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LPPM IPB Akan Kembangkan
Sekolah Peternakan Rakyat di Darwin Australia

T

im Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
yang terdiri dari Kepala LPPM, Dr. Aji Hermawan,
Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat,
Prof. Sugeng Heri Suseno, Sekretaris LPPM, Prof. M. Faiz
Syuaib dan Ketua Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), Prof.
Muladno berkunjung ke Konsulat Jenderal Republik
Indonesia di Darwin Australia, (27/11). Kunjungan ini
bertujuan untuk menjalin kerjasama internasional antara
IPB dengan beberapa instansi di Australia. Konsulat
Jenderal (Konjen) RI di Darwin diharapkan mampu
menjembatani IPB dengan pihak lain di Australia untuk
program pengembangan SPR dan kegiatan pengabdian
masyarakat lainnya.

Soerjanatamihardja, Consul/Head of Post RI di Darwin saat
menyambut kedatangan Tim LPPM IPB.
Sementara itu, Dr. Aji Heermawan mengatakan bahwa
LPPM IPB tidak hanya menawarkan konsep SPR saja, akan
tetapi terus mencoba mengembangkan konsep lain
diantaranya Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) dan IPB
Goes to Field.
Dr. Aji Hermawan juga berharap ada Stasiun Lapang
Agrokreatif LPPM IPB sebagai lokasi magang mahasiswa IPB
di Darwin Australia. (***/Awl/Zul)

“Konsep SPR merupakan akar rumput kegiatan ekonomi
dalam pengembangan bidang peternakan. Konsep SPR ini
sangat cocok untuk ditawarkan ke pihak-pihak yang
berkepentingan yang ada di Darwin Australia. Sehingga
dapat membantu meningkatkan hubungan bilateral antara
Indonesia dan Australia. Konsul RI di Darwin siap
membantu dan melayani tim LPPM IPB,” ujar Dicky D.
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IPB Terus Tingkatkan Kemampuan Softskill Mahasiswa

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) sudah melakukan evaluasi
terhadap metode pembelajarannya yang masih
bertumpu pada hardskill dan kurang softskill. Ke depan,
akan ada perubahan dan evaluasi kurikulum untuk
menghasilkan manusia yang berintegritas. Hal ini
disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan, Dr. Ir. Drajat Martianto saat memberikan
sambutan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) IPB di
Ruang Utama Masjid Al Hurriyah Kampus IPB Dramaga,
Bogor (24/11). “Tujuan ini tidak mungkin dicapai tanpa
adanya pembinaan kerohanian seperti MTQ Mahasiswa ini,”
imbuhnya.

“Kegiatan ini merupakan acara rutin setiap tahun untu
mempersiapkan delegasi IPB menuju MTQ Mahasiswa
Nasional tahun depan,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir IPB Dr. Alim Setiawan, Pembina MTQ
Mahasiswa IPB 2018, Dr. Asep Nurhalim, Lc, M.Pd.I dan Qori
sekaligus Kepala Dewan juri MTQ Mahasiswa IPB 2018 Ust.
H. Muhammad Daud, S.Pd. (dinof/Zul)

Kompetisi yang digelar oleh Lembaga Pendidikan AlQur’an Masjid Al Hurriyyah ini diikuti 274 peserta dan 67
tim dari seluruh fakultas di IPB. Ada 19 cabang lomba yang
dikompetisikan mulai dari Hifdzil Qur’an, Fahmil Qur’an,
Tilawatil Qur’an, hingga debat dalam bahasa Arab dan
Inggris. Ketua Pelaksanan MTQ Mahasiswa, Indra Sofwan
menyampaikan bahwa kegiatan ini terbentuk atas
kerjasama organisasi kemahasiswaan, lembaga dakwah
fakultas, komunitas prestasi Tilawatil Qur’an serta
mahasiswa umum lainnya.

2

Serunya Permainan Tradisional di Sport Day FEM IPB

M

ahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen
(FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) hidupkan
kembali permainan tradisional. Dalam FEM Sport
Day yang digelar di Lapangan Gedung Rektorat Andi
Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga (25/11), Dekan
FEM IPB, Dr. Ir R. Nunung Nuryartono,M.Si mengatakan
bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat tali
silaturahmi antar civitas akademika FEM.
“Olahraga merupakan satu bagian yang sangat penting
dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Acara
ini mengandung makna yang sangat dalam dan luar biasa.
Di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai yang mere eksikan
kehidupan kita sehari-hari dan sekaligus dapat kita
implementasikan di dalam kondisi apapun. Olahraga dapat
menumbuhkan jiwa sportivitas, karena dalam setiap
pertandingan terdapat yang menang dan yang kalah.
Berbicara dalam menyikapi kekalahan, perlu dilakukannya
sebuah revolusi, berupa revolusi mental. Intinya adalah
bagaimana menyikapi sebuah kekalahan secara elegan dan
menjadikan kekalahan sebagai pemicu diri agar lebih
semangat berlatih sehingga dapat mencapai puncak
prestasi,” ujarnya.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM) FEM ini merupakan salah satu rangkaian acara dari

The 12th Sportakuler. Ada berbagai perlombaan tradisional
seperti tarik tambang, balon air, serta pipa air yang
dipertandingkan antar departemen. Selain itu, terdapat
berbagai macam doorprize menarik yang terdiri dari
peralatan elektronik dengan hadiah utama satu buah
laptop.
Sementara itu, Ketua BEM FEM, M. Nurdiansyah
mengatakan bahwa FEM Sport Day merupakan kegiatan
baru di acara Sportakuler. “Jika biasanya terdapat lomba
olahraga nasional, kali ini kita mencoba hapuskan dengan
landasan sebuah keinginan agar kegiatan Sportakuler ini
dapat mempererat tali silaturahmi antara seluruh keluarga
civitas akademika FEM. Tema kegiatan FEM Sport Day kali
ini adalah revolusi mental dengan sub tema Gerakan
Indonesia Bersatu. Diharapkan bahwa dengan olahraga
dapat membawa semangat perubahan dan semangat
persatuan yang dapat berdampak baik terhadap kemajuan
FEM,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan ini Dr. Ir. Lukman M. Baga selaku
Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, Dr.
Mukhamad Najib, S.TP., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang
Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan, dosen,
tenaga Kependidikan, Komisi Mahasiswa serta mahasiswa
FEM IPB. (KR/Zul)
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Blue Nemo, Aplikasi Karya Mahasiswa IPB
untuk Nelayan Indonesia

I

ndonesia adalah negara dengan gugusan kepulauan
terbanyak di dunia. Garis pantai yang membentang
sepanjang 108.000 km tentunya merupakan suatu
anugerah tersendiri bagi Indonesia. Oleh karena itu tidak
heran jika sebagian besar penduduk pesisir Indonesia
berprofesi sebagai nelayan. Namun sayangnya masih
banyak nelayan Indonesia yang masih kurang sejahtera
secara ekonomi. Hal ini karena sulitnya untuk mendapatkan
keuntungan dari hasil tangkapan mereka.
Kondisi ini merupakan dampak dari kondisi nelayan yang
terpaksa menjual hasil tangkapan ikannya kepada
tengkulak. Para tengkulak membelinya dengan harga yang
jauh lebih rendah daripada harga jual di pasaran. Hal ini
sangat merugikan nelayan, terutama nelayan-nelayan kecil.
Fenomena inilah yang melatarbelakangi Amin Nur Ikhfan,
mahasiswa dari Departemen Silvikultur Institut Pertanian
Bogor (IPB), untuk membuat aplikasi jual-beli online yang
dapat membantu nelayan. Aplikasi ini diberi nama Blue
Nemo.
“Tujuan utama saya dalam pembuatan aplikasi ini adalah
untuk memutus rantai ekonomi antara nelayan dan
tengkulak. Jadi nelayan dapat langsung menjual hasil ikan
ke pembeli tanpa perantara tengkulak,” ujar Amin
Selain permasalahan tengkulak, hal lain yang menjadi latar
belakang dibuatnya aplikasi ini adalah semakin
berkembangnya teknologi digital terutama dalam
perkembangan e-commerce yang semakin pesat sekarang
ini. Namun sayangnya dari sekian banyak e-commerce
yang ada di Indonesia, belum ada satupun yang dapat

menjadi penghubung antara nelayan dengan pembeli.
Blue Nemo menjawab dua permasalahan sekaligus yaitu
menjadi platform e-commerce yang menghubungkan
nelayan dengan pembeli sekaligus memotong rantai
ekonomi nelayan-tengkulak-pembeli.
Dengan idenya tersebut, Amin meraih Juara I pada ajang
Karya Tulis Ikan Nasional (KATIKAN) 2018 yang
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Departemen
Teknologi Hasil Perikanan (HIMATEKPI) Universitas
Dipenogoro pada bulan September lalu.
Blue Nemo merupakan aplikasi jual-beli online pertama di
Indonesia yang dapat membantu nelayan dalam
manajemen pengelolaan hasil perairan guna mendukung
sumberdaya perairan yang lebih produktif. Blue Nemo tidak
hanya membantu nelayan dalam memasarkan hasil
tangkapannya saja namun aplikasi ini juga dilengkapi turtur unggulan lain yang sangat bermanfaat bagi nelayan.
Salah satu tur unggulan dari aplikasi ini adalah informasi
cuaca yang bersumber dari Badan Meterologi Klimatologi
dan Geo sika (BMKG) dimana nelayan dapat mengetahui
kondisi cuaca di laut lepas dan dapat menjadi
pertimbangan sebelum melaut. Selain itu aplikasi ini juga
dilengkapi dengan tur harga ikan di pasaran, posisi
tangkap ikan dan berita-berita terkini seputar perikanan
dan kelautan.
“Harapannya dengan menggunakan aplikasi ini nelayan
dapat memiliki jalur perdagangannya sendiri tanpa melalui
tengkulak serta dapat memaksimalkan keuntungan yang
bisa didapatkannya,” tambahnya. (DPNO/Zul)
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Yuk Download Naree, Aplikasi Menari Karya Mahasiswa IPB

B

agi sebagian kaum milenial, menari menjadi
aktivitas yang menggembirakan. Ditambah pula,
gelombang K-POP yang makin marak dan makin
akrab di masyarakat. Alasan inilah yang membuat Tim
Naree dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dinobatkan
menjadi Juara I pada Information Technology Creative
Competition (ITCC) di Bali (13-16/11). Naree merupakan
aplikasi yang menjadi wadah untuk para penari terutama
dalam mendapatkan info terbaru yang berhubungan
dengan tari dan untuk memudahkan penggunanya
memperoleh informasi lomba serta event tari.
Untuk mengenalkan dan mengembangkan Naree, Guntur
Putra Pratama, Andhika Kartika Rahayu dan Thira Aufar
Idris mahasiswa departemen Ilmu Komputer, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
mengikutsertakan Naree dalam ITCC.
“Kami bertiga kebetulan pernah berkecimpung di bidang
tari dan kami lihat sejak munculnya K-POP, tarian modern
seperti dance itu semakin diminati. Akan tetapi, yang kita
lihat informasi yang tersebar mengenai lomba ataupun
event masih minim. Hal itu sangat disayangkan karena

kami sangat haus informasi tersebut. Berangkat dari hal itu
kami berinisiasi membuat aplikasi yang dapat
memudahkan teman-teman dalam mendapatkan informasi
melalui aplikasi yang kemudian kami beri nama Naree,”
ujar Ra .
Naree sendiri sudah bisa diakses di playstore ataupun web.
Saat ini sudah diunduh lebih dari 800 kali. Aplikasi ini
sebagai suatu wadah untuk para penari terutama dalam
mendapatkan info terbaru yang berhubungan dengan tari
dan untuk memudahkan penggunanya memperoleh
informasi lomba serta event tari.
“Naree ini kami targetkan untuk para kaum milenial. Karena
saat ini info-info yang kami sajikan masih seputar tarian
modern. Tapi ke depannya kami juga akan
mengembangkan tarian tradisional. Di Naree, ada tur
achievement yang berisikan pencapaian atau prestasi yang
sudah dicapai oleh pengguna. Hal ini bisa memudahkan
pengguna saat mencari mentor untuk berlatih. Pastinya
dengan ditambahkannya tur ini, pengguna menjadi lebih
termotivasi untuk berprestasinya lagi,” pungkas Ra .
(AMA/Zul)
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