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IPB Tuan Rumah Monev Eksternal PKM 2018

rogram Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2018 Pyang diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI telah 

mencapai tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev). Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menjadi tuan rumah pelaksanaan 
Monev PKM yang digelar di Common Class Rooms, Kampus 
IPB Dramaga, Bogor, Selasa-Kamis (17-19/7).

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, 
Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Sc sangat mengapresiasi 
perjuangan para mahasiswa dan perguruan tinggi peserta 

PKM sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu pengetahuan 
serta rasa ingin tahu yang tinggi yang ingin dibuktikan dari 
hasil karyanya. “Ini menunjukkan bahwa semua mahasiswa 
peserta PKM merupakan pejuang-pejuang yang hebat, 
yang siap maju dan berprestasi di kancah Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 2018,” ujarnya.

Dr. Drajat menambahkan bahwa IPB ke depan akan 
berusaha semaksimal mungkin menghasilkan lulusan yang 
mempunyai karakter “Pembelajar yang Pintar”. “Sekarang ini 
kita sedang menghadapi era perubahan yang begitu cepat, 
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maka itu IPB menginginkan mahasiswa menjadi 
pembelajar yang tidak pernah puas untuk terus belajar, 
selalu ingin belajar, lincah dalam belajar, sehingga nantinya 
sudah siap menghadapi perubahan. Tujuannya agar dapat 
membangun dan berguna bagi bangsa ini,” ujar Dr. Drajat.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir IPB, Dr. Alim Setiawan Slamet 
menyampaikan bahwa selama tiga hari ini mahasiswa yang 
mengikuti Monev PKM akan mempertanggungjawabkan 
PKM yang mendapatkan dana dari Kemenristekdikti RI 
tahun 2018.

“Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap 140 tim 
terbaik IPB dan 14 tim terbaik dari perguruan tinggi swasta 
yaitu Universitas Nusa Bangsa, Universitas Djuanda, 
Universitas Ibn Khaldun, Universitas Pakuan, Universitas 
Suryakencana, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
Tim PKM per kategori/bidang yang diikuti yaitu, PKM 
Kewirausahaan (PKM-K) ada 22 Tim, PKM Teknologi (PKM-T) 

ada 7 Tim, PKM Penelitian Eksakta (PKM-PE) ada 57 Tim, 
PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) ada 27 Tim, 
PKM Karsa Cipta (PKM-KC) ada 19 Tim, PKM Penelitian 
Sosial Humaniora (PKM-PSH) ada 8 Tim,” ujarnya.

Tahapan Monev yang diselenggarakan di IPB dilakukan 
dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi 
perkembangan yang dilakukan oleh mahasiswa peserta 
PKM setelah proposal PKM yang mereka ajukan dinyatakan 
lolos. Mahasiswa peserta PKM harus berusaha semaksimal 
mungkin dalam mempresentasikan hasil pekerjaan atau 
karya sebaik-baiknya. Karena Monev kali ini adalah tahapan 
untuk menyeleksi tim-tim PKM yang layak untuk mengikuti 
PIMNAS 2018. PIMNAS 2018 sendiri rencananya akan 
digelar di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). (Awl/Zul)

 

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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SPI Polines Studi Banding Reformasi Birokrasi ke IPB

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menerima kunjungan dari ITim Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri 
Semarang (Polines). Rombongan diterima oleh Kepala 

Kantor Manajemen Mutu dan  Audit Internal (KMMAI) IPB, 
Dr. Ibnul Qayim di Ruang Sidang Biro Umum Kampus IPB 
Dramaga, (17/7).

Dalam kunjungannya ke IPB, tim yang terdiri dari Ketua SPI, 
Rudi Handoyono, SE, M.Si, Mardiono dan Tri Rachadi ini 
ingin mengetahui lebih jauh terkait informasi-informasi 
yang telah dihimpun IPB dalam hal instrumen reformasi 
birokrasi.

“Kami ingin belajar ke IPB tentang road map dan progress 
report serta pengelolaan dari  sistem pengendalian 
internal. Bagaimana untuk meningkatkan, menguatkan 
dan mengimplementasikannya", kata Rudi Handoyono.

Polines melakukan studi banding ini terkait dengan 
implementasi aturan dari pemerintah bahwa setiap 
perguruan tinggi negeri (PTN) dan Kopertis harus 
membuat rencana aksi reformasi birokrasi dan 
perkembangan capaiannya sesuai dengan delapan area 
perubahan, yakni organisasi, tata laksana, mental aparatur, 
peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia, 
aparatur pengawas, akuntabilitas dan  pelayanan publik.

Dalam paparannya, Dr. Qayim menyampaikan bahwa IPB 
selalu menuliskan dan mendokumentasikan kegiatan 
institusi. “Kami berupaya melakukan semua yang 
Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 
(Kemenristekdikti) minta,” ujarnya.

Menurutnya, Kemenristekdikti akan menetapkan PTN yang 
akan menjadi model lembaga yang melaksanakan 
reformasi birokrasi dalam membangun zona integritas, dan 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM), serta penerapan resource sharing 
untuk memanfaatkan sumberdaya (aset) yang ada di PTN. 
(dh/Zul)
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Kain Perca untuk 
Bangun Karakter Anak Usia Dini

Dunia anak selalu lekat dengan permainan. Saat ini 
anak-anak lebih gemar bermain game di komputer 
dan gadget. Lebih senang menonton video dan 

televisi seharian. Dampak dari semua permainan tersebut, 
anak-anak kurang bersosialisasi dengan lingkungannya 
dan kurang mengeksplor alam.

Jika orang tua tidak pandai dan bijak mengatur 
penggunaan permainan tersebut, maka pertumbuhan 
anak bisa terganggu. Bahkan penyimpangan moral anak 
yang marak terjadi saat ini akibat kurangnya pengawasan 
terhadap penggunaan gadget. Penggantian alat 
permainan sebagai salah satu solusi untuk mengalihkan 
penggunaan gadget tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan memberikan alat bermain yang mampu 
mengembangkan kognitif serta pendidikan kepada 
mereka.

Saat ini mainan anak kebanyakan diimpor dari Cina hingga 
mencapai 95% dari total mainan impor. Akan tetapi mainan 
tersebut masih kurang terjamin keamanannya. Kebanyakan 
produk impor mainan tersebut tidak memenuhi Standar 
Nasional Indoneseia (SNI), selain itu banyak produk mainan 
yang masih kurang mendidik dan hanya untuk hiburan 
semata.

Padahal banyak aspek pertumbuhan anak yang dapat 
dikembangkan dan distimulasi melalui permainan. 
Permainan anak yang mampu memberikan pendidikan 
kepada anak sering diistilahkan sebagai Alat Permainan 
Edukatif (APE). Permainan ini masih jarang ditemui dan 
harganya relatif mahal.

Berangkat dari persoalan tersebut, sekelompok mahasiswa 
Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat alat permainan 
edukatif berbasis pendidikan karakter. Melalui Program 

Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) 2018, Mira 
Rahmawati, DwiIzhaty Afriandani, Naila Aliya Marhama, 
Silvi Kurnia Septiani, keempatnya dari Fakultas Ekologi 
Manusia (FEMA) dan Alwi Hadad (Fakultas Kedokteran 
Hewan) membangun usaha kreatif dengan membuat 
“Lingkaran Karakter (LIKER)”, sebagai upaya menstimulasi 
moral anak sejak usia dini dari kain perca.

 “Kami sangat prihatin dengan karakter moral anak saat ini 
yang mulai tergerus oleh arus globalisasi. Oleh karena itu 
kami memilih pendidikan karakter sebagai salah satu 
alternatif yang perlu dikembangkan,” tutur Mira, Ketua Tim.                 

Hanya saja, pendidikan karakter saat ini masih terfokus 
pada sekolah-sekolah dan belum sampai menjangkau 
masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu Mira dan 
timnya membuat media pendampingan orang tua atau 
APE berbasis pendidikan karakter untuk anak. Terutama 
untuk anak prasekolah dan sekolah dasar. Untuk menekan 
biaya produksi alat permaninan edukatif ini, mereka 
menggunakan bahan reuse, yaitu dengan memanfaatkan 
kain perca sebagai salah satu bahan baku.

APE yang dibuat oleh Mira dan timnya berbentuk lingkaran 
dengan dilengkapi alat penunjang lain yaitu kartu-kartu, 
puzzle dan papan emoticon yang dikemas dalam satu 
kantong yang praktis dan e�sein.

“Didalamnya terdiri dari satu paket alat permainan LIKER. 
Ada papan lingkaran karakter, kartu start, kartu challenge, 
kartu reward, kartu bentuk bintang dan dan puzzle”, jelas 
Mira.

APE LIKER buatan mahasiswa IPB tersebut dirancang untuk 
menstimulasi moral anak yang mencakup tiga aspek moral, 
yaitu moral knowing (pengetahuan moral),moral feeling 
(perasaan moral), dan moral acting (tindakan moral). (NA)



5

Mahasiswa IPB Kreasikan Drone Laut untuk 
Jaga Laut dari Kapal Asing

araknya illegal �shing yang dilakukan oleh kapal-Mkapal asing menunjukkan bahwa kedaulatan 
wilayah laut Indonesia sangat rentan. Hal ini 

dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Asia-Pasi�k 
yang juga sangat berpotensi menimbulkan kon�lik yang 
mengancam kedaulatan Indonesia.

Berawal dari masalah itu, tiga mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB)  merancang sebuah kapal autonomous yang 
dapat menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia dari 
ancaman masuknya kapal asing yang disebut sebagai 
Swarm-Ship. Mereka adalah Chaidar Aji Nugroho, Ahya 
Mudah Siti Rohmawati dan Ahmad Vidura yang merupakan 
mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan 
(FPIK), di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc.

Chaidar Aji Nugroho menjelaskan bahwa Swarm-Ship 
merupakan kapal yang dilengkapi dengan sistem swarm 
intelligence. Dengan sistem ini diharapkan kapal dapat 
terintegrasi satu sama lain dan melakukan beberapa 
formasi untuk penyergapan, penyerangan, pertahanan.

“Kapal Swarm-Ship yang kami rancang ini berbeda dengan 
kapal pengintai lainnya. Sistem pengintaiannya tanpa 
menggunakan awak kapal. Sehingga menurunkan resiko 
jatuhnya korban,” terang Chaidar.

Pada Swarm Ship, kapal akan diintegrasikan dengan radar. 
Radar akan mengirimkan informasi koordinat maupun arah 
agar kapal dapat menuju ke arah musuh dengan formasi 
tertentu.

Saat ini, Chaidar dan timnya telah menyelesaikan perakitan 
tiga buah kapal  Swarm- Ship yang terdiri dari satu kapal 
instruktur dan dua kapal pendukung. Kapal ini masing-
masing berukuran 70 x 30 x 25 cm. Ahmad menerangkan 
bahwa kapal instruktur memiliki peran dalam mengatur 
dan mengendalikan kapal pendukung. Keunikan lainnya 
adalah kapal instruktur ini memiliki peran untuk dapat 
mengatur formasi langkah penyergapan pada kapal asing.

Untuk dapat mengetahui apakah kapal yang telah dirakit 
berfungsi atau tidak maka dibutuhkan pengujian terlebih 
dahulu. Ahmad Vidura menerangkan bahwa kapal yang 
telah dirakitnya sudah berhasil diuji di darat  dan akan 
dilanjutkan di danau  Situ Gede. 

“Rencananya, ke depan kami ingin agar karya Kapal Swarm-
Ship dapat dipatenkan. Kami berharap agar  karya ini dapat 
lolos mewakili IPB hingga Pekan Ilmiah Mahasiswa atau 
Pimnas 2018. Serta menjadi salah satu solusi bagi negara, 
khususnya di bidang pertahanan dalam mengadapi 
maraknya Illegal Fishing,“ tambah Ahya sekaligus menutup 
wawancara. (SMH/Zul)
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Mahasiswa IPB Ajak Kelompok Wanita Tani Sukabumi 
Kembangkan Ekonomi Kreatif Cabai dan Tomat

erawal dari pengalaman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Blima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) 
berdayakan kelompok wanita tani (KWT) Sukalarang 

Sukabumi, Jawa Barat untuk mengembangkan ekonomi 
kreatif. Ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah 
pengolahan cabai dan tomat.

Cabai dan tomat menjadi pilihan untuk dikembangkan 
karena kedua komoditas tersebut merupakan komoditas 
yang sering mengalami �uktuasi harga. Umumnya, ketika 
harga anjlok cabai dan tomat akan dibiarkan di lahan 
pertanian sampai membusuk. Bahkan beberapa petani 
cabai maupun tomat membuang hasil panennya ketika 
harga anjlok.

Tim yang terdiri dari Audi Sobriyan, Chandi Tri Akbar, Elsa 
Marviani, Dwi Mega Setia Kasih, dan Annisa Nurhidayah 
mengajak KWT untuk mengolah hasil panen cabai dan 
tomat menjadi produk olahan. Produk tersebut di 
antaranya adalah saus sambal, sambal tabur, dan kurma 
tomat.

“Cabai dan tomat sangat potesial untuk dikembangkan 
terutama ketika harga anjlok dan petani tidak bisa 
menjualnya,” ujar Audi, ketua Tim.

Pemberdayaan dilakukan dengan cara sosialisasi mulai dari 
pengolahan, packaging, dan pemasaran. Proses 
pengolahan dan packaging dilakukan bersama ibu-ibu 
KWT yang menanam tanaman cabai dan tomat. Sedangkan 
pemasaran dibantu oleh ibu-ibu PKK, BUMDes, dan melalui 
media sosial.

“Alhamdulillah, program ini mendapat respon positif dari 
pihak desa dan bahkan didukung penuh oleh pihak desa 
terutama oleh Kepala Desa dan istrinya,” tambah Audi. 

Bukti nyata respon positif tersebut berupa permintaan 
lokakarya tentang program pemberdayaan KWT oleh 
Kepala Desa dan promosi program ke desa tetangga. Saat 
ini program tersebut dipilih oleh kecamatan untuk 
dilombakan dengan program dari kecamatan lain di 
tingkat kabupaten Sukabumi.

Tidak hanya memberikan edukasi pengolahan pascapanen, 
kelima mahasiswa tersebut juga melakukan edukasi 
tentang pertanian, mulai dari cara budidaya, penanganan 
hama dan penyakit, dan cara panen yang baik. Kelima 
mahasiswa tersebut tidak sendirian, melainkan mendapat 
bimbingan dan arahan dari ibu Juang Gema Kartika, SP., 
M.Si sebagai dosen pembimbing. Program ini merupakan 
salah satu dari Program Kreativitas Mahasiswa bidang 
Pengabdian kepada Masyarakat (PKMM) 2018.

“Kami berharap dengan adanya program ini, ibu-ibu 
terutama KWT bisa mandiri dan lebih bisa memanfaatkan 
lahan pertanian yang ada,” pungkasnya.

Selain itu tim ini juga memberikan sosialisasi mengenai 
pendaftaran Ijin Usaha Pangan Industri Rumah Tangga 
(PIRT) untuk produk sambal tabur dan kurma tomat agar 
produk tersebut dapat dijual secara legal di pasar.
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