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Agrianita IPB dan BSM Adakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis

A

grianita Institut Pertanian Bogor (IPB)
bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM)
gelar pemeriksaaan kesehatan gratis dalam
rangka memperingati Hari Kartini. Ada 250 orang warga
IPB yang mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan
dasar seperti pemeriksaan kolesterol, asam urat, gula
darah dan tekanan darah.
Pada tahap awal, pemeriksaan dilakukan di Kampus IPB
Dramaga, Bogor (9/4). Tahap kedua akan dilaksanakan
tanggal 23 April 2019 di Kampus IPB Baranangsiang.

Ketua Agrianita IPB, Neno Arif Satria, menyampaikan
bahwa setiap bulan April, dalam rangka memperingati Hari
Kartini, Agrianita menyelenggarakan pemeriksaan
kesehatan, khususnya untuk kesehatan wanita.
“Tahun ini yang berbeda adalah kami memberikan
kesehatan dasar gratis kepada 250 orang. Selain itu,
tahun ini juga ada pemeriksaan gigi gratis. Kami berharap
tahun berikutnya di momen yang sama akan banyak lagi
benefit yang lain untuk keluarga IPB,” ujarnya.
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Selain pemeriksaaan kesehatan dasar gratis, kegiatan ini

juga melayani pemeriksaan kesehatan lanjutan berbayar

seperti pap smear, ultrasonography (USG) dan mamografi.

Namun oleh Neno, biaya pemeriksaan tersebut

masyarakat umum. “Biasanya yang sudah mendaftar

rata-rata ibu-ibu masyarakat lingkar kampus yang setiap
tahun sudah mengetahui acara ini. Ke depan, saya

berharap pemeriksaan kesehatan tidak hanya satu tahun

mendapatkan subsidi dari Agrianita.

sekali. Kalau bisa dua atau tiga kali dalam setahun. Karena

“Untuk mamografi, jika dilakukan di tempat lain harganya

warga IPB yang tidak berkesempatan untuk

jika hanya satu kali dalam setahun, banyak kalangan

akan lebih mahal. Tapi karena kita bekerjasama dengan

memeriksakan diri karena sedang bertugas. Jika jadwal

setiap tahun, kita bisa mendapatkan harga spesial. Insya

setahunnya,” imbuhnya.

lebih banyak, kita dapat memberikan pemeriksaan

Sementara itu, Sulis Luki Adriyanto selaku Ketua Panitia

Dharmais dan Yayasan Kanker Indonesia, karena sudah
Allah di tahun depan jika kita bisa menggandeng sponsor

tiga kali, akan ada kesempatan yang lain dalam

kesehatan lanjutan secara gratis. Ke depan pap smear,

mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, Ia

depan kami ingin melakukan kerjasama dan gandeng

kegiatan pemeriksaan kesehatan ini. “Dengan

penting bagi ibu-ibu melakukan imunisasi ini. Saya masih

Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan

khusus untuk imunisasi serviks ini. Semoga untuk

menyerang wanita seperti kanker payudara atau kanker

mamografi, USG bisa kita gratiskan juga. Selain itu, ke

sponsor untuk bisa mengadakan imunisasi serviks karena
mengupayakannya. Saat dies natalis nanti, saya akan gelar

berharap ibu-ibu dari keluarga IPB bisa memanfaatkan
pemeriksaan kesehatan rutin, kesehatan dapat terjaga.
pemahaman bagi ibu-ibu tentang penyakit yang rentan

imunisasi ini juga bisa disubsidi. Karena imunisasi ini

serviks. Melalui acara ini, kami juga menghadirkan

angka kasus keluarga yang terkena kanker,” ujarnya.

payudara dari Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Love

sangat mahal sekali. Hal ini dilakukan untuk menekan

narasumber untuk sosialisasi pencegahan kanker

Pink,” ujarnya. (dh/Zul)

Meskipun peserta yang diutamakan adalah warga IPB,
namun Agrianita juga memberikan kesempatan untuk

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Nikmatnya Merasakan Eksotisme Kopi Nusantara
breaking dengan cara mendorong bagian atas kopi dengan
sendok sambil dihirup aromanya. Saat mencicipi kopi itu
harus diseruput dengan cepat, supaya rasanya menyebar
maksimal ke setiap bagian lidah kita,” ujar Eka.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan IPB, Prof. Erika Budiarti Laconi
mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar warga IPB
tidak hanya tahu nikmatnya kopi Indonesia tapi juga bisa
belajar semua hal tentang kopi.

S

oal eksotisme kopi Indonesia, memang tidak akan
pernah selesai untuk dibahas. Cita rasa kopi
Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang
bahkan aromanya sudah sampai kepada para pecinta kopi
di berbagai belahan dunia. Sebut saja kopi gayo, flores dan
toraja yang namanya harum di mancanegara.
Keunikan itu yang ingin dibagikan kepada warga Institut
Pertanian Bogor (IPB) agar lebih mengenal karakteristik
dan cita rasa kopi dari berbagai penjuru nusantara melalui
kegiatan Fun Cupping yang diiniasi oleh Direktorat
Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan IPB pada
Jum'at (12/4) di Botani Kopi Nusantara, Kampus IPB
Dramaga, Bogor.

“Kita ingin mereka tidak hanya sekedar menikmati
kopinya, tapi juga bisa belajar memahami proses dari awal
penentuan benih kopi sampai bisa tersaji dalam secangkir
kopi di atas meja. Semua itu ada ilmunya, dan ilmu itu ada
di IPB,” ujar Prof. Erika.
Prof. Erika menyebutkan, IPB telah memberikan fasilitas
kepada warga IPB untuk belajar mengenai kopi ini dengan
berbagai program pelatihan, sehingga darinya bisa lahir
para barista handal. Prof. Erika juga meyakini dengan
dilakukan secara kontinu, program ini bisa mendorong
lahirnya wirausaha sehingga bisa memberikan peluang
lapangan kerja bagi masyarakat. “Ini sesuai visi IPB untuk
melahirkan lulusan techno-sociopreneur. (Rz/Zul)

Kegiatan ini mengundang Muhammad Eka Pramudita, CoFounder Kemenadi. Alumni Departemen Ilmu dan
Teknologi Pangan IPB ini menyebutkan bahwa kopi dari
setiap daerah di Indonesia punya keunikan cita rasa yang
berbeda satu sama lain. Kadang, meski variretasnya sama,
sama-sama arabika misalnya, tetap saja ada perbedaan
rasa.
“Ada banyak faktor yang menyebabkan perbedaan
karakteristik cita rasa kopi antara satu daerah dengan
daerah lainnya. Salah satunya adalah faktor alam tempat
dimana kopi dibudidayakan. Selain itu, proses pasca panen
juga bisa mempengaruhi cita rasa kopi,” ujarnya.
Di Fun Cupping episode perdana ini, Eka menantang
peserta untuk menebak jenis kopi yang disajikannya. Salah
satunya kopi kerinci, yang berasal dari Jambi dan kopi asli
Bogor yang ia kembangkan bersama petani kopi.
“Setelah menuangkan air, kita tunggu sekitar empat
menit, bisa menggunakan stopwatch. Lalu kita lakukan
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Guru Besar IPB: Kebijakan Agraria Untuk Pangan
Perlu Dikaji Ulang
0.027 hektar, diperlukan sebuah kebijakan yang dapat
meningkatkan luasan lahan tersebut.
“Luas lahan pangan per kapita Indonesia masih kalah
dengan Thailand yang sudah mencapai 0.230 hektar,
sedangkan luas lahan sawah per kapita kita sangat kalah
jauh dengan Vietnam yang sudah mencapai 0.850 hektar,”
tambah Prof. Budi.

S

aat ini kondisi pangan nasional dapat dibilang

belum tangguh dan masih perlu banyak upaya

dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan hasil pemeringkatan Global Food Security
Index tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 65
dengan skor 54.8. Peringkat tersebut jauh di bawah
Malaysia yang menduduki peringkat 40 dan Thailand
peringkat 54. Pemeringkatan tersebut didasarkan pada
keterjangkauan distribusi pangan, ketersediaan, kualitas
dan keamanan pangan.
“Pangan menjadi komoditas strategis bagi suatu bangsa
dan tentu saja ada dimensi sosial, budaya dan dimensi
kehidupan berhubungan erat dengan pangan. Jadi jangan
heran kalau aspek pangan ini menimbulkan banyak
gonjang-ganjing,” tutur Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc
dalam kegiatan Strategic Talk ke-2 yang mengangkat
tema “Kebijakan Agraria dan Tata Ruang untuk Produksi
Pangan Berkelanjutan” pada Selasa (16/4), di Kampus IPB.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlu adanya alternatifalternatif kebijakan yang dapat mendukung produksi
pangan berkelanjutan. Alternatif kebijakan tersebut
berkaitan dengan kebijakan agraria dan tata ruang
nasional. Beberapa alternatif yang diberikan antara lain
adalah memasukkan peta Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) ke dalam peta Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), melakukan perluasan lahan pertanian
pangan termasuk kemungkinan membentuk Kawasan
Strategis Nasional Pangan (KSNP), intensifikasi
penyelenggaraan pertanian, pencegahan konversi lahan
pangan (terutama sawah) ke penggunaan lain, diversifikasi
sumber bahan pangan, dan mendorong pelaksanaan
reforma agraria.
Secara khusus, pengembangan KSNP di Indonesia dapat
dikembangkan dengan dua cara, yaitu pengembangan
lokus eksisting habitat tanaman pangan yang spesifik,
premium, dan berintegritas dan pengembangan kawasan
baru dengan mempertimbangkan potensi fisik dan kondisi
sosial budaya setempat. (rosyid/Zul)

Kedaulatan pangan atau ketahanan pangan, lanjutnya,
pasti berkaitan dengan aspek-aspek sumberdaya agraria
dan pengelolaannya dalam ruang lingkup agraria. Aspekaspek sumberdaya agraria ini dinilai penting dalam
kaitannya penyediaan pangan berkelanjutan.
Terkait pengelolaan sumberdaya agraria, Prof. Budi
mengatakan sangat berkaitan erat dengan kebijakan yang
ada saat ini. Dengan kondisi lahan pangan per kapita yang
hanya 0.095 hektar dan lahan sawah per kapita hanya
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Sekolah Bisnis IPB Hadirkan Pebisnis Muda Pertanian Masa Kini
dari Jepang dan Indonesia
“Di Indonesia yang mewakili adalah IPB. Kerjasama ini
dalam rangka membangun mutual understanding yakni
saling memahami antara Indonesia dan Jepang. Kedua
negara saling belajar dengan memberikan kuliah dari
orang Jepang ke Indonesia, juga sebaliknya,” ujarnya.

S

ekolah Bisnis Institut Pertanin Bogor (SB IPB)
hadirkan Chief Executive Officer (CEO) Muda
dengan bisnis masa kini dari Jepang dan Indonesia
yang dikemas dalam acara CEO Talk, Entrepreneurial
Development Forum, Future Business Model In
Agriculture. Acara digelar di Sekolah Bisnis, Kampus IPB
Gunung Gede, Bogor, (16/4).
Mereka adalah Alfi Irfan, CEO Agrisocio, yang melalui
bisnisnya Ia mampu menghasilkan 72 produk dan
menghimpun 95 kelompok tani dengan 1.800 hektar lahan
pertanian. Sementara Megumi Kurimoto, Ceo Kuri Berry
Farm, pengusaha strawberry dari Jepang, melalui lahan
terbatas, mampu menghasilkan strawberry yang
berkualitas dengan menggunakan teknologi. Megumi juga
banyak melakukan kerjasama dengan pengusaha selai dan
aneka produk turunan dari strawberry.
Megumi adalah lulusan perguruan tinggi yang terjun ke
dunia pertanian. Menurutnya, pemerintah Jepang sangat
mendorong generasi mudanya agar mau bergerak di
bidang pertanian karena petani Jepang sudah berusia
lanjut. Jepang betul-betul tidak mau menggantungkan
kebutuhan pertanian kepada asing.

Dalam dua bulan ini Jepang akan kirimkan ahli-ahlinya ke
Indonesia. Yang dipaparkan adalah semua aspek tentang
pertanian di Jepang, mulai dari on farm, processing,
marketing dan termasuk juga ekspor- impor.
“Terbuka peluang untuk pertukaran dosen, praktisi, CEO
dan mahasiswa dari Jepang ke Indonesia. Tahun depan.
Jepang akan kirim 20 mahasiswanya untuk belajar di SB
IPB,” ujarnya.
Dari hasil CEO Talk ini, Prof. Azam menangkap adanya
perbedaan persepsi antara masyarakat di Jepang dan di
Indonesia. Menurutnya, warga Jepang menganggap bahwa
produk lokal adalah produk terbaik karena fresh product.
Beda halnya dengan warga Indonesia yang masih melihat
bahwa produk impor adalah produk terbaik.
“Selain itu orang Jepang merasa heran, kenapa negara
sebesar Indonesia ini masih impor. Kenapa kebutuhan
domestik itu tidak mencukupi. Di Jepang itu panen padi
setahun sekali. Namun hasilnya mencukupi. Juga terkait
gula, kenapa harus impor padahal semua bisa jadi gula.
Ada sesuatu yang harus dibenahi. Sehingga penting
belajar dari mereka. Seperti halnya apa yang dilakukan
Jepang, saya berpendapat pertanian strategis kita harus
mengandalkan produksi dalam negeri. Melalui acara ini
diharapkan ke depan akan bermunculan entrepreneurentrepreneur muda pertanian dari Sekolah Bisnis IPB,”
ucapnya. (dh/Zul)

Sementara Andreas Senjaya, CEO iGrow merupakan
sebuah platform yang bisa menghubungkan para petani,
pemilik lahan dan orang-orang yang ingin berinvestasi di
bisnis pertanian.
Sementara itu, Dekan Sekolah Bisnis IPB, Prof. Dr. Noer
Azam Achsani menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah
dilakukan sejak tahun 2014. IPB merupakan salah satu
perguruan tinggi yang mewakili Indonesia dalam
kerjasama antara ASEAN MAFF dengan Jepang. Kerjasama
ini melibatkan banyak perguruan tinggi dimana setiap satu
negara diwakili satu perguruan tinggi.
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Perkenalkan Ikan Hias Eksotik dan Aquascape,
Himakua FPIK IPB Gelar WEFA 2019
berbagai hal yang harus diperhatikan ketika mengikuti
kontes ikan hias. Pembahasan pertama dibawakan oleh
Muhammad Yogi Fatulla dan Ahmad Akbar Harsanto,
anggota Forum Cupang Bogor (FCB), dengan topik “Beauty
of Betta Fish”. Pembahasan kedua dibawakan oleh Alvin
selaku Ketua Indonesian Guppy Popularize assosiation
(IGPA) Jabodetabek, dengan topik “Pesona ikan bergaun”.

H

impunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua)

Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK), Institut

Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan

mata kuliah Ikan Hias dan Akuaskap menggelar World of
Exotic Fish and Aquascape (WEFA) 2019 (14/04). Acara
yang digelar di Auditorium Sumardi Sastrakusumah
Kampus IPB Dramaga, Bogor ini dibagi menjadi beberapa
sesi rangkaian acara. Sesi seminar, live setting Aquascape,
serta praktik pembuatan akuaskap oleh para peserta
acara WEFA 2019.
Penanggung jawab praktikum mata kuliah Ikan Hias dan
Akuaskap, Fajar Maulana, S.Pi., M.Si dalam sambutannya
menyampaikan bahwa WEFA diadakan untuk
memperkenalkan komunitas ikan eksotik Indonesia.
“Komunitas ikan eksotik yang banyak dibudidayakan di
Indonesia ialah ikan guppy dan ikan cupang. Ikan guppy

Seminar sesi terakhir membahas segala hal terkait
akuaskap yang dibawakan oleh Donny Brehman Gentini
selaku, Owner One Research and One Development,
dengan tajuk “Aquascape Millenials”. Aquascape
merupakan seni mengatur dan mendesain tanaman air
beserta aksesoris lainnya untuk memperindah akuarium.
“Aquascape tengah menjadi hobi yang sedang banyak
digeluti oleh masyarakat, baik dalam maupun luar negeri,”
tutur Donny.
Selepas berakhirnya seminar, dilakukan live setting
Aquascape oleh Dama Refiyuda, Owner Dry LED Costum,
yang selanjutnya para peserta WEFA juga diajak untuk
melakukan praktik langsung dalam pembuatan Akuaskap.
“Hasil Akuaskap dari para peserta akan dipamerkan di
Kantin Biru FPIK IPB selama satu minggu. Tujuannya untuk
branding, orang-orang dapat melihat bagaimana
Akuaskap. Apabila ada yang berminat, dapat langsung
menghubungi Himakua,” ujar Fajar. (KRM/Zul)

dan ikan cupang, walaupun ukurannya kecil namun
peminat dan permintaannya banyak,” tutur Fajar.
Fajar menambahkan tujuan lain diadakan WEFA, yaitu
membangkitkan entrepreneurship mahasiswa. Selain
mahasiswa dapat berbisnis dengan membudidayakan ikan
hias guppy dan cupang, mahasiswa dapat mengeksplor
hobinya seputar akuaskap dan menghasilkan profit dari
hobi tersebut.
Sementara itu, sesi seminar dibagi menjadi tiga sesi
dengan dua topik bahasan. Sesi pertama serta kedua
membahas tentang ikan hias cupang dan guppy beserta
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LPPM IPB Gelar Workshop Pengisian Data Kinerja Abdimas
Pada kesempatan ini, Prof. Sugeng menjelaskan terkait
kinerja Abdimas dan fungsi dari kinerja Abdimas.
Menurutnya, dibutuhkan koordinasi dalam internal setiap
unit kerja untuk menunjang kelancaran proses
pelengkapan data kinerja Abdimas. Data kinerja Abdimas
yang diunggah akan mempengaruhi dan menentukan
kelompok atau klaster perguruan tinggi tersebut.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan Workshop Pengisian Data Kinerja
Pengabdian Masyarakat (Abdimas) di Gedung Pusat
Komputer, Kampus IPB Dramaga Bogor, (16/4). Workshop
ini dihadiri oleh Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian
kepada Masyarakat, Prof. Sugeng Heri Suseno dan
perwakilan setiap unit-unit kerja di IPB.

“Data yang dibutuhkan terkait kinerja Abdimas adalah
laporan kegiatan pengabdian masyarakat, jurnal
pengabdian kepada masyarakat, publikasi media cetak
atau online, model atau teknologi tepat guna yang
diterapkan ke masyarakat. Selain itu, perlu diunggah juga
pemakalah di forum-forum ilmiah, modul dan buku untuk
pelatihan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat,”
katanya.
Dalam proses pengisian data-data kinerja Abdimas, para
perwakilan unit-unit kerja di IPB dipandu dan dibantu oleh
staf LPPM bidang pengabdian masyarakat. (Na/awl)

Yuk Rekreasi Mancing di Fun Fishing Botani Mart
setiap minggunya. Botani Mart mempunyai fasilitas kolam
pemancingan ikan. Ikan yang sudah ditangkap bisa

dimasak dan dimakan langsung. Alasan memilih lokasi di
Botani Mart karena lokasinya cukup strategis dan traffic

penjualan pada akhir pekan cukup besar. Kegiatan ini juga

bertujuan untuk mempromosikan Botani Mart. Fun Fishing
dapat menjadi potensi pasar bagi sivitas akademika IPB
yang jumlahnya banyak,” ujar Koordinator Expo Tani, Siti

Mariah Ulfah.
Botani Mart memiliki dua kolam pemancingan ikan. Ikan

B

yang berada di kolam tersebut mempunyai dua varietas,

otani Mart, unit usaha yang ada di bawah
pengelolaan Direktorat Pengembangan Bisnis

dan Kewirausahaan Institut Pertanian Bogor (IPB)

yaitu nila hitam dan nila merah. Harga paket pancingnya
sekitar Rp 35 ribu per ekor ikan. “Ikannya dari satuan

usaha IPB juga, yaitu budidaya oleh Departemen Budidaya

Perairan (BDP). Peserta yang ingin mengikuti Fun Fishing

menggelar Fun Fishing di Jalan Raya Dramaga, Bogor. Fun

tidak dibatasi,” tambah Siti.

yang rutin digelar Botani Mart setiap akhir pekan. Fun

Expo Tani merupakan wadah memasarkan produk dari

Fishing merupakan salah satu program rutin di Expo Tani
Fishing menjadi sarana memancing ikan yang dipadukan
dengan demo memasak. Pembukaan Fun Fishing
dilaksanakan di Botani Mart, Bogor (13/04).

“Expo Tani mengangkat tema yang berbeda di akhir pekan

sivitas akademika IPB, alumni, dan masyarakat. Expo Tani

menyediakan sembilan stan dan telah bekerjasama

dengan berbagai unit IPB. “Warga IPB kalau mau beli ikan
segar dan langsung dari kolam, di Botani Mart saja. Fun
Fishing dibuka setiap hari,” ujar Siti. (Ghinaa/Zul)
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