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Setiap Hari Ratusan Orang Berobat ke RSCM
Akibat Penyimpangan Seksual

D

r. Hanny Nilasari, Sp.KK, spesialis infeksi menular
seksual dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo
(RSCM) mengatakan bahwa saat ini ada sekira 100200 pasien yang berobat ke RSCM akibat perilaku
penyimpangan seksual sejenis. Fakta menyedihkan ini ia
sampaikan saat menjadi pembicara Sosialisasi Bahaya LGBT
yang bertajuk “Menyelamatkan Generasi Penerus Bangsa
dari Malapetaka Moral Perilaku Penyimpangan Seksual
Sejenis” di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (23/1).
Kegiatan yang terselenggara berkat kerjasama Institut
Pertanian Bogor (IPB) dan Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia ini menghadirkan Dr. Sri Astuti Bukhori (Wakil
Ketua Umum ICMI), Prof. Aida Vitayala Hubeis (Guru Besar
IPB), Dr. Didit Hidayat A. Ratam (Pakar Keuangan), Dr.

Asrorum Niam Sholleh (Pakar Hukum Islam) dan Dr. Hanny
Nilasari dari RSCM.
Melihat fakta akan dampak merusak yang ditimbulkan oleh
perilaku menyimpang ini, ICMI menggandeng IPB untuk
sama-sama mengendalikan dan menyelamatkan generasi
penerus bangsa. Menurut Dr. Sri, ICMI adalah satu-satunya
lembaga di Indonesia yang terang-terangan menolak
perilaku menyimpang ini.
Yang lebih menyedihkan, perilaku ini sudah menjadi
gerakan yang kuat dan sudah 26 negara yang melegalkan
perilaku menyimpang ini. Pendanaan dan dukungan
internasional yang kuat membuat perilaku menyimpang ini
menjadi sah. Mereka menganggap perilaku menyimpang
ini adalah bagian dari hak asasi manusia.
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Padahal banyak riset di negara-negara pendukung perilaku
menyimpang ini yang menyebutkan bahwa gaya hidup
tersebut tidak benar dan menjadi masalah sosial. Temuan
di Jurnal Sexuality Medicine menyebutkan bahwa riset-riset
tentang penyedia jasa kesehatan yang dibutuhkan oleh
pelaku LGBT tidak banyak tersedia. Bahkan dokter-dokter di
Amerika pun belum siap.
Di Indonesia, data mengenai jumlah pelaku Lesbian, Gay,
Biseks, Transgender dan Queer (LGBTQ) masih terbatas.
Estimasi jumlah Lelaki Suka Lelaki (LSL) mencapai 754.310
(tahun 2016) dan yang mengidap HIV 25 persen.
Sementara itu untuk estimasi jumlah waria sekira 38.928
(tahun 2016) dan yang mengidap HIVnya 24,4 persen.
“Untuk itu, kampus kami gandeng untuk ikut
mengendalikan segala hal yang menyimpang. Selain itu,
ICMI sedang mendorong para gubernur dan DPR untuk
menerbitkan Perda pelarangan. Ini kami lakukan agar
generasi kita tidak punah,” ujarnya.
Menurut salah satu pendiri ICMI dan Guru Besar IPB, Prof.
Aida, faktor komunikasi dalam keluarga sangat penting
untuk melindungi generasi muda. Komunikasi diibaratkan
sebagai darah yang mengalir pada tubuh manusia. Jika
berhenti mengalir maka matilah keluarga. Kegagalan
komunikasi dan sosialisasi bahaya perilaku menyimpang ini
akan berdampak pada kelanjutan generasi penerus bangsa.

“Ini adalah tanggung jawab kita di dunia dan akherat kelak,”
ujarnya.
Oleh karena itu, dalam sambutannya Rektor IPB, Dr. Arif
Satria menegaskan akan menjaga titipan amanah orang
tua untuk mendidik mahasiswa agar tidak terpapar perilaku
menyimpang ini.
“Kita tidak ingin perilaku ini menjadi kerikil yang bisa
menghancurkan kita semua. Banyak faktor yang
berpengaruh terhadap munculnya perilaku menyimpang
ini. Misalnya mengkonsumsi makanan yang tidak ramah
lingkungan. Banyak residu pestisida yang masuk ke tubuh
kita yang berisiko menurunkan hormon maskulin dan
meningkatkan hormon feminin,” ujarnya.
Ilmu kedokteran di Jepang kini sudah tidak bicara tentang
human medicine tetapi mengarah kepada gagasan
sustainability yang memiliki dampak sistemik. Misalnya
kesehatan lingkungan, kesehatan jiwa, makanan, suasana
sosial dan alam yang baik, good family dan good friend.
“Kita tentu harus saling menasehati, saling komunikasi
dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa. Saya
dukung langkah ICMI. Ini perjuangan harus dari berbagai
lini,” tandasnya. (dh/Zul)

2

Menteri PPN/Kepala Bappenas Puji Inisiasi IPB SDGs Network
menjaga ekosistem atau lingkungan agar selalu dalam
kondisi yang mendukung kegiatan pertanian kita. “Bila
ketiganya mampu kita seimbangkan, maka pertanian
berkelanjutan akan mampu kita jalankan,” papar Prof.
Bambang.
Dalam kesempatan ini Rektor IPB menjelaskan terkait
peranan yang dimainkan IPB untuk menciptakan
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya,
IPB di Forum Rektor Indonesia diamanahi untuk memimpin
Pokja Ketahanan Pangan, yakni salah satu dari 17 cita-cita
pembangunan SDGs.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) luncurkan IPB Sustainable
Development Goals (SDGs) Network pada Kamis, 24/1 di
Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor. Peluncuran IPB SDGs Network ini
bertepatan dengan Seminar Nasional Forum Rektor
Indonesia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro meresmikan berdirinya
lembaga tersebut bersama Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Ketua
Forum Rektor Indonesia, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu,
M.A dan Kepala IPB SDGs Network, Dr. Ir. Bayu
Krisnamurthi, M.Si.
Dalam acara tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas
meyampaikan dukungannya kepada IPB karena telah
membentuk IPB SDGs Network yang memiliki fokus pada
17 cita-cita pembangunan berkelanjutan terutama di
medium Ketahanan Pangan.
“Saya sangat mengapresiasi semangat yang dimiliki IPB
dalam pengimplementasian SDGs untuk menjawab
tantangan pembangunan. Dengan didirikannya IPB SDGs
Network, saya berharap IPB mampu mensinergikan seluruh
elemen yang ada dan memperkuat kohesivitas antar
lembaga untuk mewujudkan cita-cita SDGs ini. Saya juga
memberi pesan kepada rekan-rekan di IPB untuk selalu
bergerak sesuai dengan keahliannya pada bidang
pertanian dalam arti luas demi terwujudnya cita-cita SDGs
di Indonesia yang kita cintai ini,” ungkap Menteri
PPN/Kepala Bappenas.

“IPB juga memiliki fakultas dan sekolah yang aktivitasnya
terukur dan memberi impact pada proses mewujudkan
cita-cita SDGs secara langsung. Kini, kami secara resmi
mendirikan IPB SDGs Network. Dengan didirikannya
lembaga ini, bersama itu pula, kami yakin akan mampu
mensinergikan langkah pusat-pusat studi kami dengan
seluruh departemen dan mahasiswanya dalam proses
penerapan nilai SDGs. Saya yakin, IPB SDGs Network di
bawah kepemimpinan Dr. Bayu Krisnamurthi akan mampu
melaksanakan tugas tersebut,” ujar Rektor IPB.
Berdirinya lembaga ini juga mendapatkan sambutan dari
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) yang juga Rektor
Universitas Hasanuddin. FRI ingin membawa pesan untuk
terus meningkatkan peranan lembaga pendidikan tinggi
dalam melaksanakan pembangunan negara.
“Saya pun merasakan, kesadaran masyarakat akan
pendidikan kini kian meningkat, maka dari itu peran dunia
pendidikan untuk menyelesaikan problematika harus terus
kita jalankan dan tingkatkan. Salah satu problematika yang
harus kita selesaikan ialah ketahanan pangan. Maka dari itu
saya harap seminar yang dilaksanakan bersama IPB SDGs
Network ini dapat mengupas secara kompleks isu ini,”
ucapnya. (KD/Zul)

Menurutnya, dalam pengelolaan pertanian di Indonesia,
seharusnya kita mampu menjaga tiga aspek penyeimbang
utama. Pertama adalah produksi, yang mencakup aspekaspek teknis dalam proses pertanian, lalu menjamin
kesejahteraan sumberdaya manusia pertanian dan
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IPB Siap Jadi Kampus Tangguh Bencana
menjadi catatan penting bahwa kejadian bencana hadir
perlu penanganan yang cepat dan tidak memandang
tahun anggaran.
“Untuk pemerintah, perlu mempersiapkan pendanaan
yang sifatnya memiliki eksibilitas administrasi yang dapat
dimanfaatkan dalam waktu cepat. A rmasi policy
pembiayaan termasuk pendidikan kebencanaan juga
seharusnya dapat dilaksanakan dalam Kementerian Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi,” tambahnya.

K

ejadian bencana yang begitu masif dan terjadi
sepanjang tahun menuntut kepedulian semua
pihak. Tahun 2018 tercatat lebih dari 2500 kejadian
bencana yang memerlukan solusi dan penanganan
bencana.
Beberapa waktu lalu, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) telah mencanangkan Gerakan Perguruan
Tinggi Tangguh Bencana (PTTB). Untuk itu sebagai salah
satu lembaga yang bergerak dalam bidang kebencanaan,
Pusat Studi Bencana Institut Pertanian Bogor (IPB) terus
berkontribusi dalam berbagai hal sesuai dengan
kompetensi dan kepakaran IPB. Hal ini disampaikan oleh
Kepala Pusat Studi Bencana Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB saat berdiskusi
dengan Rektor IPB dan Kepala BNPB di Grha BNPB, Jakarta
(21/1).

Kepala Pusat Studi Bencana, Dr. Yonvitner menyampaikan
gerakan kampus tangguh bencana harus dilakukan secara
sistematik untuk menumbuhkan kesadaran komunal
melalui pendidikan dan aksi di daerah bencana. Sebagai
contoh, saat ini IPB menyiapkan kader-kader peduli
bencana melalui Mahasiswa Tanggap Bencana (Mantab).
“Saat ini Mantab IPB dengan dukungan dari Caritas
Germany dan BNPB terus melakukan pendampingan
masyarakat terdampak bencana Banten, pasca tsunami
yang telah dimulai sejak tahap Emergency Respon.
Dukungan khusus dari Kemenristekdikti tentunya akan
memperluas peran kampus menjadi lebih tangguh di
dalam dan luar kampus dalam menghadapi bencana,”
ujarnya. (**/Zul)

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan sebagai institusi
pendidikan, kontribusi IPB sebagai kampus tangguh
bencana bisa dimulai dengan mendorong keberadaan IPB
sebagai kampus yang aman dan adaptif bencana. Langkah
membangun kampus sebagai kampus hijau adalah untuk
menciptakan ruang yang ramah bagi civitas kampus dan
masyarakat. Langkah kedua adalah dalam program
akademik, kita siap mendorong program dan penguatan
materi kebencanaan seperti yang disampaikan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti) bahwa perlu pendidikan mitigasi
bencana. Tidak kalah penting tentunya adalah kesadaran
masyarakat kampus untuk sadar bencana,” ujarnya.
Untuk mencapai semua itu Rektor IPB berharap adanya
a rmasi kebijakan dari pemerintah untuk Perguruan Tinggi
Tangguh Bencana. A rmasi baik dukungan regulasi,
pembiayaan dan pendampingan masyarakat melalui Kuliah
Kerja Nyata (KKN) Tematik Bencana serta pendampingan
masyarakat terdampak bencana. Dalam hal pendanaan,
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Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Darurat Air
antara lain pembangunan infrastruktur, kegiatan
urbanisasi, pencemaran air, perubahan iklim, alih fungsi
lahan dan kegiatan pertanian. “Untuk mengatasi
permasalahan air ini, semua pihak harus berkolaborasi.
Karena air ini tidak hanya menyangkut satu aspek, tetapi
banyak aspek. Sebagai perguruan tinggi, IPB siap
membantu dalam mewujudkan tata kelola air yang
berkelanjutan,” jelas Prof. Iskandar.

S

aat ini ketersediaan air di pulau Jawa, Bali dan Nusa
Tenggara berada pada zona merah atau zona rawan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum
Masyarakat Hidrologi Indonesia (HMI), Dr. Ir. Mohammad
Hasan, Dipl. HE pada acara Sustainable Water International
Seminar, Kamis (24/1) di Auditorium Thoyib Hadiwijaya,
Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Kampus
IPB Dramaga, Bogor.
Dr. Hasan mengatakan ketersediaan air per kapita di pulau
Jawa hanya 1200 m3/kapita/tahun atau jauh di bawah
kebutuhan ketersediaan minimum air yaitu 1600
m3/kapita/tahun. “Kondisi ini disebabkan karena aktivitas
urbanisasi. Penduduk di pulau Jawa itu padat, tapi air yang
tersedia untuk penduduk sangat minim,” tutur Dr. Hasan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi
krisis air adalah pembangunan kota ramah air, optimalisasi
sumber-sumber air, peningkatan pengelolaan sumber air.
Sumber air yang dimaksud adalah semua sumber air yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan air sehari-hari seperti sungai, mata air,
embung/waduk dan danau.
Terkait pembangunan kota ramah air, terdapat beberapa
upaya yang dapat dilakukan seperti pembuatan
permukaan tanah yang permeable sehingga air mudah
masuk ke tanah, mengalokasikan sebagian lahan sebagai
rain garden, menjaga kebersihan dan kualitas air sungai,
dan pembangunan wahana bermain air.
Adapun kegiatan optimalisasi sumber-sumber air adalah
memanfaatkan secara optimal sumber-sumber air tersebut.
Sumber air tersebut juga perlu dikelola dengan baik supaya
tidak terjadi pencemaran dan dapat mencukupi kebutuhan
masyarakat. (Rosyid/Zul)

Kondisi ketersediaan air yang sedikit tersebut
menyebabkan kelangkaan air di beberapa wilayah di pulau
Jawa. Kelangkaan air biasanya dialami oleh masyarakat
pada bulan Juli sampai November yang merupakan bulanbulan musim kemarau. Puncak kelangkaan air terjadi pada
bulan September.
Tahun 2030, lanjutnya, penduduk yang tinggal di
perkotaan di pulau Jawa akan meningkat menjadi 60
persen sedangkan saat ini sudah mencapai 52 persen.
Peningkatan penduduk ini perlu menjadi perhatian serius
semua pihak, dalam kaitannya untuk menjaga ketersediaan
air bagi penduduk.
“Seminar pengelolaan air kali ini membahas tentang tata
kelola air di masa mendatang. Pembahasan seperti ini
penting sekali karena air merupakan komponen penting
kehidupan kita,” tutur Prof. Dr. Ir. Iskandar Z Siregar,
M.For.Sc, Direktur Program Internasional IPB ketika
membuka acara seminar.
Menurutnya, isu air bersih dan sanitasi merupakan isu
penting yang harus segera diatasi. Isu tersebut menjadi
salah satu poin dari tujuh belas poin dalam program
pembangunan berkelanjutan di tingkat global.
Dalam upaya menjaga ketersediaan air, terdapat tantangan
yang perlu menjadi perhatian bersama. Tantangan tersebut
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STP IPB Berhasil Kembangkan 55 Startup Selama Tiga Tahun

P

endirian Science & Technology Park (STP)
diharapkan mampu menghasilkan perusahaan
pemula berbasis teknologi. STP juga harus mampu
berperan dalam menggerakkan perekonomian di daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal
(Sesditjen) Kelembagan Iptek dan Pendidikan Tinggi,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti), Dr.Ir. Agus Indarjo, M.Phil dalam Rapat
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Pengembangan Kawasan Sains & Teknologi (KST) Tahun
2018 dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 di
Bandung, 22-25 Januari 2019.
Namun demikian, diingatkannya bahwa STP akan
mengalami kegagalan apabila tidak didukung oleh
anggaran-anggaran lokal untuk menggerakkannya,
kelembagaan dan struktur organisasinya tidak jelas, serta
pengelolanya yang tidak kreatif dan inovatif.
Menurut Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Erika
B. Laconi, indikator baru dalam penilaian performa
perguruan tinggi adalah kualitas inovasi. Dalam rangka
mendukung hilirisasi hasil-hasil penelitian dan mencapai
kinerja inovasi, IPB mengembangkan Science & Technology
Park (STP) dan program inkubasi bisnis yang menjalankan
fungsi layanan yang tak terpisahkan dari STP.

Pada tahun 2016 STP IPB mendapatkan bantuan berupa
renovasi gedung Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) tahap
satu. Pada tahun 2017 kembali STP IPB menerima bantuan
berupa renovasi gedung IBT tahap dua, alat/mesin ekstraksi
dan evaporasi serta mebel gedung IBT dan pada tahun
2018 menerima bantuan berupa alat/mesin untuk rumah
pengemasan (packaging house).
“Selama tiga tahun terakhir, sebanyak 14 startup telah
dihasilkan STP IPB dengan kesertaan saham IPB di
dalamnya dan sebanyak 41 startup tanpa kesertaan saham
IPB melalui program inkubasi incuBie,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut dilakukan pembahasan
pengembangan kelembagaan (bentuk kelembagaan,
penguatan kelembagaan, jejaring kerjasama, layanan
fungsi KST), pengembangan SDM, pengembangan sarana
dan prasarana, pengembangan implementasi teknologi
(diseminasi teknologi, inkubator bisnis teknologi, transfer
teknologi, dan komersialisasi teknologi). (rkh/Zul)

Indikator keberhasilan STP adalah jumlah teknologi maju
yang telah diterapkan, jumlah perusahaan pemula berbasil
teknologi (PPBT) yang dihasilkan dan jumlah industri yang
bergabung di dalam kawasan.
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Care IPB Ajarkan Biocylco Farming di Desa Doudo
“Peran aktif masyarakat Desa Doudo dalam memanfaatkan
pekarangan telah memberikan dampak positif bagi
kemajuan Desa Doudo,” ujar Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS
saat membuka acara pelatihan.
Desa Doudo sendiri telah menerima berbagai penghargaan
di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Desa
Doudo yang dulunya merupakan desa gersang, saat ini
malah dikenal sebagai kampung hijau yang memiliki
kampung tematik antara lain Kampung Si Cantik, Kampung
Sayur, Kampung Toga, Kampung 3R, Kampung Elink, dan
Kampung Aloevera.

D

esa Doudo, di Kecamatan Panceng, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur memiliki sejumlah potensi lokal
yang belum dikembangkan dengan baik. Limbah
dapur dari aktivitas rumah tangga serta kotoran hewan dari
aktivitas beternak belum dikelola secara optimal. Padahal
keduanya dapat digunakan sebagai pupuk organik pada
pemanfaatan pekarangan untuk penyediaan pangan dan
pertanian di sawah.
Untuk membantu masyarakat Desa Doudo dalam
mengelola potensi lokal yang ada, Pusat Resolusi Kon ik
(Center for Alternative Dispute Resolution/CARE), Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai pusat penelitian yang
bergerak dalam bidang pengembangan model-model
potensi kon ik dan pemberdayaan masyarakat bersama PT.
Pertamina EP Asset 4 Poleng Field, menyelenggarakan
Pelatihan Biocyclo Farming untuk Optimalisasi Pemanfaatan
Pekarangan di Desa Doudo, (23/1).
Biocyclo Farming merupakan sistem pertanian yang
memadukan kegiatan bercocok tanam, beternak dan
budidaya perikanan pada satu hamparan wilayah. Setiap
kegiatan terintegrasi antara satu dengan yang lain melalui
proses daur ulang secara biologis sehingga tidak terdapat
limbah yang dihasilkan. Sistem ini dinilai efektif untuk
menangani limbah dapur dan kotoran ternak di Desa
Doudo.
CARE IPB sendiri telah melaksanakan pelatihan serupa di
wilayah lain seperti di Desa Bongas Wetan dan Cidenok, di
Kabupaten Majalengka dan Desa Karanganyar di Indramayu
yang bekerja sama dengan PT Pertamina Asset 3 Jatibarang
Field.
Kegiatan pelatihan ini dihadiri oleh Prof. Dr. Rizal Syarief,
DESS, sebagai Ketua Dewan Penasihat CARE IPB dan Guru
Besar Ilmu Pangan IPB, Adi Firmansyah, SP sebagai Ketua
Divisi CSR dan Pemberdayaan dan Staf peneliti CARE LPPM
IPB, Ir. Surapati sebagai narasumber/ahli biocylo farming
CARE LPPM IPB, M. Fajri sebagai Asisten Manajer Legal &
Relation PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field, Sutomo, staf
pemerintahan Desa Doudo dan tokoh masyarakat Doudo.
Peserta pelatihan sejumlah 50 orang yang merupakan
kader lingkungan dan kelompok tani di Desa Doudo.

Desa ini berada di wilayah operasi PT Pertamina EP Asset 4
Poleng Field. Sejak 2017, CARE IPB telah digandeng PT
Pertamina EP Asset 4 Poleng Field untuk melaksanakan
program pengembangan masyarakat di Desa Doudo,
termasuk pemanfaatan pekarangan. Berbagai program
pengembangan masyarakat yang dilaksanakan bertujuan
untuk menciptakan Desa Doudo menjadi Desa Wisata
Pendidikan Lingkungan atau Doudo Agro Edu Tourism.
“Prestasi yang telah dicapai Desa Doudo ini tentu didukung
oleh peran masyarakat dan pendampingan dari CARE IPB
bersama PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field,” tambahnya.
Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS mengajak masyarakat Desa
Doudo untuk memanfaatkan bahan lokal seperti kotoran
ternak dan limbah dapur untuk dijadikan pupuk organik
yang ramah lingkungan, murah, dan mudah dibuat. “Mari
kita manfaatkan potensi lokal secara optimal dan
tingkatkan semangat untuk melakukan kegiatan
pemanfaatan pekarangan sebagai lahan produktif penyedia
pangan,” himbau Prof. Dr. Ir. Rizal Syarief, DESS.
Sementara itu, Ir. Surapati memaparkan mengenai konsep
dan aplikasi biocyclo farming. Menurutnya, biocyclo
farming memiliki keunggulan seperti dapat menghasilkan
sumber penghasilan beragam, mencukupi kebutuhan gizi
keluarga, meningkatkan nilai tambah, memelihara
kesuburan dan produktivitas lahan, menekan serangan
hama dan penyakit, serta ramah lingkungan dan zero
waste.
Manfaat dan cara pembuatan mikroorganisme lokal (MOL),
pupuk organik cair (POC), dan kompos juga disampaikan
oleh Ir. Surapati. Peserta pelatihan juga diajak secara
langsung untuk melakukan praktik pembuatan MOL, POC,
dan kompos. Setelah penyampaian materi, diskusi dan
penyusunan rencana tindak lanjut dilakukan bersama
perserta.
Sistem biocyclo farming ini diharapkan dapat diterapkan
dalam pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat
Desa Doudo.
CARE IPB dan PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field akan
terus mendampingi kegiatan hingga masyarakat dapat
mengaplikasikan bicocyclo farming secara mandiri.
(df/af/Zul)
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Mahasiswa IPB Jadikan Santri Sebagai
Mentor Generasi Milenial
dibutuhkan metode-metode dakwah kekinian yang dapat
menyentuh generasi milenial, salah satunya adalah melalui
media sosial.
Mar'ie Muhammad menciptakan Integrated Family
Mentoring (I-FM) atau Pendampingan Terintegrasi Keluarga
Berbasis akun Bot Line. Yakni strategi pembinaan karakter
yang sistematis, berkelanjutan dan sesuai dengan dunia
generasi milenial. “Melalui metode ini santri akan bertindak
sebagai mentor, sedangkan sasaran dari I-FM ialah generasi
milenial di tingkat SD, SMP, SMA sebagai mentee,” terang
Mar'ie Muhammad.
Teknis I-FM Online yaitu satu kelas siswa dibagi menjadi
kelompok kecil sebanyak 5-10 orang. Setiap kelompok kecil
dimasukkan ke dalam satu grup Line yang berisikan akun
Bot I-FM dan Mentor. Tugas akun Bot I-FM ialah sebagai
penyedia konten pendidikan karakter, sementara mentor
akan bertindak sebagai penjelas nilai-nilai konten yang
diberikan oleh Bot I-FM.
“Saya berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebaik
mungkin terlebih melihat potensi bonus demogra 2030
yang menghasilkan ledakan generasi muda yang beriman
dan bertaqwa serta berintegritas sehingga mampu
menjadi pemimpin yang akan membawa kemajuan negeri
ini pada masa keemasannya pada tahun 2045,” ujarnya.
(SM/Zul)

Di tengah demoralisasi generasi muda akibat dampak
negatif media sosial, mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(IPB), Mar'ie Muhammad, merancang metode
pendampingan Integrated Family Mentoring (I-FM) atau
Pendampingan Terintegrasi Keluarga Berbasis akun Bot
Line. Metode ini menjadi strategi untuk membina karakter
generasi milenial dan menjadikan santri sebagai mentor.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

Melalui karyanya ini, Mar'ie meraih Juara I dalam lomba
Gebyar CSSMoRa Universitas Pendidikan Indonesia pada
tanggal 15 Desember 2018 dengan tema “Tantangan Santri
dalam Menghadapi Bonus Demogra di Masa Depan”.
Santri dapat menjadi contoh bagi generasi muda karena
memiliki pemahaman agama yang baik. Di sisi lain,
generasi milenial memiliki tantangan peradaban sendiri,
terutama dalam penyampaian dakwah, sehingga
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