga memiliki latar belakang pendidikan yang 

beragam. Namun bagi Yatri, hal tersebut merupakan hal 

positif tersendiri. Karena di saat perkembangan industri 

4.0, peran humas terus berubah. Sehingga menurutnya, 

perlu ada support dari keahlian lain, seperti tim 

information technology (IT) misalnya untuk mendukung 

peran humas institusi. “IPB University pun masih terus 

belajar. Kami belajar dari manapun, melakukan kunjungan 

kemanapun agar terus mendapat pelajaran baru. Kalau 

tidak, kita akan ketinggalan karena ternyata kehumasan 

itu berubah terus, terlebih mengikuti revolusi industri 4.0 

saat ini,” ujar Yatri.

Yatri optimis IPB University dan UNS di masa depan 

semakin maju. Ia turut mengucap terima kasih kepada 

Humas UNS yang telah berkunjung ke IPB University. Yatri 

berharap ke depan IPB University bersama UNS akan 

terus menjalin komunikasi serta kolaborasi yang baik agar 

terus melahirkan prestasi dan memberi manfaat bagi 

stakeholder baik internal maupun eksternal di masing-

masing perguruan tinggi. (Rz/Zul)
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Dengan Mendengar, Belajar Bahasa Jadi Lebih Mudah

I
PB University tidak hanya dikenal sebagai perguruan 

tinggi terbaik di Indonesia dalam hal sains. Tetapi, IPB 

University juga memberikan perhatian terhadap 

perkembangan bahasa, termasuk salah satunya adalah 

bahasa arab. Hal tersebut dibuktikan dengan mahasiswa 

IPB University pernah mendapat juara 2 lomba debat 

bahasa Arab nasional dua kali berturut-turut.  Hal tersebut 

disampaikan oleh Dr Asep Nurhalim Lc, MPdI, Ketua 

Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University dalam 

acara Arabic Talk Show: Milenial Lancar Bahasa Arab Itu 

Keren, Jum'at (28/2) di Kampus IPB Dramaga. 

Dr Asep menyampaikan, bahasa arab penting dipelajari, 

oleh karena itu kegiatan ini bertujuan sebagai pengingat 

bagi semua tentang pentingnya bahasa Arab.  “Saya 

membayangkan, kalau banyak dari dosen dan mahasiswa 

IPB University yang mengerti bahasa arab, maka kelak 

keilmuan IPB University itu bisa tersampaikan, jadi bisa 

diunggah ke Timur Tengah. Sehingga kebermanfaatannya 

bisa menjangkau lebih luas lagi,” ujar Dr Asep.

Sementara itu, Founder Arabiya Indonesia, Muhsinin Fauzi, 

Lc, MSi yang hadir sebagai pembicara mengungkapkan, 

kemampuan kebahasaan seseorang akan memudahkan 

jalan bagi orang tersebut untuk berhubungan dengan 

orang lain. Ia pun berbagi cerita menarik tentang kiat-kiat  

mudah meraih kata sepakat dengan salah seorang 

investor dari Timur Tengah lewat kemampuan berbahasa 

arabnya. “Beberapa waktu lalu ada investor dari Saudi 

yang datang. Bertemulah dengan beberapa pengusaha 

yang notabene mereka berbahasa Inggris, sehingga 

kesulitan untuk berkomunikasi. Ketika saya membantu, 

langsung deal. Jadi, kedekatan bahasa memungkinkan kita 

untuk punya keluasan peluang, ini dalam konteks usaha,” 

ungkap Muhsinin.

Muhsinin juga menunjukkan fakta bahwa kini bahasa Arab 

menempati posisi keempat sebagai bahasa yang paling 

banyak digunakan di dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

telah menetapkan tanggal 18 Desember sebagai Hari 

Bahasa Arab Sedunia. 

Muhsini meyakini, kemampuan bahasa Arab juga bisa 

menunjukkan seseorang menempuh pendidikan yang 

lebih baik. Ia menyebut, universitas-universitas yang ada 

di Timur Tengah secara peringkat, menempati posisi 

antara 150-200. “King Abdul Aziz itu peringkat 150, jauh 

mengalahkan negara-negara lain termasuk Indonesia. 

Tidak menutup kemungkinan ini akan dikejar oleh 

siapapun. Artinya sekarang tren untuk  belajar sains bukan 

hanya ke negara maju, tapi juga ke negara-negara Arab,” 

ujar Muhsinin. Ke depannya, menurut Muhsinin, bahasa 

Arab memiliki prospek yang semakin tinggi. Baik untuk 

kepentingan dunia maupun kepentingan agama. Salah 

satu yang membuat bahasa kuat adalah tingkat kekuatan 

ekonomi. Karena jika ekonomi suatu negara kuat, dan 

berinvestasi, maka penggunaan bahasa akan 

mempengaruhi negara tujuan investasi.

Sementara itu, Nouran Ali Al-Fashtakie, Native Arabiya 

Indonesia dari Syiria yang turut hadir menyampaikan 

beberapa tips agar para milenial mudah belajar bahasa 

Arab. Menurutnya, hal yang pertama dan terpenting yang 

harus dimiliki adalah motivasi. “Apa yang akan kita 

dapatkan setelah belajar bahasa, apakah untuk peluang 

mencari kerja atau melanjutkan studi atau untuk bisa 

memahami al-Quran. Yang terakhir inilah motivasi 

terbaik,” kata Nouran.

Menurutnya, menumbuhkan kecintaan juga tak kalah 

penting. Tak hanya berlaku untuk mempelajari bahasa, tapi 

juga berlaku bagi aktivitas apapun yang akan dilakukan.  

“Bahasa itu kaya dengan kosa kata. Tantangannya, 

terkadang kita tidak mendapatkan hasil yang konkrit. 

Sehingga biasanya setengah perjalanan, menyerah. Maka 

kalau sudah cinta, sesulit apapun pasti akan 

diperjuangkan,” tutur Nouran.

Hal lain yang menjadi tantangan dalam belajar bahasa 

arab adalah rumitnya kaidah bahasa arab, yang biasa 

dikenal dengan istilah nahwu shorf. Maka Nouran 

menjelaskan, mestinya pembelajaran bahasa arab bisa 

difokuskan lebih dulu kepada membaca, menulis dan 

mendengar. Baik Nouran maupun Muhsinin juga sepakat 

bahwa hal paling mudah untuk belajar bahasa adalah dari 

mendengar. Bahasa arab termasuk bahasa yang paling 

jelas pelafalannya. Sehingga dengan mengoptimalkan 

pendengaran, bisa mempermudah milenial untuk belajar 

dan memperkaya kosa kata yang dimiliki. (Rz/RA)
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IPB University dan Disperindag Kabupaten Bogor Latih PKK 
Menjadi Motivator Konsumen Tahun 2020

D
inas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten 

Bogor menggandeng IPB University untuk melatih 

Ibu-ibu penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) yang berasal dari 20 kecamatan di 

Kabupaten Bogor dalam kegiatan Pelatihan Konsumen 

Cerdas untuk Motivator Konsumen Tahun 2020. Pelatihan 

ini berlangsung dalam dua gelombang dengan mengambil 

tempat di Hotel Gerbera, Puncak, Bogor. Gelombang 

pertama dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 20 Februari 

2020 dengan jumlah peserta 43 orang, sementara 

gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 27 

Februari 2020 dengan jumlah peserta 37 orang. 

Kegiatan pelatihan ini melibatkan konsumen yang berasal 

dari kelompok PKK di daerah tersebut. Pelatihan ini 

ditujukan kepada anggota PKK karena kegiatan ini sejalan 

dengan program kerja yang dimiliki oleh PKK yaitu 

pendidikan dan keterampilan. Hasil yang diharapkan dari 

kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK dapat menjadi motivator 

konsumen cerdas yang akan menyebarkan lagi ilmu-ilmu 

yang sudah diterima. Ibu-ibu yang hadir dibekali dengan 

pelatihan menjadi motivator, dan juga diberikan pelatihan 

untuk meningkatkan keterampilan sebagai konsumen 

cerdas. Selain itu, kegiatan ini juga berusaha mendukung 

Program Pancakarsa Pemerintah Kabupaten Bogor yaitu 

Karsa Bogor Maju.

Pada hari pertama, kegiatan diisi oleh pembicara dari 

Kementerian Perdagangan dan Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN). Pada malam hari pertama 

hingga hari ketiga, narasumber/fasilitator berasal dari 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi 

Manusia (Fema) IPB University antara lain Megawati 

Simanjuntak, Dr Irni Rahmayani Johan, Dr Ir Istiqlaliyah 

Muflikhati, dan Ir Retnaningsih, MSi. Materi yang dilatih 

kepada para calon motivator konsumen ini adalah hak dan 

kewajiban konsumen, kebutuhan vs keinginan, label dan 

iklan, cintai produk Indonesia, permasalahan konsumen di 

era digital dan menghitung pendapatan dan pengeluaran 

2020. Peserta juga dilatih tentang tata cara menulis surat 

komplain ketika mengalami kekecewaan setelah membeli 

barang/jasa. Selain itu, para peserta juga diberikan pelatihan 

microteaching dengan praktek langsung dengan teknik-

teknik mengajar karena nantinya para motivator konsumen 

ini akan menindaklanjuti dengan melakukan edukasi 

konsumen cerdas di desa masing-masing. Sebanyak 

sepuluh ibu PKK dari gelombang pertama telah melakukan 

edukasi di desa masing-masing dengan sasaran ibu-ibu 

PKK, ibu-ibu pengajian, dan karang taruna.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bogor menyampaikan saat ini 

semakin meningkat berbagai inovasi yang ada untuk 

mempermudah konsumen untuk melakukan berbagai 

kemudahan dalam hidup membuat banyaknya persaingan 

antar produsen dalam menarik konsumen untuk membeli. 

Ketika ingin membeli sesuatu pasti pernah dihadapkan oleh 

berbagai macam pilihan barang ataupun jasa yang 

ditawarkan oleh produsen. Hal ini perlu dicermati dengan 

baik untuk memastikan barang maupun jasa yang dipilih 

mempunyai kualitas yang baik dan jika memungkinkan 

harga dari produk tersebut murah.

Kedua aspek tersebut merupakan hal yang harus 

diperhatikan sebelum memutuskan untuk membeli barang 

atau jasa tersebut. Ia menyampaikan, kita harus cerdas dan 

teliti dalam memilih barang atau jasa yang akan dibeli. 

Karena banyaknya barang atau jasa yang beredar di pasaran 

saat ini semakin banyak, sehingga konsumen dapat dengan 

mudah terkecoh dalam menentukan barang atau jasa yang 

dibutuhkan. Oleh sebab itu, konsumen harus kritis dan 

berani memperjuangkan haknya apabila mendapatkan 

barang yang tidak sesuai dengan standar yang 

dipersyaratkan dalam UU Perlindungan Konsumen No 8 

tahun 1999. Salah satu narasumber dari Departemen Ilmu 

Keluarga dan Konsumen, Dr Megawati Simanjuntak, 

menuturkan bahwa kegiatan pelatihan konsumen cerdas ini 

adalah kerjasama pertama dengan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Bogor. Sebelumnya, telah 

dilakukan kerjasama namun hanya dalam bentuk sosialisasi 

yang sifatnya insidentil saja. 

Melalui pelatihan ini diharapkan dapat lahir motivator-

motivator konsumen yang akan menjadi agen di tengah-

tengah masyarakat dalam membantu program pemerintah 

untuk meningkatkan keberdayaan konsumen yang saat ini 

masih berada di indeks 41.7. Kegiatan ini mendapat 

sambutan yang sangat baik dari peserta. Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor 

berencana akan melakukan kegiatan yang sama pada tahun 

2021 untuk 20 kecamatan yang belum mengikuti pelatihan 

pada tahun ini.   (*/RA)
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Mahasiswa FPIK IPB University 
Gelar Pelatihan Inderaja bagi Mahasiswa

H
impunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi 

Kelautan (Himiteka), Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University 

melaksanakan kegiatan pelatihan  bidang inderaja dan 

sistem informasi kelautan bagi mahasiswa, Sabtu (29/2) 

di Laboratorium Komputer FPIK IPB University.  Pelatihan 

ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Pada tahun ini, 

dihadiri oleh 25 orang peserta masing-masing 11 orang 

dari Himiteka, 8 orang  non Himiteka, 6 orang dari 

Pascasarjana IPB University dan 1 orang pemateri. 

Pemateri pada pelatihan ini yaitu Dr Suryo Kusumo, SPi, 

MSi (Research Team of Assessing Coral Reef). 

Pelatihan ini bertujuan menambah wawasan, kompetensi, 

dan soft skill tentang pengolahan data mengenai 

pemanfaatan inderaja dan sistem informasi kelautan. 

Teknologi inderaja dan sistem informasi kelautan dapat 

digunakan untuk analisa pemodelan tentang perubahan 

tutupan bentik di ekosistem terumbu karang 

menggunakan software Stella Architect.

"Pelatihan ini diadakan karena keluh kesah dari 

mahasiswa FPIK IPB University yang ingin lebih dalam 

menggeluti ilmu yang dipelajarinya dan di sini Himiteka 

hadir menjadi wadah dalam menampung keluh kesah 

dengan mengadakan pelatihan. Selain itu, pelatihan ini 

juga bertujuan meningkatkan softskill mahasiswa yang 

akan berguna baik dalam dunia kuliah maupun dunia kerja 

nanti," ucap Ketua Pelaksana, Chiko Genta Etsoni.

Sementara itu, Dr Suryo Kusumo, SPi, MSi mengatakan 

pelatihan ini sangat langka di IPB bahkan di luar pun masih 

jarang yang melakukannya. Ia menyebutkan peserta yang 

mengikuti patihan ini sangat beruntung karena dapat 

belajar tentang pemodelan spesial tersebut.  

"Pelatihan ini bukan hanya ranah inderaja dan sistem 

informasi kelautan tetapi juga bagi divisi hidrobiologi laut 

yang mempelajari pertumbuhan suatu ekosistem terumbu 

karang," ungkapnya. 

Kegiatan ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berisi 

tentang sistem dinamik dan sistem dinamik spasial dan 

sesi kedua berisi teori coral reef benthic cover dan praktek 

pemodelan sistem dinamik serta sistem dinamik spasial.

Banyak peserta yang memulai pelatihan hanya berbekal 

ilmu baru dan kemudian memiliki kemampuan dalam 

pemodelan spasial perubahan tutupan bentik di ekosistem 

terumbu karang.

"Pelatihan ini sangat bagus dan menarik. Saya sangat 

jarang melihat pelatihan dalam bidang pemodelan. 

Pelatihan ini semoga bisa lebih diperbanyak dan lebih baik 

lagi," ungkap Ratna Suhita,  salah satu peserta pelatihan.

Dengan adanya pelatihan Spatial Modelling of Coral Reef 

Benthic Cover diharapkan peserta dapat mengetahui 

pemodelan spasial mengenai perubah bentik di ekosistem 

terumbu karang. (*/RA)
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Upaya Preventif Masalah Sampah, 
Himabio IPB University Edukasi Warga Untuk Memilah Sampah

H
impunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) IPB University mengajak masyarakat 

Desa Cihideung Ilir RT 05 RW 04 Kecamatan Ciampea, 

Bogor untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan 

sekitar dengan menggelar agenda rutin Abiotic 

(Application of Biology for Community), yakni program 

pembinaan desa untuk mengkaji dan memahami 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan Abiotic 

tahun ini bertemakan “Cintai Desa, Kelola Sampah”.

Masyarakat mendapatkan materi tentang dampak 

sampah terhadap lingkungan dan kesehatan dari Hirmas 

Fuady Putra, S.Si, MSi, dosen Departemen Biologi FMIPA 

IPB University. Di hadapan peserta, Hirmas mengatakan 

bahwa merupakan langkah yang konkrit untuk 

menyadarkan masyarakat terhadap kebersihan 

lingkungan sekitar.  “Jika hanya menggunakan seminar 

sebagai tempat untuk melakukan penyuluhan, bisa kurang 

berdampak pada masyarakat,” ujar Hirmas.

Selain melakukan sosialisasi, agenda Abiotic kali ini juga 

mengadakan penukaran sampah botol plastik dengan 

barang-barang sembako. Selain itu masyarakat desa juga 

diajarkan cara mencuci tangan yang baik dan benar serta 

cara memilah sampah plastik. Dengan adanya kegiatan ini 

diharapkan masyarakat desa akan semakin peduli 

terhadap kebersihan lingkungan desa sekitar. (**/Zul)

Himaproter Ajarkan Buat Susu Goreng dan Pempek Ayam
kepada Mahasiswa

H
impunan Mahasiswa Ilmu Produksi dan Teknologi 

Peternakan (Himaproter), Fakultas Peternakan, 

IPB University gelar pelatihan peternakan, mulai 

dari manajemen ternak sampai pengolahan hasil 

peternakan. Pelatihan ini digelar di Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (29/2). 

Dalam pelatihan ini Himaproter mengajarkan beragam 

ilmu peternakan seperti cara pembuatan susu goreng dan 

pempek ayam, manajemen pemeliharaan kelinci, cara 

mengecek birahi (kelinci minta dikawinkan), melakukan 

palpasi kelinci (kebuntingan kelinci), memperkenalkan 

penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kelinci, serta 

manajemen pemeliharaan kelinci dari kandangnya, 

perawatan kelinci, pengobatan ketika kelinci terkena 

penyakit dan juga pakannya. 

Selain itu, pelatihan ini juga mengajarkan tentang 

perbedaan kualitas telur yang baik dan kurang baik dari 

tiga jenis telur. Yaitu telur ayam, telur bebek dan telur 

puyuh. Peserta juga diajari proses pemotongan ayam yang 

halal sesuai syariat Islam, proses scalding (pencabutan 

bulu), proses parting dan deboning (proses pemotongan 

karkas ayam menjadi beberapa bagian). Peserta juga 

mendapatkan materi tentang proses pembuatan silase 

atau pakan untuk ternak ruminansia yang 

difermentasikan.

Peserta yang mengikuti pelatihan adalah Pemuda 

Pertanian Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU), 

IPB Farmers Student Club, mahasiswa Credit Earning (CE) 

Fakultas Peternakan Universitas Andalas, mahasiswa 

Universitas Indonesia serta mahasiswa IPB University.  

“Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan ilmu yang 

bermanfaat bagi peserta bidang peternakan,” ujar 

Muhammad Dimas Permana selaku Ketua Himaproter. 

(**/Zul)
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Mahasiswa Jepang Peserta SUIJI-SLP IPB University 
Mengenal Lebih Dekat Potensi Desa Purwasari

ebanyak lima Mahasiswa Jepang dari Ehime 

SUniversity, Kagawa University dan Kochi University 

serta 12 Mahasiswa IPB University peserta Six 

University Initiative Japan Indonesia-Service Learning 

Program (SUIJI-SLP) tahun 2020 berkesempatan 

berkunjung ke Desa Purwasari, (20/2).  Desa Purwasari 

menjadi salah satu desa yang pertama kali dikunjungi 

pada SUIJI-SLP 2020, sehingga masih banyak potensi 

yang bisa digali dari desa ini.

Sekretaris Desa Purwasari, Suhendi menyambut dengan 

hangat kedatangan peserta SUIJI-SLP 2020.  “Selamat 

datang di Desa Purwasari, sebuah desa yang masih asri 

dan merupakan tempat dengan budaya Islam yang sangat 

kuat. Semoga adik-adik bisa bersenang-senang, bisa 

mengeksplorasi Desa Purwasari serta menjaga relasi yang 

telah terbentuk,” ujar Suhendi saat memberikan sambutan 

pada prosesi serah terima peserta SUIJI–SLP 2020.

Seusai prosesi serah terima, seluruh peserta 

berkesempatan mengunjungi rumah para stakeholder 

yang ada di Desa Purwasari, khususnya di Kampung Situ 

Uncal, tempat singgah peserta selama melaksanakan 

Kegiatan SUIJI-SLP 2020.

Ketua RW 01 Kampung Situ Uncal, Sarnata juga 

menyambut hangat kedatangan para peserta di 

wilayahnya. “Desa Purwasari, khususnya Kampung Situ 

Uncal sangat mengandalkan sektor pertanian dalam 

kesehariannya. Para warga menggantungkan nasibnya 

dari hasil berkebun, bertani, beternak serta kolam ikan,” 

ungkapnya.

Kali ini, para peserta SUIJI- SLP berkesempatan untuk 

melihat langsung proses pemanenan dan pengolahan 

beras, pemanenan ikan dari kolam serta merasakan 

segarnya bengkuang yang dipanen langsung dari kebun. 

Terlihat mahasiswa Jepang begitu antusias untuk 

mencoba bengkuang, yang baru kali ini mereka coba.

Sementara itu, Kebudayaan Islam yang sangat kental di 

Desa Purwasari menjadikan banyak sekali kebiasaan serta 

kesukaan warga sekitar yang berkaitan dengan unsur 

religius. Salah satu yang menjadi kebanggaan masyarakat 

Desa Purwasari adalah kelompok Qasidah. Kelompon 

Qasidah dari Desa Purwasari telah banyak dikenal oleh 

khalayak dan mendapatkan kesempatan untuk tampil di 

salah satu televisi swasta. Capaian ini menjadikan 

kesenian Qasidah begitu diminati oleh masyarakat mulai 

dari anak-anak hingga orang dewasa. 

Selain itu, masyarakat Desa Purwasari juga terbiasa 

mengadakan pengajian secara rutin. Pengajian dilakukan 

setiap hari Senin bagi ibu-ibu dan setiap Sabtu bagi bapak-

bapak. Anak-anak pun terbiasa mengaji setiap hari, mulai 

dari jam tiga sore hingga menjelang adzan maghrib. 

(LPPM/RA)
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Mahasiswa Bidikmisi IPB Turun Akbar 
ke Desa Legok Nyenang Bogor

ahasiswa IPB University penerima beasiswa 

MBidik Misi yang tergabung dalam Bidik Misi 

Turun Desa (BMTD) melakukan kegiatan 

pengabdian berupa BMTD Turun Akbar. Dalam kegiatan ini 

seluruh anggota komunitas mengunjungi desa binaan 

BMTD khususnya di Pos PAUD Anggrek 1 dan Pos PAUD 

Anggrek 9, Desa Legok Nyenang, Kecamatan Pamijahan, 

Bogor, akhir bulan lalu. 

“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada 

para ibu dan anak di pos PAUD tersebut serta memberikan 

bantuan, baik fisik maupun material yang dibutuhkan oleh 

masing-masing pos PAUD. Bantuan yang diberikan 

disesuaikan dengan kebutuhan setiap pos PAUD.  Pada 

Turun Akbar kali ini bantuan yang diberikan berupa buku 

dan alat tulis karena kedua pos PAUD mengalami 

kekurangan alat dan bahan ajar. Bantuan yang diberikan 

berasal dari hasil donasi para mahasiswa IPB University, 

baik itu berupa bantuan secara finansial maupun donasi 

buku secara langsung,” ujar Rahmat Hidayat, Ketua BMTD 

periode 2019/2020.

Menurutnya, antusiasme anak-anak dan ibu-ibu terhadap 

kegiatan ini cukup tinggi. Ibu-ibu rela untuk meluangkan 

waktunya di sela-sela hari libur untuk datang ke pos PAUD 

bersama anak-anaknya. Selama proses pemberian 

edukasi pun, tampak anak-anak menikmati setiap 

kegiatan yang diberikan. Bahkan, ibu mereka juga turut 

menyaksikan ketika anak-anaknya melakukan kegiatan 

yang telah disiapkan oleh BMTD.

“Pada agenda Turun Akbar kali ini, kami mengangkat tema 

'Menjaga Kebersihan dan Mengenal Alam'. Tema tersebut 

kami ambil dengan harapan anak-anak dapat memahami 

cara hidup bersih dan sehat serta menjadi generasi yang 

nantinya akan peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.  

Pendidikan tentang hidup sehat dan pengenalan alam ini 

memang harus dilaksanakan sejak dini,” imbuhnya. 

(**/Zul)



Himatesil IPB University 
Gelar Edukasi Tanggap Bencana Bagi Siswa SD

H
impunan Mahasiswa Teknik Sipil dan 

Lingkungan (Himatesil), Departemen Teknik Sipil 

dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian 

(Fateta), IPB University gelar Aksi Tanggap Bencana yang 

diperuntukkan bagi siswa-siswi Sekolah Dasar di SDN 3 

Bubulak, Bogor (29/2). 

Kegiatan tersebut berupa penyampaian tentang mitigasi 

banjir dan mewarnai tempat sampah agar lebih menarik 

serta edukasi mengenai cara memilah sampah organik 

dan anorganik.  “Kegiatan ini bagus, kalau bisa kegiatan 

mahasiswa yang datang ke sekolah-sekolah diperbanyak 

lagi. Anak-anak juga kelihatannya antusias. Kegiatan ini 

juga menambah wawasan tentang kebersihan sungai dan 

lingkungan. Dari kegiatan ini diharapkan siswa dapat 

membuang sampah pada tempatnya dan dapat 

membedakan antara sampah organik dan anorganik,” ujar 

salah satu guru SDN 3 Bubulak. (**/Zul)

Tingkatkan Kualitas Kepengurusan, 
BEM KM IPB University Lakukan Studi Banding dan FGD

D
emi meningkatkan kualitas kepengurusan, 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga 

Mahasiswa (KM) IPB University lakukan studi 

banding ke Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung 

(23/2). Menurut Ketua BEM KM IPB University, Bhirawa 

Anandithya Wicaksana, BEM Kema Unpad memiliki 

kemiripan dari segi bidang kepengurusan.

“Selain berbagi pengalaman, kami ingin mengembangkan 

kepengurusan BEM menjadi lebih baik secara internal 

maupun eksternal. Studi banding dilakukan bukan untuk 

menunjukkan siapa terhebat, namun untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kinerja menjadi lebih 

kreatif, inovatif, dan optimal,” ujarnya.

Dalam studi banding ini, pengurus BEM dari dua 

perguruan tinggi negeri ini menggelar Focus Group 

Discussion (FGD) yang menjadi wadah untuk diskusi dan 

berbagi pengalaman. (**/Zul)
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Dukung Green Campus, Himagreto IPB University 
Gelar Gerakan Cinta Lingkungan

D
alam rangka menyukseskan program green 

campus tahun 2020 dan memperingati Hari 

Peduli Sampah Nasional, Himpunan Mahasiswa 

Agrometeorologi (Himagreto) Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University 

mengadakan kegiatan Gerakan Cinta Lingkungan di sekitar 

kampus IPB Dramaga, Bogor, Kamis, (27/02).

Gerakan Cinta Lingkungan atau Gertakan merupakan salah 

satu program kerja Divisi Sosial dan Lingkungan 

Himagreto yang berfokus pada kelestarian dan kebersihan 

lingkungan kampus IPB University. Pada kegiatan ini, 

Himagreto mengajak mahasiswa IPB University untuk 

menukarkan sampah botol plastik dengan barang yang 

lebih bermanfaat dan dapat dipakai berulang kali. Sampah 

dapat ditukar dengan ragam pilihan menarik berupa 

totebag, tumbler, stainless straw, sapu tangan, maupun 

pengisian saldo uang elektronik. 

“Kegiatan ini bertujuan menyadarkan mahasiswa tentang 

pentingnya mengurangi penggunaan plastik, serta 

mengajak mahasiswa supaya membuang sampah dengan 

memperhatikan jenis sampah dan tempat sampahnya. Hal 

ini supaya sampah yang terkumpul nantinya bisa diolah 

kembali dan dapat dimanfaatkan dengan baik," papar 

Annida Fauziyyatul Afifi selaku penanggung jawab 

kegiatan.

 Ia menyebutkan, sedikitnya ada  30 mahasiswa IPB 

University yang mengikuti kegiatan dengan antusias dan 

memberikan respon yang sangat baik. Hal ini terbukti 

dengan hadirnya mahasiswa yang membawa sampah 

botol pastik sebanyak dua karung trash bag, serta rela 

menunggu dan mengantri kegiatan tersebut sebelum 

dimulainya kegiatan penukaran sampah.

Sampah botol plastik yang dikumpulkan terdiri dari botol 

plastik ukuran 600ml dan 1500ml. Jumlah sampah botol 

plastik yang berhasil dikumpulkan yaitu lebih dari lima 

karung trash bag. Selanjutnya, sampah botol plastik ini 

akan diolah kembali dan dimanfaatkan menjadi barang 

yang memiliki nilai artistik dan ekonomi.

“Kegiatannya seru banget, selain mendapatkan reward, 

secara tidak langsung juga menyadarkan mahasiswa 

tentang pentingnya mengurangi sampah plastik dan 

memotivasi para mahasiswa untuk berperan aktif dan 

peduli terhadap lingkungan sekitar," tutur Arsy Atika salah 

satu partisipan kegiatan. (*/RA)
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K
egiatan rutin edukasi pemilahan sampah Hey 

Tayo yang diselenggarakan oleh  Himpunan 

Profesi (Himpro) REESA Departemen Ekonomi  

Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University kembali diadakan di 

Koridor Ekonomi Gedung Baru FEM, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (26/02). Kegiatan ini bekerjasama dengan 

Agrianita FEM IPB University sebagai penyedia reward 

bagi para pendonor sampah.

Hey Tayo (Hey Tukar Sampah Ayo) merupakan kegiatan 

tukar sampah dengan membawa minimal satu goodie bag 

sampah yang sudah terpilah. Nantinya sampah yang 

sudah terpilah tersebut dapat ditukar dengan makan siang 

gratis yang disediakan di booth Hey Tayo.

“Ini merupakan salah satu bentuk konkret dalam 

mendukung IPB Green Campus 2020 dengan harapan 

dapat mengubah lifestyle warga IPB University untuk 

mulai sadar memilah sampah dari sumbernya,” ujar Hifa, 

salah satu pengurus REESA Departemen Campus Social 

Responsibility.

Dibutuhkan biaya yang cukup besar pada tahap pemilahan 

sampah dalam rangkaian proses pengolahan sampah. 

Dengan budaya memilah sampah dari sumbernya, 

kebutuhan biaya tersebut bisa diminimalisir. Oleh karena 

itu, upaya yang dilakukan dalam program ini dapat 

memudahkan proses pengolahan sampah di IPB 

University.

Transisi lifestyle mahasiswa dari yang asal buang sampah 

sampai terbiasa dalam memilah sampah adalah proses 

yang cukup sulit. Perlu adanya kesadaran dari berbagai 

pihak yang dalam menginisiasi program serupa, agar 

mahasiswa semakin terbiasa. Selain itu, repetisi program 

secara rutin dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk 

membangun budaya memilah sampah di IPB University. 

“Bukan hanya sebagai kegiatan insidental, tapi juga 

sebagai kegiatan rutin. Hal ini adalah salah satu hal yang 

melatarbelakangi semangat pengurus REESA dalam 

melaksanakan program Hey Tayo secara rutin,” 

tambahnya. (**/Zul)

Hey Tayo Terus Beraksi

12



Alumni Ajarkan Kolaborasi 
pada Mahasiswa Fisika IPB University

hysics Research Club (PRC) Himpunan Mahasiswa 

PFisika (Himafi) IPB University mengadakan 

kegiatan Boothcamp 1 di Ruang Seminar Fisika, 

Gedung Departemen Fisika, Kampus Dramaga, Bogor 

(16/2). Boothcamp 1 terdiri dari pemaparan materi, 

pengaplikasian software dan diskusi yang diikuti oleh 

mahasiswa dan alumni Departemen Fisika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB 

University. 

Ketua PRC, Imam Muhajir mengatakan bahwa kegiatan ini 

bertujuan melatih mahasiswa fisika berkolaborasi dalam 

menjalankan suatu kegiatan atau projek dengan cara 

mudah dan praktis. Dari kegiatan ini diharapkan 

mahasiswa dapat lebih mengenal aplikasi ilmu fisika dan 

termotivasi untuk terjun di dunia keprofesian pasca 

kampus di bidang Fisika.

Narasumber yang hadir dalam workshop bertemakan 

Github Education ini adalah Endang Suwarna dan 

Muhammad Rifki Tawakkal. Keduanya adalah alumni 

Fisika IPB University.

Dalam pemaparannya, Endang Suwarna mengatakan 

bahwa GibHub Education sangat berguna dalam melatih 

berkolaborasi dan bekerjasama dalam menjalankan suatu 

event atau projek. “GitHub Education adalah cara praktis 

untuk berkolaborasi dengan orang lain dan membangun 

portofolio yang menunjukkan pengalaman dunia nyata. Ini 

sangat penting dan relevan karena kolaborasi menjadi 

faktor penting dalam menjalankan suatu projek untuk 

mencapai hasil yang optimal.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Departemen 

Fisika IPB University, Dr Akhiruddin Maddu, mengatakan 

tentang perlunya mahasiswa untuk selalu meningkatkan 

kompetensi dan kapasitas serta kerjasama guna 

menghadapi era disrupsi saat ini. 

“Saya berharap mahasiswa Fisika IPB University tetap 

bersemangat dan termotivasi untuk meningkatkan 

kompetensi dan literasi di bidang sains dan teknologi serta 

kemampuan berkolaborasi sebagai modal untuk 

meningkatkan daya saing di dunia kerja,” ujarnya. (**/Zul)
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Peduli Kanker, BEM Fema IPB University 
Gelar Edukasi dan Donasi

ermasalahan kanker menjadi salah satu 

Pperhatian dunia, sebab tidak sedikit penderita 

kanker yang harus berjuang melawannya dan 

akhirnya meninggal. Maka dari itu tanggal 4 Februari 

ditetapkan sebagai World Cancer Day, untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker 

dan mendorong pencegahan, deteksi dan pengobatan 

kanker.

Untuk menunjukkan dukungan kepada para penderita 

kanker, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 

Ekologi Manusia (Fema) menggelar “Labyrinth of Change” 

di Koridor Fema, Kampus IPB Dramaga, Bogor (26/2). 

Kegiatan ini hasil kerjasama dengan Kementerian Sosial 

dan Kemasyarakatan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University. 

Di sepanjang jalur labirin koridor, terdapat tiga pos yang 

dijaga oleh panitia penyelenggara, pos pertama yaitu pos 

education. Setiap pengunjung diberikan edukasi seputar 

penyakit kanker. Mulai dari apa itu kanker, penyebab dan 

cara mencegah kanker serta pengenalan berbagai jenis 

kanker. Pos kedua yaitu pos games dimana pengunjung 

diajak untuk bermain games dengan pengunjung lain. Pos 

ketiga yaitu pos support and donation. Para pengunjung 

dipersilakan untuk menempelkan pita ungu dan 

menuliskan pesan singkat yang berisi semangat bagi para 

penderita kanker dan pengunjung diajak untuk berdonasi 

untuk membantu meringankan beban  para penderita 

kanker. Donasi yang terkumpul nantinya akan diserahkan 

kepada Yayasan Kanker Indonesia.

“Informasi tentang kanker dikemas secara menarik 

melalui labirin. Semoga dengan adanya Labyrinth of 

Change ini kita semakin sadar akan bahaya kanker dan 

terus mendukung penyintas kanker untuk sembuh,” ujar 

Nuriya, mahasiswi FEMA IPB University. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Berikan Edukasi tentang Hutan 
kepada Siswa Sekolah Dasar

H
impunan Mahasiswa Hasil Hutan (Himasiltan), 

Fakultas Kehutanan, IPB University 

berkolaborasi dengan komunitas Kakak Asuh 

menggelar program pengabdian tentang edukasi 

kehutanan kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

Lanatussibyan, Paledang, Bogor, Sabtu, (29/2). 

Kegiatan tersebut dilatarbelakangi kurangnya 

pengetahuan anak-anak terutama siswa-siswi sekolah 

dasar (SD) tentang  hutan serta manfaat dalam menjaga 

hutan.  Oleh karena itu, melalui program ini, Himasiltan 

IPB University berusaha memberikan pengetahuan 

tentang manfaat dari hutan kepada siswa-siswi SD.  

Kegiatan diawali dengan pengenalan hutan secara umum 

serta flora dan fauna yang bisa dijumpai di dalamnya.  

Pada kesempatan ini, siswa-siswi MI Lanatussibyan 

dengan semangat menyebutkan berbagai fauna yang ingin 

mereka jumpai.  Setelah siswa mengenal hutan, tim 

Himasiltan menayangkan video tentang kerusakan hutan. 

Para siswa diberi gambaran tentang bencana apa yang 

akan terjadi jika hutan tidak dijaga. Selain itu, mereka juga 

diajarkan cara merawat tanaman yang baik.

“Hutan mempunyai peranan penting dalam menjaga 

lingkungan, saya rasa pengetahuan tersebut harus 

diajarkan kepada siswa sejak kecil. Banyak siswa yang 

telah mengenal hutan langsung minta diajak bermain ke 

hutan," ujar Kevin Arian Sanjaya, Ketua Himasiltan. 

Kegiatan kali ini diakhiri dengan pembagian hadiah berupa 

buku cerita dan alat tulis kepada peserta yang berani 

menceritakan tentang materi yang didapat. Tim 

Himasiltan juga memberikan bibit tanaman kepada pihak 

sekolah untuk ditanam di sekitar lingkungan sekolahnya. 

(*/RA)
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