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Ratusan Praktisi Technopark SMK dari 24 Provinsi 
Studi Banding ke IPB

ebanyak 124 peserta dari 31 Sekolah Menengah SKejuruan (SMK) se-Indonesia mengikuti pelatihan 
dan studi banding tentang technopark ke Institut 

Pertanian Bogor, Rabu (11/7). Rombongan disambut oleh 
Wakil Rektor IPB Bidang Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan, 
Prof. Dr. Erika B Laconi di Audit Sumardi Sastrakusumah, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Kampus IPB 
Dramaga Bogor.

Peserta berasal dari 24 provinsi yang terdiri dari provinsi 
Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Gorontalo, 

Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimatan Barat, 
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 
Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Riau, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru dan para 
pengelola technopark ini bergerak di bidang agribisnis 
dan agroteknologi.

Dalam sambutannya Prof. Erika mengatakan bahwa 
pelatihan ini merupakan hasil dari kerjasama IPB dengan 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
RI. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan mutu pendidikan dan kewirausahaan 
berbasis potensi daerah. 

Menurutnya kegiatan ini merupakan salah satu cara 
mewujudkan lulusan yang siap bekerja yang memiliki 
kompetensi di bidang agribisnis dan agroteknologi. Oleh 
karena itu para guru yang mengelola sains technopark di 
SMK perlu dilatih. Kegiatan ini merupakan kontribusi 
perguruan tinggi dalam pembinaan program SMK.
“Saya yakin jika guru menguasai apa yang diberikan hari 
ini maka akan mentransfer ke anak-anak didik dengan 
baik. Atas nama IPB saya ucapkan terima kasih,” ujarnya.

Harapannya SMK dan IPB menjadi agen perubahan di 
lapangan. Peserta yang hadir saat ini akan menjadi virus 
kebaikan di daerah masing masing. Prof. Erika berharap 
program seperti ini akan terus berlanjut.

“IPB  memiliki banyak inovasi yang dapat 
diimplementasikan di daerah yang potensi wilayahnya 
sesuai. Contohnya daerah Jambi dan Riau  yang memiliki 
potensi kelapa sawit. Salah satu tenant inkubasi IPB adalah 
produksi helm dari tandan kelapa sawit,” ujarnya.

Menurutnya IPB sangat peduli terhadap program 
pendidikan di SMK terutama bidang pertanian, agribisnis 
dan agroteknologi. Tujuannya agar siswa semakin cinta 
terhadap pertanian.

Sementara itu, Kepala Seksi Penilaian pada Subdit 
Kurikulum, Direktorat Pembinaan SMK, Kemendikbud RI, 
Dr. Junus Simangunsong, S.Si, MT menyampaikan bahwa 
technopark tahun ini baru pertama kali dikembangkan di 
SMK. Tujuannya untuk pengembangan kompetensi 
lulusan.

Dalam kegiatan ini para peserta dilatih banyak hal oleh 
dosen atau pakar terkait bidang agribisnis dan 
agroteknologi IPB, mulai dari pembentukan kelembagaan 
technopark SMK, penyusunan pro�l technopark, 
penyusunan action plan technopark, penyusunan model 
bisnis, teknik pendampingan tenant technopark, inovasi 
produk, penyusunan SOP technopark SMK hingga 
berkunjung ke Pusat Inkubator Bisnis IPB. Kegiatan ini 
berlangsung selama tiga hari hingga tanggal 13 Juli 2018.

“Kami akan memberikan pemahaman lebih mendalam 
dan memberikan pengetahuan serta keterampilan mulai 
dari menyusun, merencanakan hingga evaluasi program 
technopark di SMK. Peserta akan diajari tentang konsepsi 
dan pengembangan technopark SMK bidang pertanian, 
pemahaman tentang inovasi di bidang pertanian serta 
pemahaman dan keterampilan dalam menginkubasi 
tenant. Harapannya, peserta mendapatkan bekal dan 
punya bahan untuk sosialisasi saat melaksanakan program 
technopark di SMK,” ujar Ketua Panitia Pelatihan, Dr. 
Ahmad Yani, S.TP, MSi. (dh/Zul)
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Terima Dosen Muda Magang, IPB Jadi Percontohan 
Perguruan Tinggi Lain

Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima delegasi dosen 
muda dalam Program Magang Dosen Kementerian 
Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 

(Kemenristekdikti) RI 2018. Rombongan dosen magang 
disambut oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 
Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, 
M.Sc., Agr di Ruang Sidang Rektor, Kampus IPB Dramaga, 
Rabu (11/7).

Rombongan terdiri dari 23 dosen muda yang berasal dari 
berbagai perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya 
adalah Universitas Halu Oleo, Universitas Gorontalo, 
Universitas Serambi Mekah, Universitas Jember, dan 
Universitas Muhammadiyah Sinjai. Program magang 
dosen ini akan berlangsung selama 4 bulan.

“Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya fasilitas 
yang ada. Karena waktu empat bulan itu tidak lama, maka 
silahkan proaktif bertanya tentang manajemen Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), perkuliahan, 
praktikum dan semua yang ada di IPB,” ujar Prof. Dr. Ir. Agus 
Purwito.

Prof. Agus berharap dosen muda yang mengikuti program 
magang dapat meningkatkan kapasitas diri dan 
meningkatkan kualitas institusi. Selain itu, para dosen 
muda bisa mendapat pengalaman merancang proposal 
penelitian, mengajar perkuliahan, membuat diktat kuliah, 
mengikuti praktikum bahkan bisa melanjutkan studi di IPB.

Program magang dosen Kemenristekdikti ini sudah 
dilakukan sejak tahun 2006. Salah satu tujuan program 
dosen magang tersebut adalah meningkatkan 
pengetahuan dosen muda tentang manajemen perguruan 
tinggi pembina, terutama PTN-BH dan penerapan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.

“Kami berharap dengan program magang ini kami bisa 
mengetahui sistem manajemen PTN-BH yang ada di IPB 
dan menerapkannya di perguruan tinggi kami, yang 
kebetulan masih BLU,” pungkas Ketua Delegasi, 
Muhammad Fajar Purnama, yang merupakan dosen muda 
dari Universitas Halu Oleo.
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Mahasiswa IPB Rancang SMIPY, Bantu Orang Kota Bertani

Sayuran memang telah menjadi kebutuhan pokok 
untuk masyarakat Indonesia. Permintaan akan 
sayuran setiap harinya sangat tinggi, terlebih untuk 

masyarakat perkotaan yang sibuk bekerja.

Melihat kebutuhan sayur bagi masyarakat terutama 
masyarakat perkotaan, tiga mahasiswa Departemen Teknik 
Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor (IPB), berusaha berpartisipasi  dalam 
mengatasi kebutuhan sayur bagi masyarakat perkotaan. 
Melalui Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM), 
tiga mahasiwa IPB menawarkan solusi inovatif dengan 
merancang alat bernama SMIPY, yakni Smart Mini Plant 
Factory berbasis internet of things sebagai pendukung 
urban farming.

Tim SMIPY IPB terdiri dari Mu’minah Mustaqimah, Ahmad 
Safrizal, dan Bung Daka Putera. Tim yang dibimbing oleh 
Dr. Slamet Widodo S.TP, M.Sc ini, merancang sebuah mesin 
yang berfungsi sebagai media untuk menanam dimana di 
dalam SMIPY, segala aspek lingkungannya sudah terjaga 
secara otomatis.

SMIPY adalah sebuah alat yang diperuntukkan untuk 
masyarakat perkotaan yang kekurangan lahan untuk 
menanam dan kekurangan waktu untuk menjaga atau 
merawat tanamannya. Dilengkapi dengan internet of 
things, alat ini dapat terhubung ke internet yang akan 
memudahkan pengguna untuk mengontrol tanaman dari 
mana saja.

“Perbedaan SMIPY dengan hidroponik pada umumnya 
adalah sistemnya yang bisa rotasi tanam. Jadi di setiap rak 
itu, pengaturan nutrisinya berbeda-beda yang 
memungkinkan pengguna menanam komoditas yang 
berbeda atau komoditas pangan dengan sistem panen 
bergilir,” kata Mu’minah Mustaqimah.

Alat ini juga berperan memutus pasok sayuran yang 
dikirim ke kota tanpa jaminan kesegaran dan tambahan 
biaya transportasi. Selain itu, alat yang memang 
dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan sayuran pribadi 
keluarga dengan sistem panen bergilir ini memungkinkan 
untuk dikembangkan dalam skala usaha besar.

“Alat ini memang ditujukan untuk keluarga masyarakat 
perkotaan, dengan sistem panen bergilir dan 
berkelanjutan. Berkelanjutan di sini karena akan terjadi 
karena sistem rotasi yang nutrisi di setiap raknya dapat kita 
atur sehingga waktu panennya tidak sama. Alat ini juga 
memungkinkan untuk dikembangkan dalam skala 
pertanian besar, karena tiap-tiap rak juga bisa disamakan 
nutrisinya sehingga waktu panennya bisa sama,” tambah 
Mu’minah.

Harapan ke depannya, alat ini dapat mengedukasi 
masyarakat bahwa teknologi pertanian sudah cukup 
canggih untuk memfasilitasi orang-orang kota yang sibuk 
untuk bisa bertani. Dan alat ini diharapkan dapat 
menyuplai kebutuhan sayur-sayuran dan pangan yang 
sehat.

“Sejauh ini, masyarakat tidak banyak yang tahu bahwa 
pertanian bisa dilakukan dengan mudah dan simple,” ujar 
Mu’minah. (Ath/Zul)
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Mahasiswa IPB Ajari Ibu Rumah Tangga Budidaya Cacing 
untuk Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Tim Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2018 yang 
bernama Perca menggerakkan ibu-ibu rumah 
tangga di desa Cikarawang, Dramaga, Bogor. Untuk 

membudidayakan cacing tanah (lumbricus rubellus). Perca 
yang diketuai oleh Wulan Wulaningsih dari Departemen 
Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, 
Institut Pertanian Bogor (IPB) beserta empat anggota 
dibimbing secara langsung oleh Dr. Megawati 
Simanjuntak, SP, M.Si.

Wahyu mengatakan bahwa program pemberdayaan yang 
berbasis budidaya cacing ini sangat potensial untuk 
dikembangkan. Saat ini, bisnis cacing masih kurang 
diminati padahal permintaan terhadap cacing masih tinggi 
dan budidayanya juga tidak sulit dilakukan. Sasaran dari 
program pemberdayaan ini adalah ibu-ibu rumah tangga 
yang yang berasal dari keluarga marjinal dan tidak bekerja. 
Program ini diharapkan mampu memberikan kesempatan 
berusaha bagi ibu-ibu rumah tangga yang pada akhirnya 
akan menghasilkan tambahan pemasukan keuangan 
keluarga.

Kegiatan pemberdayaan diawali dengan sosialisasi 

program. Sebanyak 24 ibu-ibu rumah tangga di dua rukun 
tetangga tertarik untuk mengikuti kegiatan ini yang 
kemudian dikelompokkan ke dalam enam kelompok. 
Secara mandiri, setiap kelompok diarahkan untuk 
menyiapkan alat dan bahan untuk budidaya cacing 
dengan dukungan para suaminya. Setelah penyiapan 
kandang, media, pakan dan  cacing siap, proses budidaya 
pun dimulai. Penanaman cacing berlangsung selama satu 
bulan hingga siap panen. Hasil panen perdana sekitar 17 
kilogram yang dijual dengan harga sekitar Rp 45.000 per 
kilogram kepada pedagang pengumpul atau pengusaha  
pemancingan ikan.

“Kami juga memberikan pelatihan wirausaha sebagai 
bekal para ibu  untuk memulai bisnis cacing ini,” ujarnya.  
Selain melaksanakan praktik budidaya dan pelatihan 
wirausaha cacing, tim ini juga memberikan pelatihan 
pembukuan sederhana, pelatihan manajemen hasil 
produksi dan pemasaran, serta melakukan kunjungan ke 
pengusaha cacing di Bogor untuk meyakinkan ibu-ibu 
bahwa budidaya cacing sangat potensial untuk 
dikembangkan.

“Ada bu Ela, salah satu peserta, yang berminat untuk 
membuka usaha budidaya cacing di pondok pesantren 
yang dikelolanya. Kami akan dampingi untuk proses 
pembukaan usaha budidaya cacing tersebut. Rencananya 
akan segera dilakukan pengecekan wilayah pesantren dan 
membuat rencana usaha. Kami berharap ini menjadi 
langkah awal untuk kemandirian ekonomi pesantren. 
Semoga kegiatan ini memberikan inspirasi bagi 
masyarakat khususnya kelompok marjinal untuk 
memanfaatkan peluang bisnis cacing sebagai tambahan 
penghasilan keluarga,” ujarnya. (**/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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