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IPB Boyong 3 Penghargaan dari Kemenristekdikti
untuk Dosen dan Tendik

S

Dr Anuraga Jayanegara merupakan Dosen IPB University

ebanyak dua dosen dan satu orang tenaga

pada Program Studi Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan,

kependidikan (tendik) IPB University berhasil

mendapat penghargaan dari Kementerian Riset,

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada

Senin (28/10) di Jakarta.

Fakultas Peternakan. Telah banyak penghargaan yang

diterima oleh Dr Anuraga selama menjadi dosen di IPB
University. Beberapa penghargaan yang telah ia terima
adalah Peringkat 1 Dosen Berprestasi Bidang Sains

Berdasarkan hasil penilaian yang diumumkan pada malam

Teknologi di Tingkat IPB University tahun 2019,

Harris Vertu Harmoni tersebut, Dr Anuraga Jayanegara,

Feed Science and Technology (Scopus Q1), Elsevier tahun

Tingkat Nasional kategori Sains dan Teknologi. Sedangkan

2018 Young Author pada Tribute to Inovation and Authors

Anugerah Diktendik Berprestasi tahun 2019 di Hotel

SPt, MSc ditetapkan sebagai Juara 1 Dosen Berprestasi
Dr Megawati Simanjuntak, SP, MSi ditetapkan sebagai

Juara 2 Dosen Berprestasi Tingkat Nasional kategori Sosial
Humaniora. Adapun Kusnadi, SE ditetapkan sebagai Juara

2 Tenaga Kependidikan Berprestasi Kategori Pengelola
Keuangan.

Outstanding Contribution in Reviewing dari Jurnal Animal
2018, H-Index 2018 Young Lecturer dan The Most Cited

IPB University tahun 2018, Peringkat 3 Dosen Berprestasi
Bidang Sains Teknologi tingkat IPB University tahun 2018,
Best Presenter Award pada Annual Applied Science and

Engineering Conference ttahun 2018, serta masuk dalam
nominasi 109 Inovasi Indonesia Prospektif, Business
Innovation Center LIPI tahun 2017.
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“Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah karana sudah

humaniora, tendik berprestasi kategori pustakawan,

diberikan kesempatan menjadi peringkat satu dosen

administrasi akademik, pengelola keuangan, arsiparis, dan

ungkap Dr Anuraga. Semua ini, lanjut Dr Anuraga, tidak

mendapat penghargaan, supaya bisa menjadi role model

berprestasi tingkat nasional kategori sains dan teknologi,”
lepas dari bantuan semua pihak terutama dari para
mentor yang sudah mengarahkan dan membimbing

laboran berprestasi. “Kami berharap kepada yang

atau contoh bagi yang lain. Tidak hanya kinerjanya, tetapi
caracter building, attitude, dan kebiasaan baik lainnya,”

selama ini.

ungkap Ali Ghufron.

Hal senada juga diungkapkan oleh Dr Megawati

Ia menjelaskan, dosen sekarang ini dituntut untuk

Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia.

tuntutan jaman yang sudah berubah. Ia juga menghimbau

Simanjuntak, Dosen IPB University pada Program Studi
Menurutnya, prestasi yang diraih IPB University ini

meningkat dari tahun sebelumnya. “Tahun lalu kita Juara

Tiga Dosen Berprestasi Bidang Sosial Humaniora,

responsif, tidak hanya terhadap teknologi tetapi juga
kepada tendik di seluruh kampus supaya terus

meningkatkan kapasitas diri, karena tendik juga menjadi

ujung tombak kemajuan sebuah perguruan tinggi. (RA/sn)

alhamdulillah tahun ini meningkat menjadi juara 2,
mudah-mudahan tahun depan bisa juara pertama,” jelas
Dr Megawati. Ia menjelaskan, pembelajaran dari proses
berprestasi memang perlu ada pendampingan dari mentor

secara intensif. Dengan pendampingan tersebut, Dr

Megawati berharap para dosen bisa mempersiapkan diri
dengan sebaik mengkin.

Sebelumnya, Dr Megawati telah sukses mengukir prestasi
di tingkat nasional maupun internasional. Prestasi yang
telah didapatkan sebelumnya yaitu Dosen Berprestasi

Bidang Sosial Humaniora tingkat IPB tahun 2019 dan

2018, mendapat predikat Distinguished Papar Award pada

International Conference on Industry, Business and Social
Science tahun 2018 di Tokyo, Lisensi Kompetensi

Pendamping Kewirausahaan dari Badan Nasional
Sertifikasi Profesi tahun 2018, serta masuk dalam

nominasi 105 Inovasi Indonesia Prospektif, Business

Innovation Center LIPI tahun 2015.

Berbeda dengan dua dosen berprestasi sebelumnya,
Kusnadi merupakan satu-satunya tendik IPB University

yang mendapat penghargaan yaitu sebagai Juara 2 Tendik
Berprestasi kategori Pengelola Keuangan. “Alhamdulillah

saya bersyukur bisa mendapat penghargaan, semua ini

karena dukungan dari semua pihak, sehingga saya bisa
lebih maju,” tutur Kusnadi.

Dirjen Sumberdaya IPTEK Dikti, Prof Dr Ali Ghufron Mukti

menerangkan terdapat tujuh kategori yang diumumkan
dalam penganugerahan diktendik tahun ini. Ketujuh

kategori tersebut ialah dosen berprestasi kategori sains
dan teknologi, dosen berprestasi kategori sosial
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Seskoal TNI AL dan IPB University Jalin Kerjasama

I

PB University dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Angkatan Laut (AL) RI jalin kerjasama pengembangan
Sumberdaya Manusia (SDM), riset dan pengembangan,
hingga pelaksanaan ekspedisi batas negeri. Kerjasama ini
ditandai dengan penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) di Sekolah Staff dan Komando
Angkatan Laut (Seskoal), Ciledug. Penandatanganan
dilakukan oleh Laksda TNI Dr Amarulla Oktavian, ST, MSc
selaku Komandan Sekolah Staff dan Prof Dr Ir Dodik Ridho
Nurrochmat, MScF selaku Wakil Rektor bidang Kerjasama
dan Sistem Informasi, IPB University.
Dalam kesempatan ini Prof Dodik Nurrochmat
menyampaikan pentingnya kerjasama antara TNI AL
dengan IPB University. "IPB University tentunya akan
menanggapi dengan serius terkait perjanjian dengan TNI
AL ini, terkhusus Seskoal. Kami memiliki inovasi yaitu
Biskuit Clarias, biskuit ini dibuat khusus untuk aktivitas
militer. Kami juga memiliki satelit, yaitu Satelit LAPAN IPB
University yang bisa dimanfaatkan untuk pendidikan, riset
dan pengembangan teknologi baik oleh IPB University,
Seskoal, serta pihak-pihak yang konsentrasi
mengembangkan penelitian di berbagai sektor. Mulai dari
pertanian, kehutanan, hingga perikanan dan kelautan.
Kami juga sedang mengembangkan program
teleconference agar mahasiswa dapat mengikuti
perkuliahan dengan mahasiswa-mahasiswa lain di seluruh
dunia," ucap Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB tersebut.

untuk meningkatkan akreditasi masing-masing instansi.
Lebih dari itu, saya berharap agar ada banyak penelitianpenelitian yang bisa kita kerjakan bersama. Saya juga
mengapresiasi kegiatan Ekspedisi Batas Negeri yang
dilaksanakan oleh TNI AL dan Unit Konservasi Fauna IPB
University. Saya rasa, baru IPB University yang
mahasiswanya melaksanakan ekspedisi ke pulau-pulau
terluar NKRI. Saya berharap dengan adanya perjanjian ini,
program-program tersebut bisa terlaksana lebih baik lagi,"
ujarnya.
Dengan dilaksanakannya perjanjian ini, IPB University dan
TNI AL khususnya di Sekolah Staff dan Komando Angkatan
Laut RI resmi bekerjasama di bidang tenaga kependidikan,
penelitian dan pengembangan agromaritim, penyediaan
sarana pendidikan dan pengembangan wilayah pesisir,
kajian pertahanan di bidang ketahanan pangan, publikasi
ilmiah serta pelatihan para mahasiswa yang akan
melaksanakan ekspedisi batas negeri, publikasi ilmiah di
bidang perikanan dan pertanian, pengabdian masyarakat,
serta bebagai hal lain yang bisa dikembangkan bersama
oleh IPB University dan juga Sekolah Staff dan Komando
Angkatan Laut.

Laksda Amarulla Oktavian juga menyampaikan rasa
bangganya terkait terlaksananya perjanjian kerjasama ini.
"Saya atas nama Kepala Staff Angkatan Laut,
mengucapkan terima kasih atas terlaksananya perjanjian
kerjasama ini. Saya berharap, perjanjian ini tidak hanya
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Dekan Sekolah Vokasi IPB University Hadiri
Lokakarya Indonesia Partnership Consortium di Australia
retooling,” jelas dosen IPB University ini.
UNE merupakan salah satu pionir dalam pengembangan
program doktor terapan atau inovasi (PhD.I) yang unik dan
berbasis proyek yang mengkaitkan keahlian profesional
dan industri dengan teori akademik dalam menciptakan
inovasi. Dalan prosesnya, PhD.I dipecah dalam dua fase:
fase program pembelajaran penelitian (research learning)
dan fase portofolio proyek inovasi.

D

r Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi, IPB

University menghadiri lokakarya

Pengembangan Indonesia Partnership

Consortium (IPC) di Australia. Kegiatan yang digelar pada
21-22 Oktober 2019 ini digagas University of New
England (UNE) Australia. Anggota konsorsium terdiri dari
UNE, Massey University, IPB University, Universitas
Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Mataram.
Lokakarya dibuka oleh UNE Vice Chancellor dan CEO
Professor Brigid Heywood. Lokakarya ini merupakan
kelanjutan dari lokakarya IPC yang pertama yang
dilaksanakan di Denpasar, Bali, 29 April yang lalu. Dalam
lokakarya di Bali telah diidentifikasi beberapa peluang

Peserta lokakarya juga berkesempatan untuk berkunjung
ke SMART Farm Innovation Centre. UNE memiliki lahan
penelitian pertanian seluas hampir 3000 hektar yang telah
ditransformasikan menjadi Sustainable Manageable
Accessible Rural Technologies (SMART) Farm. SMART
Farm ini menampilkan teknologi terbaru yang digunakan
untuk meningkatkan produktivitas, kelestarian lingkungan,
keselamatan, alur kerja, dan jaringan dukungan
sosial/bisnis di pertanian Australia.
Peserta lokakarya dihibur dengan tarian Bali yang
penarinya adalah salah satu dosen muda UNE. Dalam
sejarahnya UNE pernah memiliki peralatan gamelan yang
sangat lengkap. Grup gamelan UNE ini bernama Swara
Naga. (AD/ris)

kerjasama di antara anggota konsorsium.
Dr Arief Daryanto yang juga merupakan Adjunct Profesor
di Business School UNE mengatakan bahwa beberapa
peluang program kerjasama internasional dengan anggota
konsorsium terutama UNE berkaitan dengan
pengembangan pendidikan tinggi vokasi di IPB University.
“program-program kerjasama meliputi pengembangan
pendidikan pascasarjana terapan berbasis digital,
pengembangan pelatihan, pendidikan dan penelitian
terapan dalam bidang Smart Farming, pelatihan bahasa
Inggris, pertukaran dosen dan mahasiswa dan program
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Tiga Tim Mahasiswa IPB University Raih Juara
di Gemastik XII 2019

K

ontingen mahasiswa IPB University berhasil

meraih tiga penghargaan dalam ajang Pagelaran

Mahasiswa Nasional Bidang Teknologi XII

(Gemastik) 2019 di Universitas Telkom (24-27/10),
Bandung Jawa Barat. Mahasiswa IPB University berhasil

mendapatkan satu medali emas dan dua medali juara

Sementara itu, tim Danakirti berhasil mendapatkan juara
harapan di bidang Bisnis TIK. Danakirti merupakan Future
Breeder Society melalui livestock traceability untuk

meningkatkan daya saing peternak rakyat di Indonesia.
Tim ini terdiri dari Yudit Yudiarto, Fadia Ramadhana,

Ahmad Al-Banjaran Coeur d'Alene dengan dosen

harapan. Gemastik merupakan program dari Direktorat

pembimbing: Dr Yani Nurhadryani.

Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi dan

Dan untuk bidang Penambangan Data, tim IPB University

Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.

juga meraih juara harapan dengan tim yang terdiri dari

Willyam, Faldi Sulistiawan, Audhi Aprilliant dan dosen

“Ada sembilan tim mahasiswa IPB University yang

pembimbing Dr Imas S Sitanggang. Mereka melakukan

yang berhasil memndapatkan medali. Yakni satu medali

Angin di Nusa Tenggara Timur (NTT) menggunakan Deep

berhasil masuk ke babak final. Alhamdulillah ada tiga tim
emas dan dua medali juara harapan,” ujar Direktur

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr Alim

Setiawan.

Identifikasi Daerah Berpotensi dan Estimasi Potensi Daya

Neural Network.

"Kontingen IPB University dalam kompetisi ini terdiri atas
sembilan tim yang tersebar di lima divisi kompetisi, yaitu

Tim mahasiswa yang berhasil mendapatkan medali emas

tiga tim di divisi Keamanan Siber, dua tim di divisi

Asyifa dengan dosen pembimbing Auzi Asfarian, Mkom.

Penambangan Data, satu tim di divisi Bisnis TIK, dan satu

Pengembangan Perangkat Lunak. Yasmin dan tim

mahasiswa/i dari lima program studi, yaitu Ilmu Komputer,

adalah Yasmin Salamah, Tsonya Yumna Afifa, Rahma Dany
Mereka berhasil mendapatkan medali emas di bidang

mengembangkan Thymun. Yakni Smart Health Community
untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan
penderita kondisi autoimun di Indonesia.

Pengembangan Perangkat Lunak, dua tim di divisi
tim di divisi Pemrograman. Kontingen terdiri atas 27 orang

Statistika, Fisika, Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat, dan Teknik Komputer, beserta dosen

pembimbing dan tim pendukung." (dh/Zul)

5

Mahasiswa IPB University Raih Juara Favorit
di Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional
“Kapal yang kita ikutsertakan dalam KKCTBN 2019 ini
memiliki bentuk kasko V, selain itu titik berat kapal
difokuskan di bagian bawah dan lunas kapal. Sehingga
keunikan kapal kita adalah dari bentuk kasko dan titik
berat. Hal itulah yang membuat kapal kita anti terbalik,”
kata Dwi Puspita Ria.
Menurut mahasiswa IPB University ini, faktor yang
Mahasiswa IPB University kembali mencatatkan prestasi.
Sebagai perguruan tinggi berbasis pertanian, tak membuat
IPB University tertinggal dalam bidang kompetensi
perikanan. Kali ini, tim mahasiswa IPB University berhasil
menyabet juara favorit dalam Kontes Kapal Cepat Tak

membuat timnya menjadi tim favorit dalam KKCTBN 2019
ini adalah kapal anti terbalik. Selain memiliki keunggulan
sebagai kapal anti terbalik, kapal Barracuda V juga
memiliki fokus pada kecepatan yang tinggi karena bentuk
kasko kapal V.

Berawak Nasional (KKCTBN) 2019. Kegiatan yang

“Kelebihan dari kapal dengan bentuk kasko V adalah pada

diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan

kecepatannya dan kurang pada kemampuan manuvernya,

Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada tanggal 10-13

sehingga untuk mengatasi hal itu, kita menambahkan

Oktober 2019 ini digelar di Universitas Muhammadiyah

bilge keel untuk menunjang kemampuan manuver kapal,”

Malang (UMM).

tutur Dwi.

Pada KKCTBN 2019 ini diikuti 63 tim dari 30 institusi

Mahasiswa IPB University ini berharap untuk pembuatan

pendidikan. Kontes ini terbagi dalam tiga kategori. Yakni

kapal-kapal penumpang bisa mempertimbangkan desain

Fuel Engine Remote Control (FERC), Electronic Remote

kapal Barracuda V. Harapannya agar keselamatan

Control (ERC), dan Autonomous Surface Vehicle (ASV).

penumpang lebih terjamin dan menjadi salah satu cara

IPB University berpartisipasi dalam dua kategori yaitu ERC
dan ASV. Mahasiswa IPB University berhasil

untuk mengatasi musibah yang akhir-akhir terjadi yaitu
kapal terbalik.

mempersembahkan prestasi terbaiknya sebagai Juara

“Kami berharap rancangan desain kapal Barracuda V dapat

Favorit untuk kategori ERC. Tim yang beranggotakan

diadopsi dalam pembuatan kapal penumpang atau kapal

Saiful Rahman, Ismu Zamzani, Dwi Puspita Ria, Ayi

nelayan, agar kapal memiliki kemampuan sebagai kapal

Warmia, Fahariman Yudiardi, dan Delfitri yang merupakan

anti terbalik,” tambah Dwi.

mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumberdaya
Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) IPB University ini di bawah bimbingan dosen IPB

Yang membanggakan dalam kompetisi ini, Tim IPB
University merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang

University, Dr Yopi Novita, SPi, Msi.

berbasis perikanan sedangkan tim lain berasal dari bidang

Kapal yang diikutsertakan dalam KKCTBN 2019 ini diberi

(Ath/ris)

teknik, baik teknik mesin, elektro, maupun perkapalan.

nama Barracuda V dengan bentuk kasko V yang memiliki
keistimewaan sebagai kapal anti terbalik.
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Mahasiswa IPB University Buat Robot N3-AUV
dan Sabet Juara 1 LKTIN ERIC 2019

N

usantara 3-Autonomous Underwater Vehicle

yang biasa disebut dengan N3-AUV adalah

prototipe robot buatan mahasiswa IPB

University yang mampu melakukan eksplorasi bawah laut

yang diprogram tanpa remot. Metode Deep Learning

dengan menerapkan artificial intelligence menjadi inovasi

yang membawa tim dari Departemen Ilmu dan Teknologi

Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (ITK FPIK),

menyabet Juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah

Nasional Engineering Research and Innovation

Competition (LKTIN ERIC) di Universitas Negeri Yogyakarta

(UNY), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), September lalu.
Tim yang terdiri dari Yulianti Ratnasari, Nurhaliza Amalia

Lestari dan Syifa Afnani Santoso tersebut memprogram

robot terlebih dahulu untuk menyelesaikan misi yang

Prototipe N3-AUV sudah berhasil terprogram dengan baik.

Pengembangan selanjutnya masih terus dilakukan untuk

menyempurnakan robot ini agar mampu mengeksplorasi
dunia bawah laut.

“Misi yang dapat dilakukan N3-AUV jika sudah berhasil

terprogram sempurna adalah monitoring karang,

identifikasi ikan dan pemetaan batimetri,” tambah

Nurhaliza, anggota tim N3-AUV di ajang LKTIN ERIC 2019.

N3-AUV merupakan pengembangan dari N1-AUV dan N2-

AUV. Sebelumnya, desain robot ini terus dikembangkan

dan diikutkan berbagai lomba seperti ajang lomba

Singapore AUV Challenge 2019. Pengembangannya

secara intensif dilakukan oleh Marine Instrumentation
Telemetry and Robotics (MIT+R) Club, ITK FPIK, IPB

diinginkan. Pengujian prototipe memakai beberapa

University.

ini sudah merepresentasikan kemampuan prototipe robot

Kelebihan N3-AUV hingga dapat menyabet juara

metode seperti navigasi, akuisisi dan lokalisasi. Pengujian
N3-AUV di masa datang.

“Pengujian prototipe N3-AUV seperti melewati gawang

tanpa menyentuh kedua sisi (navigasi), menemui atau

menabrak objek berupa tongkat (lokalisasi) dan

menjatuhkan bola ke ember (akuisisi). Ketiga uji tersebut

sudah mampu dilalui N3-AUV. Ini berarti menandakan

dikarenakan telah melalui berbagai pengujian dan

pengembangan. Selain itu, pengembangannya terus

menunjukkan keberhasilan. Sehingga, prototipe ini dapat

menjadi harapan besar dalam pengembangan teknologi
khususnya dalam aspek eksplorasi dunia bawah laut.

(Din/Zul)

bahwa robot ini sudah bisa digunakan dan dikembangkan

lebih lanjut,” jelas Yulianti, Ketua Tim N3-AUV di ajang

LKTIN ERIC 2019.
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Generasi cerdas Iklim IPB University Raih Penghargaan
Organisasi Kepemudaan dari Ridwan Kamil
Sejak 2016, GCI telah mewadahi 25 anak muda dan total
70 kakak asuh yang berkontribusi mengedukasi 10
Sekolah Dasar di Bogor.

T

epat di peringatan Sumpah Pemuda 2019,
Komunitas Generasi Cerdas Iklim (GCI) meraih
Penghargaan Organisasi Kepemudaan (POK) dari
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil. Penghargaan
ini diterima langsung oleh Founder GCI, Ikrom Mustofa
yang juga merupakan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres)
IPB University 2015.
Dinas Pemuda dan Oahraga Jabar memaparkan bahwa
POK yang kelima ini dilaksanakan untuk menggenjot
konsistensi dan dinamika positif karya-karya organisasi
kepemudaan agar layak dihargai dan dipublikasikan
sehingga memacu organisasi kepemudaan lain untuk
mendapatkan penghargaan dan publikasi yang sama. Nilai
utama yang diangkat dalam penghargaan tersebut adalah
produktif, manfaat dan resonansinya. Empat kategori yang
dilombakan tahun ini meliputi kategori Tata Kelola
Organisasi, Lingkungan Hidup, Kebudayaan dan
Pengabdian Masyarakat. GCI awalnya merupakan ide
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari Ikrom Mustofa
pada tahun 2013. Dua tahun kemudian diangkat sebagai
program pengabdian yang membawanya menjadi Juara II
Mahasiswa Berprestasi Nasional.
Menurutnya GCI dapat bersaing dengan komunitas lain
karena urgensi serta konsistensi programnya. Sejak awal
GCI konsisten mengupayakan adaptasi dan mitigasi
bencana melalui integrasi preventif kuratif berupa
pendidikan cerdas iklim berbasis kearifan lokal pada anakanak di daerah rawan bencana. Visi ini dirumuskan untuk
menangani masalah kerawanan bencana di Indonesia,
dimana 90 persen kejadian bencana terkait erat dengan
iklim. Kerentanan bencana juga lebih besar di Jawa Barat,
bahkan menempati urutan kedua provinsi dengan kejadian
bencana terbesar di Indonesia.

Egi selaku Direktur GCI tahun ini menuturkan bahwa
menyisihkan 70 organisasi kepemudaan terbaik di Jabar
bukanlah perkara mudah. Setidaknya GCI melewati tiga
tahap seleksi, meliputi seleksi administrasi lalu verifikasi
faktual oleh tim juri ke sekretariat GCI. Kemudian
dilakukan seleksi akhir melalui pitching oleh delapan tim
finalis di Bandung. Tim Juri untuk kompetisi inipun juga tak
kalah menarik, diantaranya Fajar Arif Budiman (Konsultan
Poldata Indonesia), Anton Sulthon (Pengacara) serta
Yunandar (DPRD Jabar).
Egi menambahkan “Sesuai Renstra Komunitas, GCI
berkomitmen menyasar daerah-daerah yang lebih jauh
dan rentan bencana, serta berkembang setidaknya
menjadi tiga chapter dalam lima tahun ke depan. Selain
penghargaan, GCI juga menerima dana insentif sebesar 30
juta rupiah. Ke depannya dana ini akan dialokasikan untuk
pengembangan media pembelajaran dan memperluas
jangkauan sekolah binaan.” Ia menambahkan pesan untuk
seluruh anak muda, “Jangan mager (malas bergerak) buat
berkarya, memang selalu harus ada yang memulai
perjuangan. Kalau bukan kita yang lakukan dan
mencontohkan siapa lagi? Terkadang kepedulian orang
datang dari kepedulian kita yang mereka lihat.”
Menurut Egi, GCI membuka peluang untuk berkolaborasi
dengan komunitas lain untuk mempercepat impact yang
disebarkan di masyarakat. Penghargaan ini menurutnya
bukanlah akhir melainkan awal perjuangan, pemicu dan
pemacu anak muda, untuk bekerja secara lebih inovatif
dan berdampak.
Selaku Founder, Ikrom mustofa menyampaikan
“Terimakasih kepada semua kakak asuh dan tim
manajemen GCI untuk semua usaha kerasnya hingga
perhargaan ini dapat kita raih di momen peringatan
sumpah pemuda 2019. Saya berharap ke depannya GCI
semakin besar, sayapnya semakin lebar dan terus
bermanfaat untuk masa depan Indonesia.” (danty/Zul)
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Mahasiswa IPB Telaah Hutan Rawa Air Tawar
di Taman Nasional Berbak, Jambi
Potensi lahan basah sendiri antara lain mencegah banjir
dan kekeringan, sebagai habitat perkembangbiakan biota
air, sumber hasil hutan, dan yang sangat penting yaitu
sebagai penyimpan cadangan karbon. Taman Nasional
Berbak merupakan Taman Nasional yang pertama
direkomendasikan sebagai situs Ramsar di Indonesia.

T

ree Grower Community (TGC), Himpunan Profesi

Mahasiswa Departemen Silvikultur, Fakultas

Kehutanan IPB University menggelar Ekspedisi

Flora dan Studi Ilmiah (EKSFLORASI) 2019 'Menelaah
Keanekaragaman Hayati Ekosistem Hutan Rawa Air Tawar
di Taman Nasional Berbak” pada 30 Juli – 9 Agustus 2019
di Taman Nasional Berbak, Jambi. Program kerja di bidang

Menurut Ali Sofiawan dari Yayasan KEHATI, lahan basah
dapat menjadi penahan serangan tsunami, maka
diperlukan adanya pengelolaan lahan gambut dalam
pengelolaan Rawa Gambut Tripa. “Kepedulian terhadap
lahan gambut dianggap sangat penting melihat dari fungsi
dan potensi lahan gambut yang besar. Bencana-bencana
akan terjadi apabila lahan gambut kurang diperhatikan,”
ujarnya.

kehutanan ini terbagi dalam Forest Nutrition Group, Tree

Seminar yang dibuka Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Ir

Species Group, Seedling Group, Entomology Group,

Rinekso Soekmadi, MSc F Trop itu juga menghadirkan

Pathology Group, dan Agroforestry Group. Hasil Eksflorasi

narasumber lain yakni Dr. Haruni Krisnawati, Pusat

ini kemudian dipaparkan dalam Seminar Hasil Nasional

Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Puslitbang).

EKSFLORASI 2019.

(*/ris)

Wetland Internasional Indonesia, Ragil Satriyo Gumilang
mengatakan bahwa keadaan tanah yang dominan di
Taman Nasional Berbak adalah tanah gambut, namun
masih terdapat tanah rawa air tawar. “Taman Nasional
Berbak memiliki hutan rawa gambut yang unik, terluas,
dan satu-satunya di Sumatera dan terluas di Asia
Tenggara,” kata Ragil.
Dr Haruni menyampaikan ekosistem lahan basah akhirakhir ini menjadi topik pembahasan hangat yang sering
diangkat di internasional. Ekosistem lahan basah ini
menjadi mitigasi perubahan iklim yang sangat berpotensi
saat ini. Lahan basah (wetland) terdiri dari daerah rawa
payau, payau, lahan gambut, dan perairan tetap atau
sementara, air tergenang atau mengalir, tawar payau dan
asin, termasuk wilayah perairan laut yang kedalamannya
kurang 6 meter pada waktu surut (ramsar). Luas lahan
basah di Indonesia merupakan lahan yang terluas di Asia.
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