
IPB	Today
Volume 84 Tahun 2018

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah 

Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter :  Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A 

Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga 

Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Bogor Agricultural University@official_ipb @ipbofficial @ipb.ac.id www.ipb.ac.id

Sekretaris Institut (SI) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bekerja sama dengan High Performa  Training and 
Consulting menyelenggarakan  Workshop Service 

Excellent Customer Service Officer (CSO) dan Sekretaris 
Pimpinan IPB pada 5-6 September 2018 di Grand Savero 
Hotel Bogor. “Tujuan workshop ini adalah untuk 
meningkatkan performa pelayanan para CSO dan 
Sekretaris Pimpinan IPB. Sehari-hari CSO dan Sekretaris 
Pimpinan IPB melayani pimpinan serta bertemu dengan 
berbagai tamu, ini diperlukan keahlian khusus. Sebab, 
sekretaris pimpinan adalah wajah institusi. Bila performa 
pelayanan yang diberikan sangat baik dan memuaskan, 
maka akan membantu citra positif institusi,” kata Sekretaris 
Institut IPB, Dr. Aceng Hidayat.

Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. 
Yatri Indah Kusumastuti, M.S, workshop ini sangat 
bermanfaat bagi CSO dan Sekretaris Pimpinan IPB. “Dari 
workshop ini kita memahami karakter pelanggan dari 
pilihan kata, mimik wajah dan body languange-nya apakah 
visual, auditori atau kinestetik. Memahami karakter 

pelanggan membantu kita berkomunikasi persuasif dan 
melayani sepenuh hati sesuai dengan karakternya.”

“Pelayanan yang dilakukan seseorang dapat terbagi dalam 
enam kategori performa yakni basic, expected, desired, wow 
surprising dan unbelieveable. Pelayanan basic adalah 
pelayanan dasar yang bisa dilakukan seseorang. Pelayanan 
expected adalah pelayanan yang seharusnya dilakukan 
seseorang pada customer. Pelayanan desired adalah layanan 
yang melebihi harapan dari pelanggan. Pelayanan wow 
surprising adalah pelayanan dengan sentuhan nilai baru 
yang mengejutkan  dan memberikan kepuasan lebih bagi 
pelanggan. Pelayanan unbelieveable adalah pelayanan luar 
biasa mengesankan yang menyentuh perasaan pelanggan 
sehingga mereka tidak akan berpaling ke yang lain,” 
ungkap Harri Firmansyah R dari High Performa Training and 
Consulting.

Lanjut Harri, agar terjadi peningkatan performa 
pelayanannya dari basic menjadi expected, expected 
menjadi desired dan seterusnya, perlu ada kejujuran. “Hal 
ini dimulai dari kejujuran diri, dengan kita jujur pada 
kekurangan kita, itu awal  menuju kemajuan. Bila kita tidak 
sadar diri bagaimana performa pelayanan kita, maka sulit 
bagi kita untuk meningkatkan kualitas performa kita. 
Misalnya seorang pegawai merasa dirinya sudah 
memberikan pelayanan secara desired ternyata setelah 
ditanyakan ke pelanggan, dia baru melakukan pelayanan 
secara basic. Orang tersebut harus mengakui jujur 
kekurangan dirinya, sehingga dia siap menerima masukan 
untuk perbaikan dirinya.” Peserta yang berjumlah 30 CSO 
dan Sekretaris Pimpinan IPB ini sangat antusias mengikuti 
kegiatan hingga akhir. (ris)

Tingkatkan Performa Layanan Sekretariat Pimpinan 
dan CSO, IPB Gelar Workshop Service Excellent
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FEM IPB Gelar Seminar Koperasi yang Berdaya Saing 
dalam Pembangunan yang Inklusif Menghadapi 

Tantangan Disparitas Ekonomi

alam rangka Dies Natalis IPB ke-55, Fakultas DEkonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor 
(FEM IPB) menggelar seminar bertema “Koperasi 

yang Berdaya Saing dalam Pembangunan yang Inklusif 
Menghadapi Tantangan Disparitas Ekonomi”. Seminar ini 
digelar di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB 
Dramaga Bogor, (5/9).

Sekretaris Kementerian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (KUMKM) RI, Ir. Meliadi Sembiring, M.Sc 
menyampaikan dalam keynote speechnya bahwa 
pembangunan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui 
pendekatan keberpihakan (affirmative) dan pendekatan 
pengembangan kemandirian. Pendekatan keberpihakan 
diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan 
berusaha, dukungan peningkatan kapasitas usaha dan 
keterampilan, serta perlindungan usaha terutama bagi 
KUMKM yang berkembang diantara masyarakat 
berpendapatan rendah. 
 
“Pada akhir tahun 2017, jumlah koperasi mencapai angka 
152.714 unit. Terdiri dari Koperasi Sektor Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) dan Koperasi Non KSP. Koperasi Sektor KSP 
atau sektor keuangan sebanyak 15.289 unit atau 10,01 
persen dan Koperasi Non KSP atau sektor riil sebanyak 
137.425 unit atau 89,99 persen. Jumlah anggota koperasi 

mencapai 26,7 juta orang atau hampir 10 persen dari 
jumlah penduduk Indonesia. KSP menyerap tenaga kerja 
sebanyak 372.548 orang dan Koperasi Sektor Riil 
anggotanya sebanyak 9 juta orang dengan menyerap 
tenaga kerja sebanyak 110.477 orang,” ujarnya,

Disamping itu, dari aspek kinerja usaha dan keuangan, 
koperasi KSP memiliki modal sebanyak Rp 138 triliun, 
volume usaha sebesar Rp 168 triliun dan Sisa Hasil Usaha 
(SHU) sebesar Rp 6,2 triliun. Adapun kinerja koperasi sektor 
riil (Koperasi No KSP) dengan modal Rp. 76 triliun, volume 
usaha Rp 74 triliun dan SHU sebesar Rp 3,7 triliun. 

Lebih lanjut Ir. Meliadi mengatakan bahwa arah kebijakan 
dan strategi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM 
diharapkan mampu tumbuh menjadi usaha yang 
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) 
dalam rangka untuk mendukung kemandirian 
perekonomian nasional. Kementerian KUKM telah 
melaksanakan tiga Program Reformasi. Yakni reorientasi 
dimana mengubah paradigma pendekatan pembangunan 
koperasi dari kuantitas menjadi kualitas untuk 
mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta 
berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang 
terus meningkat. 
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Kedua adalah rehabilitasi. Yaitu memperbaiki dan 
membangun database sistem koperasi melalui Online Data 
System (ODS) untuk memperoleh sistem pendataan 
koperasi yang lebih baik dan akurat. Dan ketiga adalah 
pengembangan yaitu meningkatkan kapasitas koperasi 
sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, 
mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha 
lainnya melalui regulasi yang kondusif, penguatan SDM, 
kelembagaan, pembiayaan, pemasaran dan kemajuan 
teknologi.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem 
Informasi IPB, Prof. Dr.Ir. Dodik Ridho Nurrochmat 
mengatakan sesuai dengan amanat UUD 1945, koperasi 
diharapkan menjadi sokoguru perekonomian nasional 
karena koperasi merupakan badan usaha bersama yang 
didasarkan pada azas kekeluargaan. Berdasarkan data 
Kementerian KUMKM, pada tahun 2017 koperasi 
memberikan kontribusi sebesar 4,4 persen terhadap total 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. 

“Oleh karena itu, menghadapi tantangan masa depan di 
era ekonomi global, digital dan pemerataaan kesejahteraan 
masyarakat, pemerintah sebagai regulator, membuat 
kebijakan untuk memperkuat dan memberdayakan 
koperasi melalui reformasi koperasi (rehabilitasi, reorientasi 
dan pengembangan) dimana kemiskinan dan ketimpangan 
sosial-ekonomi antar golongan masyarakat masih 
merupakan masalah utama,” tuturnya.
 
Prof. Dodik menambahkan hingga saat ini, koperasi sektor 
riil kurang berkembang dibandingkan koperasi simpan 
pinjam. Perkembangan koperasi sektor rill sangat 
diharapkan terutama dalam mendorong perkembangan 
UKM dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 
Lebih dari 90 persen usaha di Indonesia tergolong UKM. 
Secara umum, UKM menghadapi struktur pasar yang tidak 
menguntungkan. 

Pengembangan koperasi sektor riil dapat menghasilkan 
multiplier effect yang tinggi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi baik melalui penciptaan 
kesempatan kerja maupun dalam menggerakkan sektor 
usaha lainnya baik di hulu maupun di hilir.
 
Dalam era globalisasi dan digital pengembangan koperasi 
sektor riil harus berdaya saing. Namun demikian, tidak 
mudah untuk menciptakan daya saing tersebut. Banyak 
masalah dan kendala yang dihadapi dalam membangun 
dan mengembangkan koperasi sektor riil. Dari mulai 
Sumberdaya Manusia (SDM), permodalan hingga 
mengembangkan jaringan pemasaran. 

“Jadi sinergis di antara stakeholder seperti pemerintah, 
industri atau swasta dan akademisi harus terjalin dalam 
mempercepat pemerataan hasil pembangunan melalui 

pengembangan koperasi sektor rill yang berdayasaing,” 
ujarnya.

Harapannya, seminar ini menghasilkan konsep 
rekomendasi strategis dan sinergis di antara peran 
pemerintah, industri/swasta dan akademisi dalam 
menciptakan koperasi sektor rill yang berdayasaing. Dan 
ada bentuk  kerjasama di bidang penelitian dan 
pengabdian untuk mewujudkan koperasi sektor riil yang 
berdaya saing dalam pembangunan yang inklusif 
menghadapi tantangan disparitas ekonomi dalam sebuah 
buku. 
 
Hadir sebagai narasumber yaitu Wakil Dekan Akademik dan 
Kemasiswaan FEM IPB, Dr.Ir Lukman M Baga, Dosen 
Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB, Dr.Ir. Yeti 
Purnamadewi, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah 
FEM IPB, Dr. Asep Nurhalim, Guru Besar Departemen 
Manajemen, Prof.Dr.Ir. Musa Hubeis, Direktur Koperasi 
Simpan Pinjam BMI, Kamaruddin Batubara, SE, 
Pengusaha/Owner Java Frinsa Estate, Ir. Wildan Mustofa 
dan Ketua Koperasi Peternakan Bandung Selatan, H.Aun 
Gunawan, SE.
 
Seminar diikuti oleh  ratusan peserta yang terdiri dari para 
pemangku kepentingan, diantaranya 
pemerintah/Kementerian Koperasi dan UKM, Dekan/Wakil 
Dekan FEM IPB, Kepala dan Sekretaris Departemen FEM IPB 
dosen dan peneliti IPB dan kalangan praktisi, organisasi 
profesi dan mahasiswa. (Awl/Zul)
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Diskusi di IPB: Temukan DNA Sukses untuk 
Hadapi Era Disrupsi

Enny Sampurno, Vice President Customer Development 
PT. Unilever Indonesia Tbk berkesempatan 
memberikan motivasi kepada mahasiswa Institut 

Pertanian Bogor (IPB) dalam Inspiring Unileader 2018 di 
Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (7/9). Untuk menghadapi era desrupsi ini, Enny 
memaparkan Unleash Your Potensial: DNA to Success.

Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara 
Himpunan Profesi, Center of Management Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT. 
Unilever Tbk. Center of  Management setiap tahun 
menggelar kegiatan serupa dan bertujuan agar mahasiswa 
IPB mengenal minat dan bakatnya. Dalam kesempatan ini 
PT. Unilever membuka kesempatan magang bagi 
mahasiswa yang hadir dan bisa langsung memberikan CV 
pada acara ini.

Ketua Departemen Manajemen IPB, Dr.  Wita Juwita 
Ermawati, STP, MM berharap narasumber dapat 
memberikan pengalaman serta tips-tipsnya dalam dunia 
usaha kepada mahasiswa IPB. Selain itu, kegiatan ini 
merupakan kesempatan yang baik kepada mahasiswa IPB 
untuk mendapatkan motivasi langsung dari pimpinan PT. 
Unilever sehingga jangan disia-siakan.

“Dari judul pun sudah terlihat memotivasi. Banyak 
pengetahuan dan wawasan yang akan didapatkan oleh 
mahasiswa. Apakah benar setiap dari kita punya DNA 
kesuksesan. Sehingga yang hadir hari ini mampu 
mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita. Hidup di 
jaman sekarang perlu trik dan strategi. Bagaimana kita 
mengoptimalkan DNA-DNA sukses dan energi untuk 
menyiapkan kesuksesan itu,” ucapnya.

Di hadapan mahasiswa IPB, Enny memulai dengan kisah 
masa kecilnya yang tinggal di kota Rembang dan selalu 
memimpikan untuk bekerja di gedung pencakar langit. 
Menurutnya, semua orang harus punya mimpi. “Keep 
dreaming some how, its happen. Saat ini dunia berubah 
sangat cepat, ada disruption dimana-mana. Dulu melihat 
berita hanya di televisi. Sekarang peristiwa di belahan dunia 
manapun akan dengan cepat kita dapat. Dunia sudah 
sangat terbuka, informasi  tersedia buat siapa saja dan 
kapan saja,” ujarnya. 

Demikian juga pekerjaan-pekerjaan teknis yang saat ini 
sudah mulai diambil alih oleh robot. Manusia harus punya 
kemampuan lebih dan teknik lain. Over more technical skill. 
Namun di sisi lain, dalam era teknologi ini, ada  kesempatan 
baru. Kesempatan untuk bisa bersaing dengan digital 
technology dimana saja siapa saja bisa membuat produk. 
Ini trap but also opportunity.

“Next century, orang sukses bukan karena sekolah namun 
orang yang mau belajar hal baru. Learn new thing. Kalian 
harus berada pada beyond your technical skill dan inner 
game. Key of success antara lain adalah talent catalys. Kunci 
sukses dunia usaha adalah bagaimana bisa menjadi talent 
catalyst. Kita harus bekerja sama dengan orang lain dan 
dengan orang yang berbeda. Welcome to any differences. 
Jangan pernah pelit berbagi ilmu. Kemampuan  teknik bisa 
di pelajari. Jangan pinter sendiri. Skill bisa dipelajari,” ujar 
ibu dari dua anak ini.

Menurutnya, kita harus consumer love. Put consumer at heart. 
Jika memiliki ide dalam bekerja atau wirausaha, kita harus 
tahu siapa yang akan kita serve. Gojek sangat sukses karena 
mampu menjawab kebutuhan konsumen. Konsumen butuh 
transportasi yang cepat terpercaya.

“Selain itu adalah passion for high performance. Bayangkan 
jika tempat bekerja itu merupakan perusahaan sendiri.  
Owner mindset. Nah pasti yang diinginkan adalah 
perubahan-perubahan untuk maju. Sementara itu, inner 
games merupakan hal lain yang sangat penting untuk 
kualitas diri sendiri, purpose and service. Works from purpose 
for the good of others. Gaji, uang dan jabatan tidak akan 
cukup menjadi rewarding. Akan sangat melelahkan jika kita 
hanya berpatok pada promosi dan uang. Kita harus mencari 
kesenangan yang sustainable,” ucapnya.

Kunci lainnya adalah personal mastery, always brings the best 
self. Well being resilience menjaga keseimbangan antara 
kesejahteraan dan kesehatan. Dan open terhadap 
perubahan, mau belajar hal baru serta mau bereksperimen. 
“Itu adalah key DNA jaman now,” ujarnya. 

Dalam acara ini juga diumumkan pemenang Fotocontest 
berupa upload foto di instagram tentang penggunaan 
produk unilever. Pemenangnya adalah Sulthanazdi dan 
Hary dari Departemen Manajemen serta Kania dari Fakultas 
Kehutanan IPB.

Selain Enny, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber 
lainnya yakni Shopper Marketing Manager PT. Unilever 
Indonesia Tbk, Yogie Santoso. Yogie merupakan alumni 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
IPB tahun 2005. Yogie memberikan sharing pengalamannya 
sejak lulus kuliah hingga bergabung dengan Unilever. 
(dh/Zul)
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Program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) melangsungkan kegiatan 
International Outbond Programs ke Malaysia (28/8-

2/9). Kegiatan yang sudah menjadi program tahunan ini 
diikuti oleh 35 mahasiswa dan didampingi dua asisten 
dosen dan lima dosen.

Menurut Ketua Program Studi Komunikasi, Dr. Wahyu Budi, 
kegiatan International Outbond Programs bertujuan untuk 
memberikan wawasan dan pengalaman bagi para 
mahasiswa IPB khususnya Program Studi Komunikasi pada 
level regional Asia Tenggara sehingga mahasiswa tidak 
akan seperti katak dalam tempurung yang tidak mengenal 
lingkungan luar.

Kegiatan International Outbond Programs diawali dengan 
mengunjungi University of Malaya di Kuala Lumpur 
Malaysia. Pada kunjungan tersebut para peserta 
International Outbond Programs mengikuti kuliah umum 
yang disampaikan oleh Fadli Abdullah, PhD, dosen 
Departement of Media and Communication Studies Faculty of 
Arts and Social Sciences, University of Malaya dengan judul 
“An Overview of the Book Publishing Industry in Malaysia”.

Pada kuliah umum tersebut dijelaskan bahwa 
perkembangan industri penerbitan dan animasi Malaysia 
masih jauh tertinggal dibandingkan Indonesia. Selain itu, 
walaupun sudah masuk pada era digital, masyarakat di 
Malaysia lebih menyukai membaca print book 
dibandingkan e-book. Di Malaysia sendiri e-book sebagai 
alternatif print book memberikan kontribusi kurang dari 
satu persen dari keseluruhan penerbitan buku.

Menurut Fadli, yang juga dosen di University of Malaya, 
faktor tekanan ekonomi juga sangat mempengaruhi 
industri penerbitan buku di Malaysia. Hal ini dapat dilihat 
secara keseluruhan pada penurunan penjualan buku 
karena biaya hidup yang semakin meningkat.

“Rata-rata masyarakat Malaysia membaca delapan sampai 
dua belas buku per tahun, angka ini masih jauh dari 

standar yang ditetapkan oleh UNESCO yaitu seribu judul 
buku untuk satu juta populasi. Terkait hal tersebut 
pemerintah Malaysia sendiri mulai menggalakkan gerakan 
“Dasar Galakan Membaca” untuk meningkatkan minat 
membaca di Masyarakat Malaysia,” ujarnya.

Selain mengikuti kuliah umum di University of Malaya para 
peserta International Outbond Programs juga mengujungi 
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia di 
Kuala Lumpur. Pada kesempatan tersebut para peserta 
berkesempatan untuk berdiskusi bersama Atase 
Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Malaysia, Prof. Ari 
Purbayanto.

Dalam diskusi tersebut dijelaskan jika hampir 60 persen 
para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di 
Malaysia hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
dan berstatus ilegal. Selain itu kebanyakan dari WNI 
tersebut tidak mengerti akan sistem online yang sudah 
diterapkan oleh KBRI walaupun memiliki smartphone.

“Mayoritas WNI yang berada di Malaysia di sini tidak 
mengerti sistem online yang sudah diterapkan KBRI, 
sehingga penumpukan WNI di KBRI sampai malam hari 
sering kali terjadi. Mereka memiliki smarthphone hanya 
untuk menggunakan media sosial saja,” papar Prof. Ari 
Purbayanto.

Selain pergi ke Malaysia, peserta International Outbond 
Programs juga pergi ke kota Hat Yai Thailand. Dalam 
kunjungan dua hari di Thailand tersebut, para peserta 
diajak untuk melihat interaksi masyarakat muslim dan non 
muslin yang berada di Thailand. Para peserta juga 
mengujungi berbagai macam tempat destinasi wisata 
seperti Cham Puak Camp, Sleeping Budha Statue, dan Samila 
Beach. Pada hari terakhir kegiatan International Outbond 
Programs, para peserta dapat melihat berbagai tempat 
wisata yang menarik yang berada di negara Singapura. 
(SNSS/Zul)

Progam Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB Menghadiri 
Kuliah Umum University of Malaya Kuala Lumpur
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Himiteka IPB Lakukan Penanaman Seribu Mangrove 
di Pangandaran

Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan 
Institut Pertanian Bogor (Himiteka IPB) melalui 
kegiatan “KONSURV (Konservasi dan Survey 

Lapang Kelautan)” menanam bibit mangrove di Pantai 
Karang Jaladri, Parigi, Pangandaran. Ketua Himiteka IPB, 
Naufal Hamdani Yuza mengatakan, KONSURV sendiri 
merupakan kegiatan tahunan rutin Himiteka IPB yang telah 
berlangsung selama delapan tahun terakhir. “Kegiatan ini 
bertujuan untuk merehabilitasi kawasan hutan mangrove 
di Pantai Karang Jaladri dimana mangrove memiliki sangat 
banyak manfaat baik bagi alam maupun bagi manusia. 
Antara lain sebagai pencegah abrasi dan tempat memijah 
beberapa jenis ikan.”

Sementara Muhammad Wijdan, Ketua Panitia mengatakan, 
kegiatan KONSURV ini berlangsung selama dua hari pada 
tanggal 30-31 Oktober 2018. “Kegiatan ini dibuka secara 
langsung oleh Sekretaris Desa Parigi. Hari pertama, Kamis 
(30/8) diisi dengan penanaman mangrove. Penanaman 
pada tahun ini melibatkan 26 orang mahasiswa, 43 orang 
siswa SMAN 1 Parigi, serta masyarakat sekitar lokasi 
penanaman. Jumlah bibit mangrove yang berhasil ditanam 
pada tahun ini sebanyak seribu bibit mangrove jenis 
Rhizopora sp,” kata Muhammad.

Lebih lanjut Muhammad mengatakan, hari pertama juga 
diisi dengan talkshow oleh dosen Departemen Ilmu dan 
Teknologi Kelautan (Dept.ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) IPB yaitu Risti Endriani Arhatin, S.Pi, M.Si 
dan Sri Pujiyati, M.Si serta pembicara dari KeSEMaT UNDIP, 
dan pelatihan pemanfaatan mangrove berupa pelatihan 
pembuatan donat dari tepung mangrove.

 Beberapa siswa SMAN 1 Parigi yang terlibat dalam 
kegiatan mengungkapkan rasa senang mereka dapat ikut 

serta merehabilitasi kawasan hutan mangrove di Pantai 
Karang Jaladri.

Hari kedua, Jumat (31/8) diisi dengan kegiatan wawancara 
dengan warga setempat dan coastal clean up di sekitar 
Pantai Karang Jaladri. Setelah itu, kegiatan ditutup dengan 
berpamitan dan foto bersama sekretaris desa dan 
perwakilan warga setempat. Diharapkan mangrove yang 
ditanam ini dapat bermanfaat bagi lingkungan dan 
masyarakat Parigi. "Semenjak banyak mangrove yang 
tumbuh di sekitar sini, ikan dan kepiting bertambah 
banyak," ucap salah seorang warga ketika dilakukan 
wawancara terkait pengaruh mangrove yang dirasakan 
warga Parigi. (*/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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