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Gubernur Jabar Libatkan IPB Bangun Satu Desa
Satu Perusahaan
dan e-commerce). “Saya mengharapkan agar IPB dapat
menghasilkan alumni yang nantinya dapat bekerja sebagai
CEOs yang memimpin perusahaan di desa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
mengatakan, saat ini Kampus PSDKU SV-IPB Sukabumi
sedang dibangun di atas lahan seluas 30 hektar di
Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi. “Di Kampus
tersebut saat ini sedang dibangun dua gedung yaitu
Gedung Akademik dan Gedung Administrasi. Selain itu, di
kampus ini akan dibangun teaching lab/industry,”ucap
Rektor.

G

ubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil
mengharapkan kerjasama Institut Pertanian Bogor
(IPB) dalam perancangan konsep dan pelaksanaan
program andalan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu Satu
Desa Satu Perusahaan (One Village One Company). Hal ini
disampaikan Ridwan Kamil saat bertemu Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria dan rombongan untuk
membahas perkembangan Kampus Program Studi Di luar
Kampus Utama, Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor
(PSDKU SV-IPB) Sukabumi di Kantor Gubernur, Bandung,
Rabu (31/10).
Ridwan Kamil akan melibatkan IPB untuk melakukan riset
untuk menentukan komoditas yang dibutuhkan pasar serta
mencari mitra perusahaan sebagai pembeli (oﬀ takers).
“Pada dasarnya program satu desa satu perusahaan
merupakan strategi untuk mengatasi ketimpangan
ekonomi di Jawa Barat dengan harapan warga pedesaan
bisa lebih mandiri tanpa harus merantau ke perkotaan.”
Lebih lanjut Ridwan Kamil mengatakan, program satu desa
satu perusahaan diharapkan dapat menarik generasi muda
untuk menekuni bidang usaha pertanian dengan
memanfaatkan platform teknologi digital (internet, drone

Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc
menambahkan, selama ini SV IPB telah menjalin kerjasama
yang sangat baik dengan berbagai pihak dalam
memanfaatkan berbagai laboratorium yang mereka kelola
di Sukabumi untuk keperluan praktik para mahasiswa
vokasi. “Diantaranya kerjasama dengan Balai Besar
Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi dan
Kawasan Agribisnis Cikundul seluas 4,5 hektar, yang saat ini
sedang dikembangkan menjadi Zona Hortikultura. Zona ini
terdiri dari Screen House, Laboratorium Kultur Jaringan,
Hidroponik dan Rumah Jamur, Zona Perikanan, Zona
Peternakan dan Zona Pustaka Tanaman, yang dilengkapi
dengan pengolahan biogas dan taman bermain,” kata Dr.
Arief.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Wakil Rektor Bidang
Kerja Sama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik
Ridho Nurrochmat, M.Sc,F.Trop, Sekretaris Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, MAgr, Direktur Kerjasama dan
Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti Mulyati, STP, MT dan Wakil
Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan
Pengembangan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Wawan Oktariza,
MS. (AD/ris)
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Rumpon Portable Inovasi Peneliti IPB Terpilih
sebagai 10 Inovasi Unggulan di Ajang I3E 2018
Dr. Roza Yus andayani, S.Pi menuturkan bahwa rumpon
portable dapat dimanfaatkan di bidang industri perikanan
skala kecil, menengah, dan besar. Rumpon portable bahkan
dapat dimanfaatkan untuk keperluan sport shing sehingga
memudahkan penggemar sport shing dalam
pengumpulan ikan di titik tertentu karena didukung juga
dengan bentuk rumpon portable yang ringkas dan dapat
berpindah lokasi.
“Masih banyak rencana pengembangan dari penggunaan
rumpon portable di masa akan datang. Seperti integrasi
pemanfaatan rumpon portable sebagai alat pengumpul
ikan dengan budidaya keramba jaring apung (KJA).
ada ajang Inovasi Inovator Indonesia Expo (I3E) 2018
terpilih 10 karya unggulan yang diumumkan
langsung oleh Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), di Daerah Istimewa
Yogyakarta, (25-28/10)

P

Saat Pameran I3E, Menristekdikti, Muhammad Nasir sempat
mampir ke stand rumpon portable ini. Menristekdikti
berharap agar generasi muda mampu berinovasi selaras
dengan perkembangan Iptek.

Rumpon Portable, inovasi buatan Tim peneliti Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK
IPB) dinobatkan sebagai salah satu dari 10 karya unggulan
dari 261 inovasi Indonesia. Tim ini terdiri dari Dr. Roza
Yus andayani, Prof. Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc, dan
Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc.

Pameran Inovasi Inovator Indonesia Expo (I3E) 2018
merupakan program yang dilakukan oleh Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
melalui Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi untuk
mengembangkan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
(PPBT). Program ini menitikberatkan pada proses
penumbuhan startup yang berbasis teknologi yang telah
dijalankan sejak tahun 2015. (AD/Zul)

Penelitian terkait rumpon portable telah dilakukan tim ini
sejak tahun 2013. Inovasi ini telah mendapatkan hak paten
dari Business Innovation Center (BIC) pada tahun 2018.
Tahun 2018, rumpon portable juga terpilih menjadi salah
satu inovasi Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
(CPPBT) yang didanai oleh Kemenristekdikti.
Rumpon portable ini merupakan pengembangan dari
rumpon konvensional yang menggunakan frekuensi suara,
lampu, dan tali ra a sebagai atraktor sehingga mudah
dikemas serta mudah dioperasikan. Hasil uji coba yang
telah dilakukan menunjukkan bahwa rumpon portable
dapat menangkap ikan madidihang, cakalang, tongkol,
selar, layang, dan cumi.
Rumpon portable ini dapat diterapkan di berbagai wilayah
perairan yang memiliki variasi musim yang berbeda.
“Menristekdikti berharap rumpon portable dapat
diterapkan untuk penangkapan ikan di perairan Maluku.
Selain itu, penggunaannya harus disosialisasikan secara
luas ke masyarakat khususnya nelayan ,” ungkap Ketua Tim
IPB, Dr. Roza Yus andayani dari Departemen Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan (PSP) FPIK IPB.
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Pimpinan IPB Ikuti Pelatihan Manajemen Risiko
Kuncinya pada saat akan implementasi yang seringkali
tidak sadar ternyata ada fungsi ini yang jarang dilihat dalam
keseharian. Hal tersebut biasanya yang menjadi kendala.
Misalnya di bawah direksi kurang berpikir bagaimana
menjadi seorang direksi, seharusnya korporasi satu dengan
yang lain fungsinya seperti apa dan sebagainya,” ujarnya.
Dengan mengikuti pelatihan ini, kita akan memahami
keterkaitan satu dengan yang lainnya. Perlu ada
keterkaitan. Kita perlu mengkaitkan satu sasaran dengan
sasaran yang lain untuk mendapatkan tujuan yang lebih
besar. Di lingkup pendidikan biasanya kendala tersebut
dapat terminimalisir, tambahnya.

B

elasan pimpinan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang
terdiri dari wakil rektor, dekan dan kepala kantor,
kepala biro, dan direktur mengikuti Pelatihan dan
Serti kasi Manajemen Risiko di IPB International Convention
Center (IICC), Bogor (31/10-2/11).
Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, Tim Manajemen Risiko IPB
mengatakan bahwa IPB berinisiatif untuk menjadi
perguruan tinggi pertama yang mempertimbangkan untuk
mengaplikasikan manajamen risiko. Pada perusahan besar,
kegiatan pengelolaan bisnis, banyak sekali risiko-risiko
yang dihadapi, jika tidak diantisipasi akan membuat tidak
e sien.
“Risiko itu sesuatu yang kita hadapi sehari-hari. Ada
pertimbangan, ada ketidakpastian. Semua orang, semua
lembaga akan menghadapi ketidakpastian,” ujarnya.
Menurutnya, total ada sekira 50 hingga 60 orang pejabat
IPB yang sudah dan akan mendapatkan pelatihan ini untuk
memahami, mengidenti kasi, dan mengimplementasikan
manajemen risiko di perguruan tinggi. Sehingga para
pemangku kebijakan akan membuat perencanaan untuk
mengimplementasikannya.

“Berhasil atau tidak manajemen risiko bisa dilihat dari
maturitas, tone of the top-nya, mandat dan komitmennya.
Jika semua itu berjalan dengan baik, maka akan berjalan
dengan baik pula manajemen risiko kita. Jika jalannya dari
tengah bisa berlangsung lama. Ini nanti menjadi pola pikir,
bagaimana mengelola waktu kita bekerja,” tandasnya.
Untuk implementasi manajemen risiko di IPB, langkah
pertama adalah bagaimana sumberdaya manusianya.
Berdasarkan pengalaman, butuh komitmen cukup kuat
dari pihak terkait, para pemangku kepentingan yang
memiliki kewenangan, juga orang-orang berkepentingan
untuk turut serta menyampaikan pengalaman bagaimana
melihat risiko, mengembangkan ke angka kerjanya,
bagaimana proses mengacu pada standar internasional
supaya implementasi standar tertelusur dengan baik.
“Bersaing itu tidak hanya di nasional. ISO : 2018 saat ini
sudah mengedepankan risk base thinking. Serti kasi pada
manajemen risiko mau memastikan pencapaian sasaran,
baik jangka pendek dan jangka panjang,” imbuhnya.
(dh/Zul)

“Ke depan akan ada unit tambahan yang menangani
khusus manajemen risiko. Idealnya setiap level unit ada
timnya, namun ada di level IPB saja sudah cukup baik. Yang
pasti adalah bagaimana bisa mencakup sesuai kebutuhan.
IPB akan menyesuaikan target yang akan dicapai. Target
bagaimana IPB masuk 500 besar dunia,” ujarnya.
Sementara itu, Arif Budiman, ST, ERMAP, CRGP, QRGP, CCGO,
CERG, trainer dan praktisi Manajemen Risiko dan Anggota
Komisi Teknis 03-10 Manajemen Risiko Badan Standardisasi
Nasional (BSN) menyampaikan beberapa kendala pada saat
implementasi manajemen risiko di korporasi.
“Kendalanya adalah adanya ketidakpahaman masingmasing lini bahwa setiap lini itu terkait satu sama lain.
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Biofarmaka IPB Ajak Masyarakat Indonesia
Kembangkan Produk Herbal
dari 90 persen bahan obat untuk medis menggunakan
bahan-bahan herbal.

P

usat Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama
dengan The Indonesian Association of Natural Drugs
Researchers (Perhipba) mengajak masyarakat Indonesia
untuk mengembangkan produk-produk herbal lokal.
Ajakan tersebut disampaikan dalam acara Seminar on
Natural Product as part of World Class Professor Program
Scheme A yang diselenggarakan di Auditorium Sumardi
Sastrakusumah, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK
IPB), Kampus IPB Dramaga, Bogor (1/11).
Direktur Trop BRC IPB, Dr. Irmanida Batubara, mengatakan
bahwa potensi produk herbal di Indonesia sangat banyak,
namun masih belum optimal dimanfaatkan terutama untuk
kepentingan medis. Saat ini masyarakat Indonesia baru
sebatas memanfaatkan bahan herbal sebagai bahan
pembuatan jamu yang dibuat secara sederhana. Meskipun
demikian, beberapa perusahaan sudah berupaya
menjadikan produk herbal sebagai ramuan atau jamu yang
dikomersialkan secara global.
“Pada kesempatan kali ini, kita akan bertukar pengetahuan
dan tentunya pengalaman dalam memanfaatkan produkproduk herbal yang ada. Tidak hanya itu, dengan seminar
ini kita sama-sama mendapatkan ilmu dan juga wawasan
tambahan terkait bahan alam,” ujar Dr. Irmanida.

Sampai saat ini, bahan obat yang dibuat dari produk herbal
masih terbilang sedikit. Pasalnya bentuk sediaan produk
herbal atau jamu di pasaran masih didominasi oleh racikan
yang dibuat dengan seduhan air panas. Di sisi lain, peran
dokter yang belum menjadikan produk herbal sebagai
bahan obat juga turut menjadi hambatan dalam
pemakaiannya. Keputusan dokter yang belum menjadikan
produk herbal sebagai obat disebabkan karena dokter
tersebut belum memiliki kompetensi dan kemampuan di
bidang pengobatan herbal. Saat ini kompetensi seorang
dokter diatur dalam undang-undang sehingga dokter tidak
bisa sembarangan menggunakan bahan herbal sebagai
obat.
Meski demikian, potensi pengembangan obat tradisional
atau produk herbal di Indonesia sangat besar. Berdasarkan
hasil riset yang telah dilakukan, sebanyak 87 persen
pengguna obat herbal mengakui bahwa obat herbal
berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit. Di sisi lain,
transaksi perdagangan obat tradisional di dunia terus
meningkat seiring adanya riset klinik yang menyatakan
bahwa obat herbal berkhasiat dan aman dikonsumsi.
Peluang pasar ini dapat dimanfaatkan untuk mengekspor
beberapa komoditas unggulan yang khas dari Indonesia,
seperti temulawak. Namun, terdapat tantangan yang perlu
diperhatikan oleh pelaku bisnis maupun medis, yaitu
terdapat standar mutu bahan herbal yang harus dipenuhi
supaya kandungan kimia yang terdapat dalam produk
tersebut sesuai dengan dosis yang dianjurkan.
Seminar produk herbal kali ini menghadirkan Prof. Eiichiro
Fukusaki (Osaka University, Jepang), Prof. Dr. I Nyoman
Pugeng Aryantha (Institut Teknologi Bandung), Prof. Dr. dr.
Muhammad T. Kamaludin, M.Sc., Sp.FK. (Universitas
Sriwijaya), Dr. Siti Sa’diah, M.Si., Apt., (Trop BRC IPB), Dr.
Kholis A Audah, dan Dr. Waras Nurcholis, S.Si., M.Si (Trop
BRC IPB). (Rosyid/Zul)

Dr. Irmanida menegaskan bahwa sejak dahulu produkproduk herbal memiliki khasiat untuk menyembuhkan
berbagai penyakit. Beberapa produk herbal tersebut
diantaraya adalah temulawak, temuireng, kunyit, jinten dan
produk herbal lainnya yang sudah teruji secara klinis dapat
menurunkan risiko penyakit dan bahkan dapat
menyembuhkannya. Meskipun banyak penelitian yang
menyatakan bahwa produk herbal baru mampu
menurunkan risiko penyakit degeneratif, ternyata produk
herbal sudah digunakan sebagai bahan obat-obatan oleh
beberapa negara secara turun-temurun. Sebagai
contohnya adalah negara Cina. Di negara tersebut lebih
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IPB Jajaki Kerjasama Kelola Istana Kepresidenan Cipanas

R

ombongan dari Institut Pertanian Bogor (IPB)
berkunjung ke Istana Kepresidenan Cipanas, Rabu
(31/10), dalam rangka menjajaki rencana kerjasama
pengelolaan istana khususnya pengaturan lanskap,
pemeliharaan hewan-hewan, taman dan hutan. Mustofa
Alatas , Kepala Istana Cipanas menyambut baik
kedatangan rombongan tersebut. “Kami berharap bisa
bekerjasama dengan IPB diantaranya: pengaturan lanskap
Istana Cipanas, kaitannya dengan pemeliharaan hewanhewan dan pengelolaan hutan Istana,” kata Mustofa.

Hal seperti ini juga dapat dilakukan sebagai salah satu
wujud nyata kerjasama yang akan dijalin nantinya,” kata Dr.
Naresworo.
“Ini kunjungan kedua dari tim IPB dengan membawa tim
yang lebih beragam. Kunjungan sebelumnya dilakukan
bersama tim dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) dalam
rangka menjajaki kerjasama terkait penanganan hewan
peliharaan di istana seperti kuda dan unggas,” papar
Beginer. (***/ris)

Turut hadir dalam kegiatan ini Beginer Subhan, M.Si,
Kasubdit Hubungan Alumni Direktorat Kerjasama dan
Hubungan Alumni IPB, Dr. Ir. Nizar Nasrullah, MAgr (Dosen
Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB),
dan Dr.Naresworo Nugroho, Dosen Departemen Hasil
Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Tim IPB diajak berkeliling
melihat lanskap, hutan, dan beberapa fasilitas lainnya.
“Dulu pada saat mahasiswa kami pernah melakukan
praktikum di Istana Kepresidenan Cipanas untuk melihat
kondisi kayu-kayu pada bangunan yang berada di istana.
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Sebanyak 40 Pegawai IPB Berlatih
Menjadi Pembawa Acara
dan rapi. Kemampuannya akan sangat menentukan apakah
sebuah acara akan berlangsung lancar atau tersendatsendat. Karena itu, seorang pembawa acara harus benarbenar menguasai seluruh aspek yang akan mempengaruhi
kelancaran acara. Ia adalah benar-benar seorang sutradara
pada sebuah acara."
Mey juga menegaskan bahwa seorang pembawa acara
harus memiliki intelegensi tinggi, berkepribadian dan
mempunyai sifat yang baik, berpenampilan atraktif dan
simpatik, santun dan menarik, memiliki jiwa pemimpin,
berbahasa dengan baik, berbicara komunikatif dan
cekatan.

K

olaborasi dua unit kerja di Institut Pertanian Bogor
(IPB) yaitu Biro Komunikasi dan Direktorat
Sumberdaya Manusia menggelar “Pelatihan Master
of Ceremony (MC)”. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel
Papyrus Bogor, Rabu-Kamis (31/10-1/11). Pelatihan ini
diikuti 40 pegawai dari unit-unit kerja yang ada di
lingkungan IPB.

"Menjadi seorang pembawa acara tidak cukup hanya
dengan modal suara bagus, namun ada banyak penunjang
yang perlu juga diperhatikan secara serius. Seorang
pembawa acara akan menjadi pusat perhatian seperti
layaknya artis yang tampil di panggung. Untuk itu tampil
menarik dan enak dilihat adalah suatu keharusan,” ujarnya.
(Awl/Zul)

Pelatihan digelar untuk menyiapkan peserta menjadi
seorang pembawa acara profesional yang dinamis dan
memiliki percaya diri tinggi.
Pada pelatihan ini, peserta diajarkan bagaimana sikap
seorang pembawa acara yang baik, bagaimana
menggunakan kekuatan suara dan intonasi saat
membawakan acara, mendayagunakan gerak tubuh dan
bahasa tubuh yang tepat, berbicara dengan penuh
inspirasi dan memukau. Peserta juga dibimbing dengan
berbagai teknik dan tips untuk menghilangkan ketakutan
berbicara di depan umum, mencairkan suasana dan
memberikan warna pada acara yang berlangsung.
Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si
mengatakan, "Pelatihan ini sangat dibutuhkan sekali di IPB.
Banyak sekali kegiatan atau acara-acara resmi yang digelar
oleh IPB yang sangat membutuhkan pembawa acara yang
handal."
Pelatihan ini sangat mengedepankan praktik sehingga
semua peserta dapat berlatih secara maksimal dengan
dipandu narasumber profesional, Mey Cresentya.
Kepada seluruh peserta Mey menekankan, "Pembawa
Acara adalah ujung tombak penyelenggaraan acara. Ia
yang akan memimpin suatu rentetan acara secara teratur
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Tiga Sekolah Vokasi di Indonesia Ikuti Program Magang
Berserti kat BPJS Ketenagakerjaan

B

adan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Ketenagakerjaan menjalin kerjasama dengan
Sekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB),
Sekolah Vokasi Universitas Gajahmada (UGM) dan Program
Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) dalam rangka
pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Berserti kat.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang
dilaksanakan di Gedung Learning Center, BPJS
Ketenagakerjaan, Jalan Dadali, Kota Bogor ini dilakukan
oleh Dekan SV IPB, Dr. Ir. Arief Daryanto, DipAgEc, MEc yang
didampingi Wakil Dekan bidang Sumberdaya, Kerjasama
dan Pengembangan SV-IPB, Dr. Ir. Wawan Oktariza, MS dan
Direktur Utama BPJS-Ketenagakerjaan, Agus Susanto yang
didampingi Direktur Sumberdaya Manusia dan Umum,
BPJS Ketenagakerjaan, Ir. Naufal Mahfudz, MM beserta
jajaran Direksi lainnya.

Dekan SV-IPB, Dr. Arief Daryanto mengatakan, sebanyak 20
mahasiswa per semester dari berbagai program studi di SVIPB yang relevan dengan kebutuhan BPJS Ketenagakerjaan
dipersiapkan untuk mengikuti program magang
mahasiswa berserti kat ini. Selama magang, para
mahasiswa akan mendapatkan pengalaman bagaimana
dunia kerja yang kelak ia akan terjun di dalamnya. Kita
berharap ada peningkatan kompetensi mahasiswa dalam
menghadapi persaingan global di era Revolusi Industri 4.0."
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto,
mengungkapkan kerjasama ini tentu akan saling
memberikan manfaat baik bagi BPJS Ketenagakerjaan
maupun lembaga pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.
(**/Zul)
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Peneliti IPB: Indonesia Sangat Tepat untuk
Belajar Penyakit Karang

I

ndonesia merupakan daerah dengan keanekaragaman
karang terbesar di dunia. Wajar bila Indonesia
merupakan daerah yang sangat tepat untuk belajar
tentang penyakit karang. "Untuk itu menjadi sangat
penting untuk melakukan eksplorasi bahari terumbu
karang terkait penyakit karang serta mempertajam
wawasan para scientist di Indonesia,” demikian diungkap
Beginer Subhan, S.Pi, M.Si, pakar Marine Ecology Institut
Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi narasumber dalam
“Coral Disease Training” yang digelar Fisheries Diving Club
(FDC) IPB, (27/10) di Kampus IPB Dramaga, Bogor. Hadir
narasumber lainnya, Rizya Ardiwijaya dari The Nature
Conservancy (TNC).
Siti Khodijah, Ketua Pelaksana “Coral Disease Training”
mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan ini diikuti
peserta dari berbagai kalangan diantaranya Yayasan
Terumbu Rupa, Scuba School International (SSI), mahasiswa,
dosen, dan masyarakat umum. “Pelatihan Coral Disease ini
mengajarkan peserta bagaimana cara mengidenti kasi
penyakit dan atau gangguan terhadap karang serta
metode pengambilan data coral disease,” kata mahasiswa

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB ini.
“Dalam pelatihan ini digunakan Indo-Paci c Underwater ID
Card sebagai bahan ajar utama," ungkap Rizya Ardiwijaya.
ID Card yang dikemas dalam buku tersebut berisikan
informasi tentang macam-macam gangguan dan penyakit
pada karang yang lengkap dengan ciri-ciri. Science
Specialist The Nature Conservancy Indonesia ini
menambahkan bahwa Buku tersebut sangat
direkomendasikan untuk pemula, karena penjelasannya
yang ringkas dan jelas sehingga mudah digunakan ketika
mengidenti kasi langsung di lapang.
Dalam pelatihan ini, para narasumber juga aktif membagi
wawasan serta pengalaman dalam mengambil data,
membuat scienti c question mengenai coral disease.
Salah seorang peserta asal Bandung yang juga Coral
Warrior di Pulau Sepa, Gilang mengatakan, “Pelatihan ini
sangat bermanfaat untuk diaplikasikan di lapangan nanti.
Luar Biasa!” ungkap Gilang. (*/ris)
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Estafetkebaikan.com Platform Pengelola Dana Desa Buatan
Mahasiswa IPB Raih Juara I Nasional

U

paya pengembangan dan inovasi untuk bangsa
terus dilakukan seluruh sivitas akademika Institut
Pertanian Bogor (IPB). Kali ini dua mahasiswa IPB,
Edo Bagasunanda (Departemen Manajemen Hutan,
Fakultas Kehutanan IPB) dan Zulfa Fauziah (Departemen
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB)
berhasil meraih juara pertama dalam lomba karya tulis
mahasiswa nasional. Mereka memiliki gagasan inovatif
untuk pemberdayaan potensi desa-desa di nusantara
melalui Estafetkebaikan.com, sebuah platform website
berbasis crowdfunding untuk meningkatkan sistem
perekenomian desa yang terintegrasi.
Karya tulis tersebut diikutkan dalam lomba karya tulis
nasional Mechanomorposa II yang diadakan oleh
Universitas Bangka Belitung (UBB) pada awal Oktober lalu.
Gagasan Estafetkebaikan.com diinisiasi karena kerisauan
dua mahasiswa IPB ini akan kurang efektifnya pendanaan
untuk pemberdayaan desa. Dengan adanya platform ini
akan menghubungkan donator dengan komunitas di desadesa tertinggal dengan sistem crowdfunding dan metode
e-comment (Education, Coaching, and Training).
“Pemberdayaan potensi desa dengan melakukan
crowdfunding berbasis website menjadi solusi efektif
dalam membantu permodalan usaha masyarakat desa
untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Sistem ini juga

mengajarkan gotong royong dan budaya berbagi dengan
konsep pemberdayaan masyarakat kecil dan menengah.
Melalui platform yang terintegrasi dan metode e-comment,
membuat semakin yakin bahwa program pemberdayaan
desa yang direncanakan akan terealisasikan,” ujar Edo saat
menjelaskan keunggulan karyanya.
Menurutnya, beberapa pendanaan untuk pemberdayaan
desa kadangkala belum berjalan maksimal hingga tahap
akhir dan evaluasi. Oleh karena itu mereka memberikan
edukasi untuk memberikan wawasan dan motivasi
masyarakat desa untuk mengembangkan produk
unggulan, selanjutnya dilakukan coaching atau pelatihan
sekaligus evaluasi program serta dengan adanya
mentoring atau pendampingan secara berkala untuk
memastikan keberlanjutan program.
Setelah melalui berbagai seleksi dari abstrak, hingga full
paper, tim IPB berhasil masuk lima besar dan sukses
membawa piala juara pertama dalam kompetisi ini. “Ini
adalah pengalaman pertama kami sebagai mahasiswa
semester tiga mencoba mengikuti lomba karya tulis ilmiah.
Dan alhamdulillah bisa meraih juara. Dewan juri sangat
tertarik dengan karya kami dengan ide yang kami
tawarkan, bahkan dewan juri berharap karya kami
mendapatkan dukungan dari instansi terkait untuk segera
diimplementasikan,” papar Zulfa. (**/Zul)
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