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su mengenai orangutan belakangan menjadi sorotan.

Munculnya beragam masalah antara manusia dan

orangutan menjadi salah satu penyebabnya. Tempat

tinggal yang diambil secara paksa, berkurangnya sumber

makanan, menurunnya jumlah orangutan tiap tahun

merupakan segelintir dari banyak permasalahan yang

terjadi di Indonesia. Indonesia memiliki tiga spesies

endemik orangutan yang menjadi perhatian dunia. Dua
spesies dari Sumatera dan satu spesies dari Borneo.
Berdasarkan data, jumlah orangutan di Borneo hanya
tersisa 57.350 individu. Ini terjadi penurunan yang sangat
signifikan sejak 2007 yakni 230.000 individu. IPB

University, sebagai kampus yang peduli terhadap isu-isu

kesejahteraan satwa, menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan yayasan penyelamat
orangutan, Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

Kerjasama ini diharapkan membawa banyak inovasi baru
dalam upaya menyelamatkan habitat dan genetik ratusan

orangutan agar terhindar dari tangan-tangan yang tidak
bertanggung jawab dan kepunahan orangutan di

Indonesia

Kerjasama ini ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang

Kerja Sama dan Sistem Informasi, Prof. Dodik Ridho

Nurrochmat dengan Chief Executive Officer BOSF, Dr.

Jamartin Sihite, dalam hal pendidikan, penelitian dan

pengabdian pada masyarakat serta pelestarian orangutan

yang disaksikan langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan

IPB University, Dr. Rinekso Soekmadi, M.Sc.F.Trop, Direktur

Program Internasional IPB University, Prof. Iskandar
Zulkarnain Siregar, para dosen dan mahasiswa IPB
University.
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Prof. Dodik Ridho Nurrochmat mengatakan, IPB dan BOSF

sama-sama akan melakukan penelitian orangutan

Rahman dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan

dan Ekowisata. Selain itu, Dr. Anton Nurcahyo selaku salah

mengenai perilaku orangutan, pengembangbiakan dan

satu perwakilan dari BOSF turut serta memberi materi.

orangutan untuk kembali ke habitatnya. "Harapannya para

Dr. Anton memaparkan tahapan dalam konservasi

bekerjasama dengan BOSF untuk membantu melestarikan

dipakaikan chip untuk monitoring. Lalu dilakukan

rehabilitasi orangutan, sehingga dapat menyelamatan
peneliti IPB University dapat berkolaborasi dan

dan mengembangbiakkan orangutan dengan baik,
sehingga populasi orangutan di Indonesia tetap terjaga

orangutan. “Orangutan yang diselamatkan akan

rehabilitasi hingga siap untuk bisa dilepaskan. Namun

sebelum dilepaskan, harus dilakukan semacam training

dengan maksimal.

agar orangutan tidak lupa jati dirinya sebagai orangutan.

Sementara Dr. Jamartin Sihite menjelaskan kerjasama ini

dikembalikan ke habitatnya,” kata Dr. Anton.

terutama pentingnya melestarikan habitat dan populasi

Beberapa proyek yang akan dilakukan oleh IPB dan BOSF

untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan

Setelah dirasa sudah mampu dilepasliarkan, baru akan

orangutan. IPB University memiliki para dosen dan

adalah penelitian mengenai genetika orangutan. Dr. Puji

bersinergi dengan BOSF untuk membantu melestarikan

orangutan. Jika penelitian genetika berhasil, maka bisa

peneliti yang ahli di bidang kehutanan yang dapat
orangutan di Indonesia.

mengatakan bahwa penting mengetahui genetika dari
dibuat database orangutan yang baik. Hal ini akan
membantu para pelaku konservasi untuk melepaskan

orangutan di habitat yang sebenarnya. Selain itu, Dr. Dede
Salah satu bentuk kerjasama ini juga adalah digelarnya

memiliki proyek membuat peta tempat yang cocok untuk

IPB Talks ke-36 pada tanggal 30 Agustus di Ruang Sidang

habitat orangutan di Batang Toru. Dr. Puji adalah peneliti

University dari beragam disiplin ilmu. Acara rutinan ini diisi

menemukan spesies baru orangutan di Tapanuli.

Dr. Puji Rianti dari Departemen Biologi dan Dr. Dede A.

konservasi orangutan. (ASK/wal/ris)

Sylva, Kampus Dramaga, yang dihadiri mahasiswa IPB

oleh dua dosen pakar orangutan dari IPB University yaitu

orangutan dan menjadi salah satu anggota tim yang

Sedangkan Dr. Dede telah lama meneliti bekerja di bidang
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PubliCamp, Cara IPB University Akselerasi
Publikasi Jurnal Ilmiah Penelitinya
Kegiatan Publicamp ini diharapkan dapat meningkatkan
jumlah publikasi maupun sitasi IPB University melalui
publikasi di jurnal internasional bereputasi dengan level
minimal Q3.
Selama kegiatan para peserta didampingi oleh para
mentor dari berbagai disiplin ilmu. Mentor memberikan
masukan seperti tip dan trik dalam menyiapkan artikel

I

PB University memiliki target masuk dalam jajaran 500
Perguruan Tinggi (PT) di dunia dalam rangka
meningkatkan reputasi dan visibility-nya. Salah satu

Lembaga pemeringkatan PT yang sudah diakui di dunia
yaitu QS-rangking dan THE. Salah satu yang menjadi
kriteria penilaian dalam sistem perangkingan ini yaitu
jumlah publikasi ilmiah dan sitasinya.
Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dan
sitasinya dalam jurnal internasional bereputasi, Direktorat
Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB
University menyelenggarakan kegiatan PubliCamp.
Kegiatan yang diadakan di The Michael Resort Gunung
Bunder, Bogor ini digelar selama lima hari (27-31/8).
Kegiatan ini bertujuan agar para peneliti fokus dalam
menyelesaikan artikel ilmiahnya untuk siap dikirim ke
jurnal yang dituju. Dosen atau peneliti dari berbagai
fakultas di IPB University yang menjadi peserta dalam
kegiatan ini ada sebanyak 24 orang dari 30 pendaftar dari
hasil seleksi.

ilmiah yang baik hingga proses mengirim artikel ilmiah ke
sebuah jurnal. Peserta juga akan difasilitasi proof read
artikelnya di Enago yang telah dilanggan juga oleh DPIS
IPB University.
Menurut Prof Sudarsono, Guru Besar Fakultas Pertanian,
kegiatan ini sangat membantu sekali bagi para dosen
dalam penyelesaian naskah ilmiahnya. Ke depan, Prof
Sudarsono menyarankan agar ada perbaikan dalam
penyelenggaraan PubliCamp seperti proses seleksi di awal
harus ketat dengan memilih naskah yang betul-betul siap
dari substansi dan ketersediaan data. Sehingga saat acara
berlangsung penyelesaian atau finalisasi tidak terlalu
berat nantinya.
Salah satu peserta PubliCamp yaitu Dewi Astani
mengemukakan kegiatan ini sangat positif dan sangat
membantu. Menulis hasil riset di jurnal bereputasi
internasional diharapkan bukan menjadi momok lagi.
“Ternyata banyak piranti yang sangat membantu untuk
dapat menghasilkan tulisan yang baik, terima kasih
banyak tim mentor atas bimbingan dan arahannya selama
kegiatan PubliCamp ini,” ujarnya. (**/Zul)

“Kegiatan ini bertujuan untuk merespon kebutuhan para
dosen yang seringkali mengalami hambatan dalam
melakukan publikasi karena tingginya beban kerja
akademik dan administrasi di kampus. Oleh karena itu,
PubliCamp ini diselenggarakan untuk memfasilitasi para
dosen untuk menyelesaikan manuskrip yang telah
disiapkan. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan
output artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnaljurnal bereputasi internasional atau terindeks global,” ujar

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

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis, Dr. Eva
Anggraini.
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Atlet Paralayang Peraih 22 Emas, 15 Perunggu, 10 Perak ini
Kuliah dengan Beasiswa dari IPB University
mereka,” tambah Hening peraih 22 Emas, 15 Perunggu, 10
Perak dari olahraga paralayang.
Menekuni paralayang tentu tidaklah mudah, pada tahun
2008 Hening mengalami dua kali cedera. Cedera yang
pertama adalah pada paha yang menyebabkan lebam
lebar sehingga ia tidak bisa berjalan selama tiga minggu
lebih. Cedera yang kedua mengalami dislokasi siku kiri
sehingga Hening tidak bisa mengikuti Asian Beach Games

H

ening Paradigma, resmi menjadi mahasiswa

2008 di Bali dan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2008 di
Kalimantan Timur.

Sekolah Pascasarjana IPB University pada

Dahulu Hening termotivasi untuk terus menekuni olahraga

program studi (S2) Ilmu Pangan, Tahun

paralayang karena dari olahraga ini ia berkesempatan

Akademik 2019/2020 melalui program beasiswa peraih

untuk jalan-jalan dan mendapatkan uang saku. “Olah raga

medali emas Asian Games 2018 dari IPB University.

ini cocok banget buat yang suka travelling apalagi

Program ini sebagai bentuk kepedulian IPB University

biasanya event paralayang ada di lokasi wisata. Terlebih

terhadap masa depan pendidikan para pejuang olahraga

paralayang termasuk cabang olahraga binaan TNI AU

yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia

melalui Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) dimana ada

melalui pencapaian medali dalam Asian Games 2018.

dukungan pesawat TNI AU sebagai transport ke daerah

“Saya merasa beruntung banget karena semuanya klop.
Alhamdulilah. Saya sedang merintis usaha di bidang

yang jauh, seperti Manado, Lombok, Bali, Sumatera,
Kalimantan, dan Papua,” ujarnya.

makanan yang membutuhkan hal teknis untuk produksi

Ke depan, jejaka yang juga pernah mendapatkan Rekor

agar produk yang saya akan jual mampu naik kelas dan

Nasional Penerbangan Lintas Alam Terjauh sejak tahun

ternyata IPB University ada jurusan Teknik Pangan.

2012 hingga saat ini memiliki target yakni terus

Kebetulan, saya dekat dengan wartawan Antaranews

mempertahankan prestasi paralayangnya serta

yang menginformasikan beasiswa ini. Sehingga, gayung

memperbesar usahanya di bidang makanan yakni usaha

bersambut, lalu saya ambil kesempatan ini,” terangnya.

aci goreng. Tujuannya agar mampu menjadi makanan yang

Hening telah menekuni paralayang sejak berusia 14 tahun.

murah dan juga sehat. (SMH/Zul)

Awal mula menjadi atlet paralayang diawali dari hobi yang
diperkenalkan oleh ayahnya ketika di Puncak, Bogor tahun
1999. Pada masa itu ia masih sekolah di Semarang,
sehingga latihan paralayang ia lakukan setiap libur
caturwulan.
“Akhir tahun 1999 ada pertandingan ketepatan mendarat
paralayang junior. Alhamdulilah saya mendapatkan juara
tiga. Melihat hal itu, pengurus paralayang Propinsi Jawa
Tengah kemudian menarik saya menjadi atlet junior
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Mahasiswa IPB University Jadi Presenter Termuda dalam
ASEAN Bamboo Congress di Filipina
pelajar dari 14 negara ASEAN serta dari Negara Brasil dan
Jerman.
“Di sana setiap delegasi mempresentasikan inovasi yang
mereka temukan tentang bamboo. Kebetulan saya jadi
perwakilan Indonesia dan menjadi delegasi yang paling
muda karena masih berusia 19 tahun,” ujar Deasy.
Deasy menjelaskan bahwa di Sukolilo dapat dibangun

I

ndonesia memiliki banyak desa yang kaya potensi dari

segi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia.

Salah satunya adalah Desa Sukolilo yang terletak di

Kabupaten Lamongan Jawa Timur yang memiliki potensi
dari produksi bambu serta kerajinannya. Potensi tersebut
dapat dimaksimalkan sehingga pada taraf tertentu akan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
“Sebenarnya di sana banyak sumberdaya yang bagus tapi
belum memadai karena adanya hambatan-hambatan
seperti akses internet yang kurang dan unit produksi yang
terbatas. Sehingga sulit untuk memperluas pemasaran ke
mancanegara. Padahal produksi kerajinan bambu di sana
sudah menjadi budaya dan sejarah masyarakat,” tutur

desa wisata bambu dengan smart village method. “Di
dalamnya sudah dimasukkan aspek ekonomi, teknologi,
sosial budaya dan keberlanjutannya. Ke depannya saya
berencana akan riset lagi agar gagasan ini bisa mendapat
dukungan dari berbagai kalangan seperti pemerintah,
perusahaan, dan pemuda yang tertarik melakukan
voluntering ke sana,” tutur Deasy.
Deasy juga berharap dengan adanya paper ini semoga
pihak-pihak terkait sadar bahwa beberapa desa di
Indonesia memiliki kompetisi yang bagus. “Jangan tunggu
ada mahasiswa yang meneliti dulu baru diajukan untuk
dikembangkan potensinya. Desa-desa di Indonesia itu
punya ciri khas masing-masing untuk dikembangkan,”
imbuh Deasy.

Deasy Ramatia, mahasiswa dari Departemen Hasil Hutan

Adapun Asean Bamboo congress 2019 ini bertujuan

Fakultas Kehutanan IPB University.

sebagai forum internasional untuk pertukaran informasi

Berangkat dari latar belakang tersebut mahasiswa
berprestasi dari Fakultas Kehutanan IPB University ini,
mengembangkan gagasannya tentang pembangunan

antara para peneliti, akademisi, pembuat kebijakan serta
perorangan mengenai bambu dan strategi lingkungan
yang berkelanjutan di kawasan ASEAN. (LR/Zul)

kampung berbasis bamboo tourism village di Desa
Sukolilo dalam sebuah paper yang berjudul KUMBU
(Kampung Bambu): Strategy to Optimize Bamboo Woven
Craft Based on Smart Village Methods to Encourage Rural
Economy in Indonesia.
Gagasan tersebut ia presentasikan di Asean Bamboo
Congress 2019, Iloilo Convention Center, Iloilo Filipina, 1216 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh Ecosystem
Research and Development Bureau. Kongres ini juga
diikuti oleh peneliti, akademisi, stakeholder, dosen dan
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Mahasiswa Internasional Belajar Mitigasi Bencana
di IPB University
sumberdaya manusia dalam situasi darurat, tetapi juga
perlu diperluas ke manajemen sumberdaya alam. Selain
itu, kegiatan summer course ini bertujuan sebagai forum
bagi mahasiswa lintas negara untuk saling bertukar
pikiran, ide dan informasi dalam kajian Pengurangan dan
Manajemen Risiko Bencana berbasis kearifan lokal melalui
berbagai format kegiatan, diantaranya melalui pemaparan
teori di dalam kelas dan kegiatan lapangan di luar kelas,”
kata Ajen.

S

ebanyak 35 mahasiswa internasional dari berbagai

negara termasuk Indonesia, turut serta
mempelajari strategi pengurangan dan

manajemen risiko bencana dalam kegiatan Summer
Course on Disaster Risk Reduction and Management
(DRRM). Kegiatan yang diketuai oleh Ajen Mukarom,
SE.,M.Si dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 Agustus 2019
di Bogor, Sukabumi dan Aceh. Mahasiswa internasional
berasal dari Malaysia, Thailand, Jepang, China, termasuk
Indonesia. Kegiatan Summer yang dibuka oleh Kepala Sub
Direktorat Kerjasama dan Hubungan Internasional, IPB
University, Dr. Ing Dase Hunaefi, M.Food.ST ini
menghadirkan narasumber dari IPB University, Universitas
Syiah Kuala, University of Tohoku, Jepang, dan University
of Malaysia Terengganu.
Kursus musim panas terkait dengan mitigasi bencana ini
sangat penting dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Sebab, bencana merupakan ancaman serius yang bisa
menghambat rencana pembangunan suatu negara.
Bencana dapat mempengaruhi proses pembangunan,
kondisi kehidupan, serta aspek ekonomi dan sosial
masyarakat suatu kawasan. Pada tahun 2015
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan sudah
menetapkan bahwa Sustainable Development Goals
(SDGs) harus mendorong setiap negara untuk memantau
pengurangan risiko bencana demi pembangunan yang
berkelanjutan.
“Pentingnya Disaster Risk Reduction and Management
mendapat perhatian lebih karena dapat menjadi salah
satu solusi alternatif terhadap penanggulangan bencana
yang seharusnya tidak hanya terbatas pada manajemen

Teori – teori yang dipelajari terutama yang berkaitan
dengan bencana yang disebabkan oleh hidrometeorologi
dan geologi, seperti contohnya banjir, kekeringan,
pencegahan bencana melalui berbagai pendekatan
keilmuan, pemanfaatan teknologi informasi dalam
mitigasi bencana, manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS),
pangan darurat untuk bencana, reforestasi, bahaya
bencana geologi, mitigasi bencana berbasis kearifan lokal,
manajemen kebencanaan, pendekatan statistik dalam
mitigasi bencana, pemanfaatan Geographic Information
Systems (GIS) dan remote sensing.
Selain dibekali dengan materi manajemen risiko bencana,
mahasiswa internasional juga melakukan kunjungan
lapang untuk membandingkan keterkaitan antara materi
dengan kondisi di lapangan. Kegiatan lapangan dilakukan
selama tiga hari untuk melakukan observasi lapangan
antara lain ke Research and University Forest Gunung
Walat, Sukabumi untuk mempelajari manajemen dan
fungsi-fungsi hutan dalam pencegahan bencana
hydrometeorology, kemudian kunjungan ke laboratorium
GIS dan remote sensing, untuk memperkenalkan
penggunaan teknologi penginderaan jauh untuk
mendeteksi bencana. Kunjungan ke Museum Tsunami
untuk mengenang dan membangun kesadaraan tentang
kedahsyatan bencana tsunami, kunjungan ke peninggalan
kuno kejadian tsunami di Lamreh, Aceh Besar untuk
mempelajari kearifan lokal yang diaplikasikan masyarakat
dahulu kala hingga bisa selamat dari tsunami. Kegiatan di
lapangan diakhiri dengan penanaman pohon mangrove di
Desa Neuhun, Aceh. Di Penutupan acara, seluruh peserta
diminta untuk mempresentasikan ide-ide mitigasi
bencana dan penanganan korban bencana. (AM/ris)
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Empat Mahasiswa Fakultas Pertanian IPB University
Ikuti Student Exchange ke Thailand

S

ebanyak empat delegasi terbaik Fakultas

penyelenggaraan “AIMS program” yang diselenggarakan

Pertanian IPB University terdiri dari Elke Camila

oleh SEAMOE RIHED dan sudah delapan negara

Halim dari Departemen Agronomi dan

bekerjasama dalam program ini, yaitu Indonesia, Malaysia,

Hortikultura dan Edo Adianto Ramadhan, Rifat Abdat,

Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, Korea, dan

serta Kardhina Yulia Dewanti dari Departemen Ilmu Tanah

Jepang. “Secara umum, AIMS Program ini terdiri dari

dan Sumberdaya Lahan mengikuti ASEAN International

aktivitas belajar mengajar selama satu semester yang

Mobility for Student (AIMS) program di Kasetsart

dapat ditransfer atau transfer credits ke home university

University Thailand, 7 Agustus - 27 Desember 2019.

setelah program selesai,” tuturnya.

Program AIMS selama satu semester tersebut merupakan
kerjasama IPB University – Kasetsart University yang
sejak lama menyelenggarakan program di bidang
pertanian yang lebih beragam dan intensif antara lain
berupa penyelenggaraan kegiatan kerjasama riset,
mobilitas dosen dan mahasiswa yang rutin melalui AIMS
program serta penyelenggaraan international simposium

Selain itu, menurut salah satu peserta Edo Adianto
Ramadhan melalui program AIMS tersebut akan
mendapatkan kesempatan untuk melakukan go abroad
experiences dan cultural exchange. “Kita diberikan
kesempatan untuk memperkenalkan Tarian Papua saat
International Food Fair Kasetsart University 2019,

dan pameran pendidikan.

kemudian kita learn new language, dan sharing knowledge

Menurut Dr. Ir. Nurhayati, M.Sc, Wakil Dekan Bidang

sehingga kita dapat membuka dan mengetahui wawasan

Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian

pertanian di negara lain,” ungkapnya (rido/ris)

terutama di bidang pertanian sebagai background kami

sebagai koordinator Program AIMS di fakultasnya
mengatakan tahun 2019 merupakan tahun kesepuluh
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Game Edukatif Mahasiswa IPB University
Juarai Pimnas di Bali
implementation ia pilih sebagai cara memasukkan unsurunsur kearifan lokal kepada permainan kartu yang
bernama Quarnas (Quarted Nasionalisme). Adapun tujuan
yang ingin dicapai adalah untuk membantu meningkatkan
minat pemuda terhadap kearifan lokal Indonesia.
“Dengan adanya kartu ini diharapkan mereka bisa
mengganti kebiasaan bermanin game yang kurang
edukatif dengan Quarnas ini yang di dalamnya sudah

D

easy Ramatia, Mahasiswa Fakultas Kehutanan

IPB University berhasil mendapatkan piala juara
harapan tiga esai nasional dalam Pekan Ilmiah

Mahasiswa Nasional (Pimnas) non Progam Kreativitas
Mahasiswa (PKM) 2019 di Universitas Udayana Bali (2628/08). Acara ini diselenggarakan oleh Kementrian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan
diikuti oleh perwakilan mahasiswa hampir dari seluruh
Indonesia.
Arus globalisasi semakin meluas di kalangan pemuda
Indonesia. Tidak sedikit pemuda yang mulai terbawa arus
dan melupakan kearifan budaya Indonesia. Contohnya

terkandung pelajaran-pelajaran tentang kearifan lokal,”
tutur Deasy yang juga merupakan finalis mahasiswa
berprestasi IPB University.
Ke depannya Deasy berencana agar idenya ini dapat
diketahui oleh pemerintah agar dapat diwujudkan, ia juga
berencana untuk membentuk suatu platform yang
merangkum kearifan lokal dari seluruh Indonesia yang
nantinya terintegrasi ke Quarnas.
Deasy juga berharap untuk masyarakat luas agar tetap
mempertahankan identitas bangsa khususnya kearifan
lokal di tengah arus modernisasi yang datang, terkhusus
juga bagi para pemuda yang akan meneruskan negara ini
ke depannya. (LR/Zul)

generasi muda lebih menyukai untuk menggunakan
bahasa inggris dan pakaian ala western daripada bahasa
dan budaya pakaian dari daerahnya.
“Padahal, sangat banyak budaya Indonesia yang dapat
digali lebih dalam seperti bahasa daerah, suku budaya,
dan adat istiadat setempat,” tutur Deasy yang beberapa
minggu lalu juga mengikuti ASEAN Bamboo Congress di
Filipina.
Lebih lanjut Deasy menjelaskan gagasan yang ia
kembangkan adalah suatu permainan kartu edukatif
sebagai media pembelajaran. Metode learn play
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Mahasiswa dari Malaysia Studi Banding
ke IPB University

M

ahasiswa Management & Science University

cukup, sehingga mahasiswa sudah siap untuk bekerja di

(MSU) College Sabah Malaysia melakukan

industri begitu lulus,” ujar Kepala Akademik MSU College

kunjungan ke Fakultas Teknologi Pertanian

Sabah, Mr. Anthony Chai.

(Fateta), IPB University. Kunjungan berlangsung di Ruang
Sidang Fateta, Kampus Dramaga, Bogor (2/9).

Mahasiswa yang datang berasal dari jurusan 'Food Service
and Technology' dan 'Biomedical Technology'. Setelah

“Mahasiswa MSU Sabah melakukan kunjungan ke Fateta

mendapatkan pengenalan mengenai Fakultas Teknologi

untuk studi banding dan leadership management

Pertanian dan Departemen ITP, peserta melakukan lab

programme. Mahasiswa Malaysia yang datang sebanyak

tour dan dipandu oleh beberapa mahasiswa dan dosen ITP

12 orang serta dua dosen, Ke depannya saya berharap

IPB University, Dr. Dian Herawati.

adanya kerjasama antara Fateta dan MSU Sabah Malaysia,
salah satunya dengan summer course programme,” papar
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fateta
IPB University, Prof. Dr. Ono Suparno.
“Kami memilih IPB University sebagai kampus kunjungan
karena IPB University merupakan salah satu perguruan
tinggi terkemuka di Indonesia. Kunjungan ini bertujuan
untuk memperkenalkan budaya Malaysia dan mempelajari
teknologi yang ada di IPB University. Dengan informasi
teknologi tersebut, saya berharap mahasiswa kami
mempunyai pengetahuan baru. Departemen Ilmu dan

Laboratorium yang dikunjungi adalah Laboratorium
Evaluasi Sensorik, Mikrobiologi Pangan, Analisis Pangan,
Pilot Plant (F-Techno Park), dan SEAFAST Center.
Mahasiswa Malaysia juga melihat proses pengolahan kopi
dan mencicipi kopi buatan mahasiswa ITP.
Acara kunjungan ditutup dengan pertukaran budaya.
Mahasiswa MSU College Sabah membawakan dua tarian
khas, yaitu original sabahan dan kurik kundi. Mahasiswa
Fateta IPB University membawakan lagu O Ina Ni Keke,
lagu daerah Maluku Utara. (Ghinaa/Zul)

Teknologi Pangan (ITP) sudah menyediakan fasilitas yang
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Coaching Clinic IPB University Hadirkan Atlet Nasional

K

ementerian Apresiasi dan Olahraga Badan

Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM

KM) IPB University kembali menyelenggarakan

penghargaan sebagai Most Valuable Player (MVP) pada
turnamen Indonesia Basketball League (IBL) 2019.

Coaching Clinic IPB University 2019 di Gymnasium,

Dalam paparannya Kelly Purwanto memberikan arahan

lebih dari 80 mahasiswa IPB University yang berminat

Sedangkan Kaleb Ramot Gemilang memberikan materi

Kampus Dramaga, Bogor (24-25/8). Kegiatan ini diikuti

dan latihan terkait teknik dribbling yang baik dan benar.

pada cabang olahraga Basket dan Futsal. Hadir dalam

terkait teknik Shooting serta Moving without Ball.

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, IPB

“Seru banget. Mahasiswa IPB University antusias banget

acara ini Kepala Sub Direktorat Pembinaan Karakter,
University, Beginer Subhan, S.Pi., M.Si.

Coaching Clinic IPB University 2019 menghadirkan tiga

pemateri dari dua cabang olahraga. Dua pembicara dari

cabang olahraga basket yakni Kelly Purwanto dan Kaleb

Ramot Gemilang. Dan pembicara dari cabang olahraga

futsal yakni Andriansyah Agustin yang akrab disapa Adom.
Kelly Purwanto merupakan atlet basket profesional yang

telah berkecimpung dalam dunia basket lebih dari lima
belas tahun yang kini tengah aktif membela Amartha

ingin tahu basic-basic basket yang benar. Kebetulan saya

point guard jadi mereka belajar cara dribble yang benar
dan cara nge-drive yang benar. Saya juga memberi

masukan kepada meraka, karena mereka sebenarnya
sudah memiliki basic dan potensi yang bagus, hanya saja
kurang dilatih saja,” ujar Kelly Purwanto.

Untuk Coaching Clinic Futsal, atlet Timnas Futsal
Indonesia, Adom memberikan materi terkait basic futsal

yang baik dan benar serta meminimumkan kesalahan

dalam olahraga futsal dengan cara menggunakan teknik

Hangtuah sebagai Point Guard. Sedangkan, Kaleb Ramot

sesuai keadaan yang dibutuhkan. Adom juga memberikan

tengah membela tim Stapac Jakarta dan menjadi salah

percaya diri. (**/Zul)

Gemilang merupakan atlet basket profesional yang kini

masukan terkait peningkatan intensitas latihan serta sikap

satu pemain Timnas Basket Indonesia yang mendapat
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Ikuti Sakura Science Program, Sepuluh Mahasiswa IPB University
Terbang ke Negeri Sakura
Program ini juga memberikan pengalaman kepada
mahasiswa SIL IPB University tentang teknis dan
pengoperasian kilang penyimpanan minyak. Mahasiswa
SIL IPB University berkesempatan mengikuti fieldtrip ke
PT. Taiyo Oil Company yang berlokasi di Kota Imabari,
Ehime Perfecture.
Rangkaian kegiatan Sakura Science Program kali ini

S

ebanyak sepuluh mahasiswa Departemen Teknik

Sipil dan Lingkungan (SIL), Fakultas Teknologi

Pertanian, IPB University mengikuti Sakura

Program Exchange in Science atau lebih dikenal Sakura
Science Program, pada 19-25 Agustus lalu. Program ini
merupakan program pertukaran pelajar atau mahasiswa
dari beberapa negara berkembang ke Jepang dengan
tujuan memperkenalkan dan memberikan pengalaman
terkait perkembangan ilmu dan teknologi di Jepang.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan
antara Jepang dan negara peserta serta mempromosikan
sistem pendidikan dan penelitian Jepang. Kegiatan ini juga
diikuti satu dosen pendamping, Dr. Eng. Heriansyah Putra.
Rangkaian kegiatan program ini diawali dengan welcome

ditutup dengan acara Completion Ceremony yang
berlangsung pada Jumat, 23 Agustus 2019. Acara ini
dimulai dengan pemberian sertifikat dan pin Sakura
Science Member kepada setiap peserta, pemberian
souvenir dari SIL IPB ke Prof. Hideaki Yasuhara dan diakhiri
dengan foto bersama. Prof. Hideaki berharap para peserta
dapat menikmati pengalaman singkat ini dan dapat
kembali lagi ke Jepang untuk melanjutkan pendidikan
master. Selain itu, Prof. Hideaki berharap kegiatan ini
dapat berlanjut setiap tahunnya.
Selain mengikuti rangkaian kegiatan di kampus, peserta
Sakura Science Program juga berkesempatan mengikuti
City Tour mengunjungi beberapa destinasi wisata yang
ada di Kota Matsuyama, seperti Sogo Koen, Dogo, Ookaido
dan Matsuyama Castle. (VM/ris)

lunch party yang dilaksanakan di Rock Mechanics
Laboratory. Pada kesempatan ini, peserta Sakura Science
juga ditemani oleh Ketua Departemen SIL, Dr. Ir. Nora H.
Pandjaitan, DEA yang juga berkunjung ke Ehime University
dalam rangka diskusi kerjasama SIL IPB dan CEE Ehime
University. Utusan SIL IPB disambut langsung oleh Prof.
Hideaki Yasuhara, Prof Naoki Kinoshita dan beberapa
mahasiswanya, baik mahasiswa program sarjana, master
dan doktoral.
Pada hari berikutnya, peserta Sakura Science Program
melakukan persiapan dan pembuatan sampel tanah untuk
acara Soil Tower Contest. Kegiatan ini merupakan
perlombaan sederhana, dimana mahasiswa dibagi
menjadi beberapa tim dan setiap tim diminta untuk
merancang material komposisi biogrouting yang tepat
untuk meningkatkan kekuatan tanah. Biogrouting
merupakan salah satu metode yang menggunakan prinsip
presipitasi calcite untuk perkuatan tanah dan mencegah
terjadinya likuifaksi.
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Literasi Digital
Ala Mahasiswa Ekologi Manusia IPB University
peningkatan kapasitas digital, revitalisasi web desa,
pemanfaatan e-commerce untuk pemasaran produk desa
serta pemanfaatan informasi pembangunan dari sejumlah
portal berbasis pertanian (Cyber Extension, Kementerian
Pertanian, GreenTV IPB University dan lain-lain).
Kegiatan literasi ini dilakukan mahasiswa kepada beragam
kelompok sasaran seperti aparat pemerintah desa,

S

ebanyak 139 mahasiswa dari Departemen Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

(SKPM), Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB

University yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata
Tematik (KKN-T) berikan literasi digital di beberapa daerah.
Seluruh mahasiswa tersebut tersebar di sejumlah daerah
seperti Cirebon, Majalengka, Rembang, Wonogiri,
Bojonegoro, Indramayu dan Pekalongan.
Dr Djuara Lubis, dosen sekaligus ahli komunikasi IPB
University mengatakan bahwa kegiatan literasi digital ini
dirancang untuk mencerdaskan kehidupan pengguna
internet, agar mereka memperoleh sebanyak-banyaknya
manfaat dari internet.
Sementara itu Asri Sulistiawati, dosen komunikasi
sekaligus pegiat literasi digital juga mengatakan bahwa

kelompok pemuda karang taruna, kelompok petani,
kelompok pengrajin, serta kelompok pengelola ekowisata.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa IPB University telah
berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat
sekaligus ikut menggerakkan perekonomian lokal.
Contohnya adalah Dwi Putri Rosania mahasiswa yang
KKN-T di Desa Botosari, Kecamatan Paninggaran,
Kabupaten Pekalongan.
Dwi melakukan pelatihan dan pendampingan pada
masyarakat produsen sapu gelagah dengan
memanfaatkan marketplace (e-commerce) sebagai media
pemasaran mengingat selama ini hanya dipasarkan di
lingkup desa dan kecamatan. Melalui kegiatan tersebut,
Dwi berharap sapu gelagah dapat menjadi produk yang
dikenal oleh masyarakat luas bahkan sampai pada
tingkatan global. Lebih lanjut hal ini juga dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat. (**/Zul)

selama ini penggunaan internet khususnya di daerah
pedesaan, belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif.
“Jenis penggunaan internet paling banyak antara lain
untuk bersosial media, bermain game atau sekadar
chatting. Karenanya, kegiatan literasi digital ini perlu
dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan internet
untuk kegiatan yang positif dan produktif,” ujarnya.
Sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam
kegiatan literasi digital pada masyarakat antara lain
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Foto Bidikan Mahasiswa IPB University
Raih Juara III dalam ISCFCI 2019

P

erubahan teknologi di era kini telah dilihat sebagai
gangguan. Yakni adanya fenomena yang

menggeser aktivitas di dunia nyata ke dunia

maya. Fenomena ini berkembang dengan semakin

terbatasnya jarak antara individu dan terfasilitasinya

akses yang sangat cepat dalam menjangkau informasi
sehingga orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi

yang berlokasi di Kebun Raya Bogor. Nampak dua keluarga

yang sedang menikmati akhir pekan dengan berolahraga

bersama dalam rangka meningkatkan kesehatan keluarga.

Keharmonisan ini dapat mencerminkan kesejahteraan
keluarga yang sangat dirasakan, meski dengan segala

keterbatasan yang dimiliki,” terangnya.

tanpa batas. Pada sisi lain, era gangguan ini tentu memiliki

Melalui gambar yang ia ikutsertakan pada lomba fotografi,

masyarakat. Perubahan sosial yang mengarah pada ruang

The 2nd International Seminar on Family and Consumer

sejumlah dampak negatif, seperti masalah sosial di

hidup yang tidak nyaman, terutama di kota-kota besar.

Rizaldy Al-Rasyid, mahasiswa Departemen Agronomi dan
Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB University
menanggapi hal tersebut dengan memberikan sebuah
pandangan baru. Berbekal kamera dan ide, Rizaldy
mengangkat sebuah gambar yang bertajuk
“Keharmonisan di Jaman Digital”.

“Dalam membangun keluarga tidak hanya dapat dihitung
dengan materi, melainkan dapat dirasakan dari kesadaran

yang timbul terutama dalam keluarga itu sendiri. Seperti

Rizaldy meraih Juara III pada Lomba Fotografi dalam ajang

Issues in Asia Pacific (ISCFCI) yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Ilmu Keluarga dan Konsumen Indonesia

bekerjasama dengan IPB University dan University Putra
Malaysia (UPM), Sekolah Bisnis IPB, dan Pemerintah
Kabupaten Bogor, Agustus lalu.
“Alhamdulillah sangat bersyukur sekali saya dapat meraih

juara tiga. Tentunya tidak menyangka sebelumnya karena
saya tidak memiliki keahlian dalam bidang fotografi

sebelumnya dan mengikuti lomba ini pun saya hanya
berniat untuk mengisi waktu luang saja,” ujarnya.

(SMH/Zul)

halnya yang saya potret pada hari minggu, 21 Juli 2019
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Himafarin IPB University
Berdayakan Masyarakat Gili Raja Madura
tim EFF 2019 berada di lokasi, warga masih
mengandalkan sel surya (solar cell) dan mesin diesel
pribadi dalam keperluan listrik,” ujar Rofiq.
Kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai
tidak menyurutkan niat Himafarin untuk tetap mengabdi
kepada masyarakat. Program pengabdian yang dibawa
adalah dalam bidang pendidikan untuk mengurangi buta
huruf, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan

M

untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

ahasiswa sebagai agent of change memiliki
peranan penting untuk membawa perubahan
bagi setiap sektor kehidupan terlebih ketika di

masyarakat. Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan (Himafarin) IPB University
melakukan pengabdian masyarakat dengan tajuk
'Expedition of Fishermen's Friends' di Pulau Gili Raja,
Madura pada tanggal 01-10 Agustus 2019. Kegiatan ini
sebagai bukti bahwa mahasiswa adalah agen perubahan.
“Program Expedition of Fishermen's Friends atau EFF ini
merupakan sebuah program inisiasi yang bertujuan
meningkatkan wawasan kemaritiman dan
membangkitkan budaya maritim bagi generasi muda,
khususnya mahasiswa IPB University untuk berkontribusi
dalam pembangunan nasional, memberikan perhatian dan
kepedulian terutama terhadap daerah-daerah pesisir
terpencil di wilayah Indonesia,” kata Ketua Pelaksana EFF,
Rofiq Ardhi Iswahyudi.
EFF ini dilaksanakan Pulau Gili Raja yang termasuk
kategori daerah tertinggal. Pemilihan lokasi ini

ekosistem pesisir. “Kegiatan pengabdian ini diwujudkan ke
dalam beberapa program kerja meliputi aspek pendidikan,
aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam
aspek pendidikan, tim berbagi ilmu dalam dunia perikanan
dan mengurangi buta huruf Bahasa Indonesia yang
dilaksanakan di SDN 01 Desa Jate dan Yayasan Pondok
Pesantren As-Sa'adah. Pada aspek ekonomi, tim
memberikan penyadaran Good Manufacturing Practices
(GMP) dalam pembuatan pangan hasil perikanan yang
berupa Nugget Ikan untuk meningkatkan nilai jual yang
tinggi. Selain itu kita juga mengajak msyarakat dari segi
lingkungan untuk menjaga ekosistem pesisir,” ujar Rofiq.
Tak hanya membawa program yang diagendakan, namun
program ini juga mengenalkan alat penangkapan ikan dari
Departemen Pemanfataan Sumberdaya Perikanan (PSP)
IPB University.
“Kami juga mengenalkan alat penangkapan ikan untuk
masyarakat Desa Jate supaya nantinya dapat membantu
kegiatan penangkapan ikan ke depannya. Alat yang kami
bawa adalah bubu dengan target kepiting dan lobster,”
tandasnya. (Ath/ris)

dikarenakan daerah ini bisa dikategorikan sebagai daerah
yang belum tersentuh infrastruktur dari pemerintah.
“Alasan pemilihan daerah ini karena Pulau Gili Raja
termasuk kategori daerah tertinggal. Mata pencaharian
penduduk di sana kebanyakan sebagai nelayan. Sebagian
warga juga memiliki kebun dan perternakan. Ditinjau dari
aspek seperti infrastruktur, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) sejak 2014 sudah memulai
pembangunan tiang listrik dan memastikan bahwa listrik
di Pulau Gili Raja menyala pada tahun 2018. Namun ketika
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