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Rektor IPB Naikkan Anggaran IT dan 
Laboratorium Dua Kali Lipat

atusan pejabat di lingkungan Institut Pertanian RBogor (IPB) hadiri acara Koordinasi Pengelolaan 
Program Kerja IPB. Kegiatan yang  digelar di IPB 

International Convention Center, (12/7). Kegiatan yang 
digelar Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) IPB ini 
bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap 
perkembangan IPB ke depan.

Di hadapan para pejabat IPB yang terdiri dari para kepala 
sub direktorat, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, 
kepala sub bagian dan kepala tata usaha tersebut, Rektor 
IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa kondisi IPB tahun 
1980-an sangat berbeda dengan tahun tahun 2000-an. 
Perubahan ini harus direspon. 

“IPB harus menjadi trend setter perubahan. Saat ini IPB 
masuk tiga hingga empat kampus besar di Indonesia dan 
masih diperhitungkan di tingkat nasional. Namun kita juga 
tidak bisa menghentikan perguruan tinggi di luar IPB 
melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan 
perguruan tingginya. IPB yang besar punya beban yang 
besar juga. Ini menjadi tuntutan bagaimana dengan 
gerbong IPB yang besar, tapi tetap bisa bergerak lincah, " 
kata Rektor.

Rektor pun mengulas fakta tumbangnya beberapa 
perusahaan nasional dan internasional yang tergerus oleh 
kemajuan zaman karena gagal membaca perubahan  
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zaman. Perusahaan-perusahaan pun mulai melakukan 
perubahan untuk menghadapi situasi ini. 

“Perbankan, Kantor Pos, Telkom juga tengah melakukan 
perubahan-perubahan karena semua sudah berbasis 
online, sehingga keberadaan kantor cabang mungkin 
sudah tidak terlalu penting lagi. Di era kini melalui peran 
media, seseorang bisa mendadak jadi tenar. Namun kita 
tidak ingin menjadi orang besar yang instan, tetapi kita 
ingin besar karena karya kita. Kita juga harus memahami 
bagaimana branding di era sekarang. Untuk itu kita harus 
membaca perubahan dengan tepat,” tandas Rektor.

Menurutnya, dalam melangkah kita bisa merujuk pada visi 
IPB 2019 - 2045 yakni menjadi techno-socio 
entrepreneurial university yang terdepan dalam 
memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan. Ini 
upaya IPB untuk menciptakan pengusaha yang  inovatif di 
masyarakat karena tidak  mungkin semua orang menjadi 
pegawai. 

“Salah satu upaya untuk merespon perubahan, IPB akan 
menaikkan anggaran laboratorium dua kali lipat. Aspek 
Information Technology (IT) juga harus canggih. Tahun 
depan program IPB  harus sudah berbasis teknologi 
informasi semua. Kita sudah memulai dengan aplikasi 
student mobile. Saat ini sedang dirancang aplikasi mobile 
untuk kependidikan (tendik) dan dosen. Itu sudah menjadi 
tuntutan. Dalam situasi semua serba digital, boleh jadi ke 
depan pegawai pun hanya butuh 500 orang,” ucapnya.

Perubahan itu suatu keniscayaan. Ia menyebutkan  
perusahaan  semakin canggih. Untuk mengeluarkan dana 
seribu rupiah pun tidak akan mudah karena semua bagian 
harus tersistem dengan baik, terintegrasi dan 
akuntabilitasnya tercatat dengan baik.

“Oleh karena itu, para pejabat yang hadir hari ini adalah 
roda-roda yang harus terus bergerak agar IPB bisa lebih 
stabil dalam menghadapi perubahan. Anda adalah 
kekuatan yang ada di dalam IPB,” ucap Rektor. 

Wakil Rektor bidang Sumberdaya, Perencanaan dan 
Keuangan IPB, Prof. Dr. Agus Purwito memaparkan hal-hal 
terkait pengelolaan program kerja diantaranya: kebijakan 
pengelolaan IPB (aspek keuangan, sumber daya manusia, 
perencanaan, dan pengelolaan program). Pada 
kesempatan ini sejumlah direktur/kepala kantor/kepala 
biro menyampaikan tentang pengelolaan program kerja 
IPB diantaranya: pengelolaan Sistem Imbal Jasa (SIJ), 
aturan lembur pegawai, layanan asuransi, mekanisme 
pengusulan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan 
Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), tata kelola keuangan, 
perencanaan dan pengelolaan program, komunikasi dan 
tata persuratan, transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan program, dan pengembangan sistem 
informasi. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Aplikasi untuk 
Tingkatkan Produktivitas Koperasi Desa

Sejak berdirinya, belum ada koperasi yang tumbuh 
menjadi usaha besar seperti pelaku ekonomi besar. 
Salah satu permasalahan internal koperasi yaitu 

pengelolaan administrasinya yang belum memenuhi 
standar dan pengelolaan datanya masih  manual sehingga 
memicu ketidakpercayaan anggota koperasi terhadap 
pengelolaan keuangannya.

Administrasi sistem koperasi yang ada di desa-desa masih 
menggunakan sistem manual dalam perhitungan dan 
berakibat pada lamanya waktu yang diperlukan untuk 
mengolah keuangan tiap anggota dalam beberapa hal, 
seperti  pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian Sisa 
Hasil Usaha (SHU) merupakan kegiatan terpenting dalam 
usaha perkoperasian. SHU merupakan keuntungan yang 
diperoleh koperasi yang dibagikan dengan para anggota 
sesuai dengan jumlah jasa dan penyimpanan mereka. 
Permasalahan dalam rekapitulasi keuangan yang masih 
sederhana  memicu banyak persoalan,  sehingga lima 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menawarkan 
pengurus koperasi di Indonesia untuk menggunakan 
aplikasi website online berbasis teknologi informasi dan 
digital dalam pengembangan sistem pengelolaan 
keuangan di koperasi tersebut yang dinamakan SOKO 
GURU.

Bayu, Ketua Tim mengatakan, proposal yang mereka 
usung berjudul “SOKO GURU: Perbaikan Sistem Sisa Hasil 
Usaha (SHU) Guna Meningkatkan Efektivitas Koperasi Desa 
Unit Desa Sumber Alam di Kecamatan Dramaga, Bogor.”  
“Kami menciptakan sebuah aplikasi berbasis teknologi 
online untuk memudahkan pengurus koperasi dalam 
menghitung dan mengelola keuangannya,” ujar Bayu.

Program Kreativitas Mahasiswa bidang Teknologi (PKM-T) 
SOKO GURU  ini di bimbing oleh Drs. Moh. Nur Indro dan 

beranggotakan Bayu Pranoto Dwi Putra, Endang Nuradi, 
Gito Heryan, Murtezha Hadijaya El Hasyibi serta Afdhal 
Yusra. SOKO GURU mampu memberikan pembaharuan 
terhadap pengelolaan keuangan koperasi. Inovasi SOKO 
GURU berupa aplikasi untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan keuangan dan pelayanan koperasi untuk 
anggota. Setiap anggota akan memiliki akun yang 
terintegrasi langsung dengan admin (petugas koperasi), 
sehingga rekapitulasi keuangan koperasi dapat dilihat oleh 
anggota dengan membuka dan login ke aplikasi tersebut.

“Sistem pada umumnya koperasi saat ini yaitu ketika ada 
yang ingin mendaftar dan menyimpan uang atau ada 
anggota ingin keluar, dan ingin mengembalikan uang 
simpanan, rekap dilakukan secara manual. Tentu petugas 
koperasi harus melihat rekapannya dari awal. Hal ini 
membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak e�sien, 
sehingga kami memberikan solusi untuk meningkatkan 
produktivitas koperasi dalam pengelolaan keuangannya,” 
ujar Murtheza dalam memaparkan SOKO GURU.

SOKO GURU memiliki potensi yang besar untuk diterapkan 
dalam koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. Sebagai 
bentuk implementasi awal SOKO GURU diterapkan di 
koperasi Unit Desa Sumber Alam yang ada di Dramaga, 
Bogor.  Awal mulanya tim PKM SOKO GURU memberikan 
sosialisasi kepada pengurus koperasi untuk menjelaskan 
pentingnya integrasi pengelolaan keuangan koperasi dan 
penerapan SOKO GURU.

SOKO GURU mendapat sambutan baik dari pengurus 
koperasi Unit Desa Sumber Alam, ini akan memberikan 
kemudahan bagi pegawai dan meningkatkan kualitas 
pelayanan koperasi bagi anggota.  Data-data pemasukan, 
pengeluaran, dan pengelolaan keuangan juga akan 
terintegrasi dalam website SOKO GURU. Aplikasi SOKO 
GURU memberikan �tur lengkap, berupa pro�l koperasi, 
berita terbaru, dan hal seputar perkembangan koperasi.

Prospek ke depannya SOKO GURU sangat potensial untuk 
diterapkan dan dikembangkan untuk koperasi-koperasi 
yang ada di desa. Bayu dan tim PKM-nya telah 
menyediakan fasilitas buku pedoman untuk 
menggunakan aplikasi SOKO GURU secara jelas dan 
lengkap sehingga mampu memudahkan penerapan SOKO 
GURU untuk koperasi yang ada di nusantara. Memasuki 
tantangan global dan era persaingan antar lembaga 
keuangan yang semakin ketat, SOKO GURU bisa dijadikan 
langkah awal untuk membantu koperasi Indonesia agar 
berbasis teknologi dan digital. (HA/ris)
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AGRIYOUNGS, Edukasi Pertanian Ala Mahasiswa IPB 
untuk Pondok Pesantren

Minat dan partisipasi generasi muda dalam 
bidang pertanian terus menurun. Pertanian 
dianggap tidak mampu menopang masa 

depan. Akses lahan dan modal yang terbatas, serta 
minimnya berbagai dukungan lain bagi generasi muda, 
menyebabkan potensi pertanian tidak bisa digarap 
optimal. Lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
berusaha membuat edukasi pertanian untuk santri 
Kahuripan, Desa Sukadamai, Bogor sebagai upaya 
menumbuhkan minat dan partisipasi di bidang pertanian.

Slamet Iman Tao�k, Agung Nurfaizi, Mar’ie Muhammad, 
Yusnia Dwi Putri Suherman, dan Unwanah yang tergabung 
dalam kelompok Program Kreativitas Mahasiswa 
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) di bawah 
bimbingan Bonjok Istiaji, S.P, M.Si berusaha membuat 
edukasi pertanian berbasis ekologi untuk santri dengan 
nama AGRIYOUNGS ( Agroecologycal Education For Young 
Generations). “Potensi pesantren di bidang pertanian 
kurang dilirik dan kurang dikembangkan, sedangkan kita 
ketahui potensi pesantren itu selalu meningkat baik itu 
pesantren tradisional maupun pesantren modern. 
Pesantren yang kami pilih adalah pesantren tradisional 
Kahuripan di Desa Sukadamai,” kata Slamet Iman Tao�k. 
Alasan memilih pesantren tradisional adalah 
ketertinggalan pesantren yang hanya memfokuskan 
kegiatan untuk mengaji. Edukasi umum seperti berhitung 
dan membaca jarang didapatkan, sehingga dalam edukasi 
pertanian AGIYOUNGS ini juga dimasukkan edukasi 
seperti berhitung dan membaca.

Edukasi pertanian yang diajarkan AGRIYOUNGS adalah 
pendampingan dan pembimbingan. Tidak hanya santri 
yang mendapat edukasi tentang pertanian, tetapi para 

pengajar juga akan mendapat edukasi sama seperti para 
santrinya. “Edukasi pertanian ini tidak hanya kami berikan 
untuk santrinya saja, tetapi juga untuk para pengajarnya. 
Kenapa? Kalau kita hanya berikan kepada santri, 
kemungkinan untuk berlanjut sangat kecil karena santri 
tersebut tidak akan menetap di pesantren untuk waktu 
yang lama. Nah para pengajar tersebutlah yang 
memungkinkan untuk membuat program ini terus 
berlanjut, sehingga kami beri pembimbingan juga,” ujar 
Slamet Iman Tao�k.

Pembimbingan dan pendampingan ini menggunakan 
pendekatan visual, auditorial, dan tactual learning. Ketiga 
pendekatan tersebut menghasilkan dua media 
pembelajaran yaitu media permainan dan media 
pendukung. “Metode yang kami gunakan itu kan 
pembimbingan dan pendampingan. Dari metode tersebut 
kami melakukan pendekatan visual, auditorial, dan tactual 
learning yang menghasilkan dua media pembelajaran 
yaitu media permainan berupa agriludo dan media 
pendukung berupa agricard,” tambah Slamet. Permainan 
agriludo merupakan sarana untuk mengaplikasikan 
materi-materi yang diajarkan, sedangkan media agricard 
adalah yang mendukung secara visual yaitu kartu 
bergambar yang mengajarkan langkah-langkah pertanian 
secara baik.

Pertanian yang diajarkan merupakan pertanian yang 
ramah lingkungan seperti pembuatan pupuk kompos, 
pemakaian PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobakteria) 
atau bakteri pemacu pertumbuhan dan konsep-konsep 
yang ramah lingkungan. “Secara umum kami mengajarkan 
pertanian yang ramah lingkungan seperti pembuatan 
pupuk kompos, pemakaian PGPR, dan konsep-konsep 
ramah lingkungan untuk menghindari dari hama dan 
pupuk kimia. Selain itu kami juga mengajarkan  tentang 
hama dan penyakit,” tuturnya.

Output yang diharapkan dari program ini yaitu 
terbentuknya kelompok tani dari para pengajarnya yang 
mau mengembangkan pertanian dan pesantren 
tersebutlah yang menjadi role modeling nya.

Ke depannya, Slamet dan tim berharap AGRIYOUNGS 
dapat berkembang lebih besar lagi, dan tidak hanya 
berfokus pada bidang pertanian tetapi dapat meluas serta 
dapat memberikan edukasi pertanian untuk santri di 
pesantren-pesantren lainnya. (Ath/ris)
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Lictsia Fragrans, Lilin Aromaterapi Buah Pala 
Inovasi Mahasiswa IPB

Buah pala merupakan salah satu buah yang memiliki 
banyak manfaat. Tak hanya dimanfaatkan sebagai 
rempah-rempah,  ternyata buah pala juga dapat 

dimanfaatkan sebagai aromaterapi yang dapat 
menghilangkan stres. Berdasarkan hal tersebut, maka 
sekelompok mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang 
tergabung ke dalam Program Kreativitas Mahasiswa 
bidang Kewirausahaan (PKM-K) 2018 membuat suatu 
inovasi produk berupa lilin aromaterapi yang terbuat dari 
bahan baku buah pala. Tim yang terdiri dari: Febi Maulana 
Nugraha, Syukron Ma’mun, Febri Ramadhan, M. Fadhil 
Ramzy, dan Yolanda Erma Yunita  di bawah bimbingan 
dosen pendamping Dr. Ir. Agus Hikmat, M.Sc.F.Trop melihat 
bahwa ketersediaan buah pala khususnya di Bogor masih 
sangat berlimpah dan kurang dimanfaatkan. Sehingga 
kelimpahan buah pala ini perlu untuk dimanfaatkan agar 
bernilai ekonomi.

“Selama ini buah pala lebih banyak dibuat sebagai 
manisan saja. Sekarang kami mencoba untuk 
menginovasikan buah pala menjadi produk lain yaitu 
berupa lilin aromaterapi yang dapat menghilangkan stres,” 
ujar Febi.  Febi mengatakan,  lilin aromaterapi karya timnya 
tidak menggunakan para�n melainkan soy wax yang 
berasal dari kacang kedelai sehingga lebih aman, ramah 
lingkungan, tidak berbau kimia, dan murah. Hal ini karena 
menurut penelitian jika terlalu sering menggunakan 
para�n maka akan dapat membangkitkan karsinogenik 
dalam tubuh yang sangat berbahaya dan dapat berpotensi 
kanker.

“Selain itu, lilin aromaterapi kami tidak menggunakan 
para�n melainkan soy wax yang berasal dari kacang 
kedelai sehingga lebih aman, ramah lingkungan, tidak 
berbau kimia, dan murah. Sebab, menurut penelitian jika 
terlalu sering menggunakan para�n, maka akan dapat 
membangkitkan karsinogenik dalam tubuh yang sangat 
berbahaya dan dapat berpotensi kanker,” tambahnya lagi. 
Lilin ini terdapat tiga ukuran yakni kecil, sedang dan besar. 

Ukuran kecil dengan tinggi  5 centimeter dan diameter  3 
centimeter. Ukuran sedang dengan tinggi 4,4 centimeter 
dan diamter 5 centimeter. Ukuran besar tinggi 6 
centimeter dan diamter 8 centimeter. Ukuran kecil dihargai 
Rp. 12 ribu,  sedang Rp. 37 ribu, dan besar Rp. 50 ribu. Lilin 
ini berbentuk batang dan memakai wadah dari gelas. 
Warnanya tersedia dalam empat warna, yaitu pink (merah 
muda), kuning, cokelat, dan hijau.

Buah pala dapat dijadikan sebagai aromaterapi karena 
dalam buah tersebut terdapat zat miristisin yang dapat 
berfungsi sebagai antistres. Buah pala yang digunakan 
dalam lilin aromaterapi ini berupa serbuk karena relatif 
lebih murah dibandingkan dengan minyaknya. Untuk saat 
ini lilin aromaterapi di pasaran mendapat respon dan 
diterima dengan baik oleh konsumen. Menurut mereka ini 
suatu inovasi yang bagus dan jarang ditemui karena 
selama ini aromaterapi dibuat dengan menggunakan 
buah-buahan. Selain itu lilin aromaterapi ini dikemas 
secara unik sehingga dapat menarik minat konsumen. 
(WWM/ris)
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Terinspirasi Jumanji, Mahasiswa IPB Ciptakan Yokawan

ndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Ikekayaan fauna yang melimpah. Namun sayangnya 
fauna endemik Indonesia saat ini sudah sangat sedikit 

bahkan sebagian fauna sudah ada yang punah.

Lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menciptakan inovasi permainan yang terinspirasi dari 
permainan Jumanji, yang mereka sebut Yokawan. Mereka 
adalah Hilma Rosmy Naziah, Huky Arvi Loany, Fanisya 
Febrianti Hernada, Sukma Dewi Heidy Santoso, dan Sri 
Wulan.

“Kami sangat miris melihat anak-anak tidak mengenal 
fauna asli dan endemik Indonesia bahkan mereka sekedar 
mengetahui pun tidak,” ujar Hilma, Ketua Tim Penggagas 
Yokawan.

Yokawan merupakan media permainan yang berisi 
tentang macam-macam fauna endemik Indonesia. Dengan 
metode bermain sambil belajar, Yokawan berusaha 
mengenalkan fauna endemik Indonesia mulai dari nama 
lokal, habitat asal, dan sebaran di Indonesia.

Melalui permainan Yokawan, kelima mahasiswa tersebut 
berhasil menciptakan nuansa baru belajar mengenal fauna 
endemik Indonesia dengan cara menyelesaikan misi di 
dalam permainan. Misi tersebut berupa mencapai titik 
tengah Yokawan secara bersamaan. Pemain yang terdiri 

dari empat orang harus bekerjasama dan saling 
membantu memecahkan tantangan yang disediakan di 
papan permainan. Apabila pemain tidak bisa memecahkan 
tantangan maka akan mendapat sanksi yakni berkurang 
nyawanya dan dilewati satu kali putaran permainan 
berikutnya.

“Yokawan telah diaplikasikan di SDN Cihideung Ilir Bogor 
dan diterima oleh anak-anak secara antusias. Anak-anak 
pun juga lebih cepat mengenal dan menghafal nama-
nama fauna endemik Indonesia,” ujarnya.

Permainan Yokawan juga sudah diterapkan di Ciampea 
dan sangat diterima oleh anak-anak. Saat ini Yokawan 
sedang dipromosikan di beberapa daerah tempat asal tim 
Yokawan seperti di Bandung, Ciawi, Cianjur, dan 
Indramayu.

Saat ini Yokawan merupakan salah satu tim yang lolos 
Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat 
(PKMM). Tim Yokawan tidak sendirian menjalankan 
programnya, namun mereka mendapat bimbingan Dr. 
Martua Sihaloho, M.Si sebagai dosen pembimbing.

Rencana ke depan, permainan Yokawan akan 
disempurnakan lebih baik agar dapat diaplikasikan oleh 
masyarakat umum. (Rosyid/Zul)
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