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IPB Satu-satunya PTN Informatif
Versi Komisi Informasi Pusat

S

etelah tiga kali dinobatkan sebagai Juara III dalam
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada
tahun 2014, 2015, dan 2017, tahun ini Institut
Pertanian Bogor (IPB) dinobatkan sebagai satu-satunya
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang masuk klaster
Informatif versi Komisi Informasi Pusat (KIP) atau memiliki
nilai tertinggi. Penganugerahan penghargaan ini dilakukan
di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Senin
(5/11).
Penyampaian Penganugerahan Keterbukaan Informasi
Badan Publik Tahun 2018 ini diserahkan langsung oleh
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Jusuf Kalla
kepada Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam acara Laporan
Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik
Tahun 2018.
“Tahun ini kami melakukan monitoring dan evaluasi
kepada seluruh Badan Publik berjumlah 460 dengan
indikator antara lain : 1) Pengembangan website yang
terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dan 2) Pengumuman Informasi Publik, sehingga
informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat
oleh masyarakat. Kami menganugerahi Badan Publik yang
memenuhi kuali kasi capaian terbaik sebagai Badan Publik

Informatif, Badan Publik Menuju Informatif dan Badan
Publik Cukup Informatif sesuai dengan Keputusan Komisi
Informasi Pusat Nomor 6/KEP/KIP/X/2018,” kata Ketua
Komisi Informasi Publik, Gede Narayana.
Komisi Informasi Pusat memberikan penilaian akhir dengan
kuali kasi Badan Publik sebagai berikut : Informatif dengan
nilai antara 90 sampai 100, Menuju Informatif dengan nilai
antara 80 sampai 89,9, Cukup Informatif dengan nilai
antara 60 sampai 79,9, Kurang Informatif dengan nilai
antara 40 sampai 59,9, dan Tidak Informatif dengan nilai
dengan kurang dari 39,9. Badan Publik yang dinilai meliputi
Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara
Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah
Provinsi, Kementerian dan Partai Politik.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bersyukur karena IPB
menjadi satu-satunya PTN yang ada di klaster Informatif,
atau dengan kata lain Paling Informatif dengan perolehan
nilai 92,14. “Semoga prestasi ini semakin menyemangati
kita semua untuk terus mewujudkan Good University
Governance. Prestasi ini tak lepas dari peran seluruh
stakeholder IPB dalam memberikan pelayanan publik,
khususnya Biro Komunikasi dalam pelayanan informasi
maupun dalam publikasi atau pemberitaan yang luas dan
tak henti-henti baik melalui website, media sosial, media
massa, media luar ruangan, maupun media internal dan
karya-karya lainnya,” jelas Rektor IPB.
Selain kategori PTN Informatif, penghargaan juga diberikan
kepada PTN Menuju Informatif dan Cukup Informatif. PTN
Menuju Informatif diberikan kepada: Universitas Tanjung
Pura, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya,
Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Padang,
Universitas Negeri Malang dan Institut Teknologi Bandung.
Sebanyak 18 PTN masuk dalam kategori Cukup Informatif.
(ris)
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Istri Panglima TNI Belajar Toga di IPB

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
didampingi Ketua Agrianita IPB, Neno Arif Satria
menyambut kedatangan Ketua Yayasan Tunas Muda
Ikatan Kesejahteraan Keluarga Tentara Nasional Indonsia
(IKKT), Nanny Hadi Tjahjanto di Ruang Sidang Rektor,
Kampus IPB Dramaga Bogor, (5/11). Kunjungan istri
Panglima TNI ini bermaksud untuk mengetahui cara
membudidayakan tanaman obat keluarga.

obat keluarga yang begitu besar khasiatnya untuk keluarga
dan masyarakat sekitar. Tanaman obat keluarga sangat
penting untuk ditanam dan dikembangkan oleh TNI dan
istri TNI, sehingga dapat mengangkat dan menempatkan
tumbuhan obat sebagai arus utama dalam sistem
kesehatan. Sudah seharusnya Toga dimanfaatkan dan
dikembangkan menjadi komoditi kesehatan dan sumber
ekonomi unggulan serta sebagai jati diri bangsa,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini Nanny mengatakan bahwa IKKT
mendorong ibu-ibu TNI untuk membudidayakan tanaman
obat, apalagi Indonesia kaya akan tumbuhan obat yang
beraneka ragam. Tanaman obat keluarga atau kita biasa
mengenalnya dengan sebutan Toga adalah tanaman yang
berfungsi sebagai obat yang biasanya ditanam di
pekarangan atau halaman rumah. Tanaman ini biasanya
dimanfaakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional.

Nanny berharap IPB dapat mendampingi dan membimbing
ibu-ibu istri TNI untuk membudidayaan tanaman obat
keluarga di pekarangan rumah atau di kebun dengan baik.

“Kunjungan ke IPB merupakan sesuatu hal yang sangat
bermanfaat dan berharga, baik untuk IKKT dan para istri
TNI. Anggota TNI dan ibu-ibu TNI dapat belajar cara
budidaya tanaman obat dan meningkatkan ilmu
pengetahuan mengenai pentingnya mempunyai tanaman

Menanggapi permintaan tersebut, Dr. Arif Satria
mengatakan bahwa IPB siap membantu dan mendampingi
ibu-ibu dari IKKT untuk belajar dan mengembangkan
budidaya tanaman obat keluarga dengan baik.
“Perkembangan tanaman obat Indonesia harus terus
ditingkatkan dari hulu ke hilir. Termasuk peningkatan
pengetahuan budidaya tanaman obat dan pengetahuan
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cara meramu tanaman obat dengan baik, sehingga
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Perlu juga
peningkatan mutu yang tepat untuk pengembangan
tanaman obat di Indonesia. IPB dalam hal ini terus
meningkatkan dan mengembangkan kawasan konservasi
dan pelestarian tanaman obat Indonesia di bawah Pusat
Studi Biofarmaka Tropika (Trop BRC) Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB,” imbuhnya.
Sementara itu, peneliti Trop BRC IPB, Dr. Siti Sa'diah
menjelaskan bahwa Toga pada hakekatnya adalah
sebidang tanah, baik di halaman rumah, kebun ataupun
ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman
yang berkhasiat sebagai obat dalam rangka memenuhi
keperluan keluarga akan obat-obatan.

Menurutnya, semua jenis tanaman obat sepert kumis
kucing, jahe, temulawak, bangle, beluntas, belimbing
wuluh, cocor bebek, cabiroto, dan lain-lain, memiliki
khasiat yang sangat baik untuk kesehatan. “Jadi jika ada
yang merasa tidak enak badan, dapat langsung meramu
tanaman itu dan langsung bisa dimanfaatkan," katanya.
Rombongan selanjutnya melakukan kunjungan ke kebun
konservasi budidaya biofarmaka di Cikabayan, TK
Agriananda dan Agribusiness Development Station (ADS)
Cikarawang dengan ditemani Ketua Agrianita IPB, Neno
Arif Satria. (Awl/Zul)

“Kebun tanaman obat atau bahan obat dan selanjutnya
dapat disalurkan kepada masyarakat, khususnya obat yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan. Budidaya tanaman obat
untuk keluarga (Toga) dapat memacu usaha kecil dan
menengah di bidang obat-obatan herbal sekalipun
dilakukan secara individual. Setiap keluarga dapat
membudidayakan tanaman obat secara mandiri dan
memanfaatkannya, sehingga akan terwujud prinsip
kemandirian dalam pengobatan keluarga,” ujarnya.
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Peduli Sampah Plastik, Peserta Acara di IPB Ini Wajib
Bawa Tumbler dan Sedotan dari Bambu
bidang industri juga memiliki andil yang besar dalam
pengelolaan sampah ini.
“Ini karena industrilah yang mampu mengolah sampah
yang masih memiliki nilai jual untuk diubah menjadi
sesuatu yang lebih bermanfaat,” ujarnya.

S

ampah yang ditemukan di laut sangat
beranekaragam. Akhir-akhir ini, foto-foto viral
bermunculan dari berbagai akun media sosial
penggiat konservasi laut yang memperlihatkan banyaknya
biota laut yang terjebak oleh sampah yang ada di laut.
Seperti keberadaan sampah jaring yang menjerat penyu
sehingga gerak penyu terbatasi. Adanya sampah potongan
pralon yang secara tidak sengaja menutup mulut dari
lumba-lumba yang dapat menyebabkan lumba-lumba
tersebut tidak bisa membuka mulut untuk makan dan
lainnya.
Fenomena sampah plastik di laut menjadi fokus utama
yang disampaikan di acara Festival Air (FA) 2018. FA 2018
merupakan mega event yang digelar oleh Himpunan
Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
(Himasper FPIK IPB) di Gedung Andi Hakim Nasution,
Kampus IPB Dramaga (4/10).

Acara FA 2018 kali ini mengusung konsep “Less Plastic”.
Konsep acara ini memiliki keunikan khas yang jarang
ditemukan di kebanyakan acara yang biasa digelar.
Keunikan tersebut dapat dilihat dari konsepnya “Less
Plastic” dimana seluruh rangkaian acaranya digelar tanpa
adanya kehadiran plastik. Peserta yang hadir diikutsertakan
dalam upaya pengurangan penggunaan sampah plastik
dengan membeli bamboo straw sebagai alat pengganti
sedotan plastik.
“FA 2018 memiliki tagar yaitu #LessPlasticIsFantastic. Upaya
panitia menggaungkan tagar itu adalah dengan membuat
konsep unik yang telah dicetuskan jauh hari dengan
matang yaitu meniadakan semua bahan plastik yang
biasanya dipakai dalam sebuah acara. Contohnya para
peserta seminar jauh-jauh hari sudah dihimbau untuk tidak
membawa plastik dan untuk membawa tumbler sendiri
untuk diisi ulang oleh panitia. Makanan yang disediakan
pun tidak menggunakan kemasam plastik sedikit pun,”
ungkap Ketua Divisi Acara FA 2018, Adela Sho rma.
(AD/Zul)

Rangkaian kegiatan FA 2018 meliputi seminar nasional,
seminar hasil ekspedisi dari Atlantik Himasper IPB,
workshop penulisan karya tulis ilmiah dan public speaking,
serta expo.
“Sampah itu jelek. Keberadaannya di pesisir bahkan di laut
tidak memiliki estetika sedikit pun. Tentunya keberadaan
sampah plastik tersebut berasal dari daratan yang
bermuara ke laut. Korban utama membludaknya sampah di
laut adalah biota yang hidup di dalam laut,” tutur keynote
speaker yang merupakan salah satu dosen dari
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP FPIK
IPB), Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc.
Sementara itu menurut Presiden Indonesia Solid Waste
Association, Ir. Sri Bebassari, M.Si, peran pemerintah dan
organisasi di bidang konservasi cukup besar dalam
pengelolaan sampah laut. Namun, badan yang bergerak di
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Padi IPB 3S Berpotensi Menghasilkan 11 Ton Per Hektar di Jember
Produksi benih dilakukan bekerjasama dengan mitra bisnis
di Jember dan dikawal oleh Balai Pengawasan Serti kasi
Benih (BPSB) Satgas V Jember. Selain itu IPB
mengembangkan dan menerapkan inovasi sistem produksi
benih padi berbasis teknologi yang disebut Teknologi
Budidaya IPB Prima. Teknologi Budidaya IPB Prima
dikembangkan oleh Dr. Ir. Sugiyanta, MSi dosen
Departemen Agronomi dan Hortikultura (AGH) Fakultas
Pertanian IPB.
“Selain itu IPB juga memberikan pendampingan kepada
petani oleh para tenaga ahli secara intensif di bawah
koordinasi Tim Seed Center-Dept AGH Fakultas Pertanian
IPB,” tambahnya.

V

arietas Padi IPB 3S yang dikembangkan oleh
pemulia tanaman dari Institut Pertanian Bogor (IPB),
Dr. Hajrial Aswidinoor beserta tim dimana varietas
ini telah diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada bulan
Oktober 2015 mendapat respon positif dari petani.
Sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam
pengembangan produksi varietas Padi IPB 3S, Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
memberikan hibah “Inovasi Perguruan Tinggi di Industri”
kepada IPB.
Sebagai upaya lanjutan dari produksi benih berlabel
kuning (biang benih) yang ditangkarkan untuk kembali
menjadi benih komersial terserti kasi, IPB
mengembangkan produksi benih sebar (label biru) di
sembilan lokasi yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Nusa Tenggara
Barat (NTB) dengan total luasan tempat penangkaran
sebanyak 144 hektar.
Dalam rangka monitoring hibah tersebut, Wakil Rektor
Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB, Prof. Dr. Erika
B. Laconi, MS, Kasi Industri Pangan Ditjen Penguatan
Inovasi Industri Kemristekdikti, Anteng Setia Ningsih, STP,
MA, Tim Start Up Industri Benih Padi IPB 3S, Dr. Ir. Abdul
Qadir, Dr. Ir. Asep Setiawan dan Candra Budiman, SP, M.Si
beserta perwakilan dari PT. BLST melakukan visitasi ke dua
lokasi penangkaran padi IPB 3S di Desa Mayang dan Desa
Jenggawah, Jember (4/11).

Selain monitoring, IPB juga menggelar Focus Group
Discussion (FGD) Pengembangan Seed Center di Politeknik
Negeri Jember, (5/11).
Kegiatan ini sebagai bentuk pelaksanaan tugas dari
Kemristekdikti untuk pengembangan Seed Center di
Perguruan Tinggi untuk Kemandirian Benih Nasional.
Acara dibuka oleh Direktur Politeknik Negeri Jember dan
dihadiri oleh Kasi Industri Pangan Ditjen Penguatan Inovasi
Industri Kemristekdikti, Dinas Pertanian Jember, BPSP
Satgas V Jember, Sivitas Akademika Program Studi Teknik
Produksi Benih, para penangkar dan produsen benih, serta
mitra bisnis di Jember. Ditjen Penguatan Inovasi Industri
Kemristekdikti memberikan pengarahan tentang program
inovasi perguruan tinggi dan Tim Seed Center IPB
menyampaikan konsep pengembangan Seed Center di
perguruan tinggi.
“Program Pengembangan Industri Benih Padi IPB 3S di
Sentra Produksi Padi yang telah berjalan sejak tahun 2016
(Start Up Industri Benih) ini telah mengimplementasikan
inovasi produk, inovasi teknologi, dan inovasi sistem dan
diharapkan memberikan kontribusi yang penting terhadap
ketersediaan benih bermutu nasional,” imbuh Prof. Erika.
(Novi/Zul)

“Pengembangan produksi benih padi di kedua lokasi
tersebut cukup bagus. Dengan tingkat kelembaban cukup
tinggi dan komposisi pupuk urea dikurangi, ditargetkan
dapat menghasilkan kurang lebih 11 ton per hektar.
Produktivitas ini lebih tinggi dibandingkan varietas yang
sudah ada selama ini. Selain itu, varietas IPB 3S
membutuhkan pupuk nitrogen yang lebih sedikit
dibandingkan varietas lainnya. Kebutuhan nitrogen yang
lebih sedikit menjadikan padi IPB3S lebih tahan terhadap
penyakit tanaman,” ujar Prof. Erika.
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Guru Besar IPB: Indonesia Belum Optimal Kelola Potensi
Kepiting Berdarah Biru yang Berguna Bagi NASA
oleh NASA untuk bahan penyeteril pesawat ulang-alik
mereka dan harga per liter darah kepiting yang sudah
diekstrak bernilai hingga USD 60 ribu.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI)
berkomitmen penuh dalam pembangunan maritim di
Indonesia.
Dr. Bambang Suprakto, Kepala Pusat Pendidikan KP-BRSDKKP mengatakan bahwa insentif ekonomi biru menjadi
jalan keluar untuk mewujudkan pembangunan kelautan
berkelanjutan.

R

esource and Environmental Economics Student
Association (REESA) Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) Institut Pertanian
Bogor (IPB) menyelenggarakan Seminar The 10th
Greenbase. Seminar ini merupakan rangkaian dari
Greenbase yang diampu oleh himpunan profesi REESA.
Rangkaian kegiatan The 10th Greenbase diawali dengan
program Aksi Lingkungan berupa penanaman mangrove
pada 13 Mei 2018 kemudian dilanjut dengan lomba karya
tulis ilmiah dan diakhiri dengan seminar nasional sebagai
penutup sekaligus puncak kegiatan.
Seminar nasional The 10th Greenbase diadakan di
Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (3/11). Tema yang diangkat adalah “Sukseskan
Ekonomi Biru, Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia”.
“Aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya di
laut, dalam hal ini perikanan, memiliki perkembangan yang
signi kan namun pertumbuhan ekonominya lambat,” ujar
Prof. Dr.Ir. Tridoyo Kusumastanto.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen
(FEM) IPB ini, kondisi tersebut dikarenakan belum
mandirinya kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang
ada di Indonesia. Indonesia belum bisa dikatakan sebagai
negara maritim, karena kriteria negara disebut sebagai
maritim banyak, bukan hanya tentang laut semata. Masih
banyak aspek yang perlu diperbaiki agar kemandirian dan
poros maritim dunia dapat terwujud.
Sementara itu, menurut Guru Besar FEM IPB lainnya, Prof.
Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc, potensi nilai dari bisnis kelautan
Indonesia besar dan luar biasa. Tapi, karena ketidaktahuan
kita, nilai tersebut tidak termanfaatkan.
Prof. Fauzi mencontohkan salah satu hasil laut yang benilai
ekonomi tinggi adalah kepiting tapal kuda yang memiliki
darah berwarna biru. Darah dari kepiting ini digunakan

Model ini mendorong bisnis perikanan yang
menguntungkan secara ekonomi, sosial dan lingkungan.
Hal tersebut diwujudkan dalam Tiga Pilar Pembangunan
Laut Indonesia yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan
kesejahteraan.
“Indonesia merupakan negara maritim dengan kontribusi
perikanan yang sangat signi kan. Tak hanya menjadi
habitat bagi spesies ikan, laut nusantara juga menjadi
tumpuan hidup masyarakat dengan berbagai jenis usaha,”
katanya.
Menurut Dr. Bambang, ekonomi biru bukan hanya sekedar
semboyan untuk menuju pertumbuhan ekonomi namun
mengoptimalkan e siensi sumberdaya alam, nilai sosial
ekonomi yang seimbang, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan. Sudah bukan saatnya pembangunan
nasional hanya bertumpu pada sumberdaya alam yang ada
di daratan. Oleh karena itu pembangunan perikanan dan
kelautan harus dilakukan se-adil mungkin, agar anak
bangsa juga dapat merasakan manfaat dari sumberdaya
laut yang ada.
“Saat ini, sektor perikanan memiliki kontribusi Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,95% dan menjadi sumber
hidup bagi 2,8 juta keluarga. Namun angka-angka tersebut
belum mampu menjawab permasalahan sosial demogra
berupa kemiskinan di daerah pesisir. Diharapkan dengan
digalakkannya ekonomi biru ini, dapat tercipta inovasiinovasi pembangunan perikanan yang dapat mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari anak
bangsa sendiri,” ujarnya.
Seminar Nasional The 10th Greenbase ini juga
mengundang Saiful Aziz, S.TP (Crab Pasteurized and
Business Manager, KML Food) dan Dr. Yudi Wahyudin, S.Pt,
M.Si (Kepala Divisi Program Kebijakan dan Ekonomi
Kelautan, PKSPL IPB). (FK/Zul)
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Guru Besar Ilmu Gizi IPB: Deteksi Stunting Sejak Dini
dengan Ukur Panjang Badan Anak Saat Berbaring

P

rof. Dr. Ir. Dodik Briawan, Guru Besar Departemen
Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa
pemahaman dan pengukuran yang tepat tentang
antropometri menjadi sangat penting karena "stunting"
pada anak balita dinilai dengan cara pengukuran panjang
badan. Berbeda dengan pengukuran berat badan yang
selama ini cukup menggunakan timbangan atau dacin,
maka panjang padan anak harus diukur dengan alat
tertentu dengan cara anak dibaringkan dan kepala dengan
telapak kaki harus ditandai dengan tepat sehingga terukur
dengan baik.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Ahli Gizi
Indonesia (Persagi) Bogor selaku penyelenggara seminar
merasa perlu untuk membekali kemampuan anggotanya
dengan hal-hal dasar praktik kegizian dalam pencegahan
stunting.
“Seminar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pada program pemerintah dalam penurunan stunting.
Selain itu juga mengedukasi kepada masyarakat tentang
pentingnya memperhatikan periode kritis penyebab
stunting yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu
sejak kehamilan sampai bayi dilahirkan usia dua tahun,” ujar
Prof. Dodik yang saat ini menjadi Ketua DPC Persagi Bogor.

“Untuk anak bisa diukur dengan tenang (tidak menangis
dan meronta) itu bukan hal yang mudah. Surveilans gizi
diperlukan supaya setiap unit terkecil Posyandu atau desa
atau Puskesmas mampu secara mandiri melakukan
surveilans atau kewaspadaan terhadap gangguan
pertumbuhan anak yang dapat dideteksi secara dini (early),”
ujarnya di sela acara Seminar Gizi Kesehatan dalam rangka
Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-54, Bogor (3/11).

Kegiatan ini diikuti oleh 150 orang peserta yang terdiri dari
100 orang anggota ahli gizi dari Kabupaten dan Kota Bogor
dan sisanya dari kalangan umum seperti mahasiswa, dosen
dan ahli gizi di Jabotabek. Seminar ini menghadirkan
beberapa narasumber diantaranya Dr. Erna Nuraena (Dinas
Kesehatan Kota Bogor), Dr. Abbas Basuni Jahari, M.Sc, Dr. Ir.
Dewi Permaesih, M.Kes, Dr. Agus Triwinarto, SKM, MKM dan
Ferina Damayanti SGz, RD. (**/Zul)

Pemantauan ini bisa dilakukan di Posyandu melalui
penimbangan atau pemantauan pertumbuhan balita.
Pemantauan juga bisa dilakukan pada ibu hamil, yang akan
bisa dideteksi dari ibu yang menderita kurang gizi kronis.
“Melalui pemantauan tersebut, anak yang tidak tumbuh
maupun ibu yang kurang energi bisa ditangani lebih dini
dengan diberikan intervensi, misalnya dengan makanan
tambahan bergizi atau intervensi lainnya,” jelas Prof. Dodik.
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Hebat! Gagas Bisnis Memberdayakan Petani Lokal,
Mahasiswa IPB Ini Sabet Dua Gelar Juara Sekaligus

T

iga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) ini tidak
mau jika hanya menjadi mahasiswa yang biasa-biasa
saja. Mereka berinisiatif menggagas bisnis oleh-oleh.
Gagasan tersebut mereka ikutkan dalam Business Plan
Competition di Universitas Negeri Padang (UNP). Lomba
yang bertajuk Gebyar Wirausaha Mahasiswa itu
berlangsung dari tanggal 10-13 Oktober 2018.
Ketiga mahasiswa IPB ini adalah Audhi Aprilliant
(Departemen Statistika), Rhavif Budiman (Departemen
Teknik Mesin dan Biosistem) dan M. Arif Ilyanto
(Departemen Ilmu Ekonomi Syariah).
Menurut mereka, tingginya angka wisatawan di Bogor
menjadi peluang bisnis terutama bisnis oleh-oleh
makanan. “Oleh-oleh ini berupa kue yang kami beri nama
'Milk Cake Bogor Arjuna'. Bahan utamanya memang keju
dan susu, akan tetapi kami tidak lupa untuk menyertakan
hasil petani lokal yakni talas, manggis, pisang dan nanas,”
tutur Audhi selaku Ketua Tim.

ditingkatkan. Selain itu, keberadaan kue tersebut
diharapkan dapat mempromosikan potensi serta kearifan
lokal Bogor.
Meski jajanan kue kekinian sudah menjamur di pasaran,
mereka tetap yakin jika bisnisnya dikembangkan nantinya
akan bersinar. Hal tersebut didasari oleh beberapa
keunggulan yang mereka tawarkan diantaranya: tanpa
bahan pengawet dan perwarna buatan, tampilannya unik,
memiliki cita rasa yang khas dan mengajak pembeli untuk
turut serta memberdayakan petani lokal khususnya petani
yang berada di wilayah Bogor.
Berkat usaha keras akhirnya mereka berhasil memboyong
Juara Dua di kompetisi ini. Asrama Koes Plus menjadi saksi
bisu perjuangan mereka. Selain meraih Juara Dua, tim 'Milk
Cake Bogor Arjuna' ini juga mendapatkan predikat Best
Poster. “Saya optimis bisa memenangkan lomba ini, karena
selain sudah mempersiapkannya dengan baik, kami juga
mengusung misi kebermanfaatan terhadap sesama,”
pungkas Rhavif. (Ama/ris)

Mereka mengusung empat bahan alami khas Bogor
tersebut karena dinilai pemanfaatannya yang masih perlu
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Ini Dia Bisnis Mahasiswa IPB Manfaatkan Limbah Kayu
Jadi Kerajinan Bernilai Tinggi
Let It Wood sendiri berproduksi di Ciampea Bogor.
Produknya ada berbagai macam kreasi. Ada Senidurukai,
merupakan produk lukisan wajah yang terbuat dari kayu
rakyat (pulai atau amboyan) yang dilukis menggunakan
solder bakar secara manual.
Jamkai merupakan produk jam dinding yang terbuat dari
kayu. Proses pembuatannya menggunakan teknik transfer
foto dan atau pyrography (lukis dengan solder bakar).
Potodinakai yang merupakan produk best seller dari Let It
Wood. Potodinakai menggunakan teknik transfer foto di
permukaan kayu.
Serta plakat dan piala kayu merupakan produk souvenir
custom dari kayu untuk kenang-kenangan event atau
penghargaan.

R

io Ardiansyah Murda, Indra Lorenza dan Rendy
Yudha Kurniawan adalah mahasiswa Teknologi Hasil
Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang sukses
merintis usaha kerajinan kayu. Iklim kewirausahaan
mahasiswa yang kental di kampus IPB mempengaruhi cara
berpikir tiga mahasiswa ini.
Berhasil membaca peluang, Rio dan rekannya mencoba
meningkatkan nilai tambah kayu dengan membuat usaha
kerajinan kayu.
Usaha yang dijalankannya adalah menyediakan jasa
pembuatan berbagai macam produk terutama craft
menggunakan kayu pinus bekas peti kemas dan kayu
rakyat. Nama brand usahanya adalah Let It Wood.

Produk dari usaha yang telah dirintisnya sejak Desember
2017 ini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pemasaran Rio memanfaatkan online shop. Harga
produknya sendiri beragam mulai dari 50 ribu hingga
ratusan ribu tergantung tingkat kesulitan.
"Pemasaran produk sudah ke seluruh Indonesia dan juga
dibawa untuk kegiatan di luar negeri seperti Belanda dan
Jepang. Pemasaran produk yang selama ini dilakukan fokus
dengan toko online di Instagram memanfaatkan Instagram
ads, FB ads, marketplace online, dan promosi dari mulut ke
mulut," ujarnya.
Kini, pemuda asal Tasikmalaya ini bersama rekannya
berhasil meraup omset jutaan rupiah per bulannya dari
usaha Let It Wood ini. (IR/Zul)

"Motivasi awalnya adalah keinginan untuk berwirausaha
dan bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat
yang berhubungan dengan keilmuan yang telah dipelajari,"
tutur Rio.
Ia menuturkan nama Let It Wood sendiri diambil untuk
memberikan kesan kalau berbagai kebutuhan dapat dibuat
dari kayu yang memiliki nilai estetis dan ekonomis yang
jauh lebih baik.
"Yang menjadi nilai tambah dari usaha kami yaitu bahan
baku yang menggunakan kayu bekas (limbah) serta kayu
rakyat," ungkapnya.
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