IPB Today
Volume 276 Tahun 2019

IPB University Bersiap Implementasi K3L Lebih Integratif
dulu menerapkan K3L di lingkungan perguruan tinggi
dengan adanya unit khusus yang menangani K3L ini.
“Sebetulnya secara parsial IPB University sudah
mengimplementasikan K3L. Sebagai contoh, dengan
menerapkan kawasan tertib lalu lintas di dalam kampus.
Ke depan tidak ada lagi mahasiswa maupun pegawai yang
masuk area kampus tanpa menggunakan helm. Dengan
adanya K3L, akan menghargai jiwa seseorang agar

K

eselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

(K3L) merupakan amanat undang-undang dan

menjadi salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia. Risiko
kecelakaan akibat kerja sering terjadi karena program K3L
belum berjalan dengan baik.

terjamin keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan, “
ungkap Rektor.
Prof Fatma Lestari, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
K3L Universitas Indonesia saat menjadi narasumber
workshop menyampaikan kunci sukses implementasi K3L
dilihat dari komitmen pimpinannya. “Tugas Unit K3L di
kami adalah mengelola kondisi darurat dan krisis yang

Penerapan K3L pada dasarnya adalah mencari dan

mungkin terjadi di kampus. Serta memberikan dukungan

mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang
memungkinkan terjadinya kecelakaan dan memastikan
telah dilakukan pengendalian secara cermat. Untuk itu IPB
University mengadakan Workshop Urgensi Implementasi
K3L di Perguruan Tinggi pada Senin (18/11) di Kampus IPB

dan saran bagi kegiatan belajar mengajar, riset, kegiatan
laboratorium, dan bengkel agar berlangsung secara
selamat, sehat, dan ramah lingkungan,” urai Prof Fatma.
(Dh/RA)

Dramaga. Kegiatan yangt digelar Kantor Manajemen
Mutu, Manajemen Risiko dan Audit Internal (KM3RAI) IPB
University ini diikuti oleh pimpinan unit-unit kerja atau
pejabat terkait K3L.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria dalam sambutannya
menyampaikan melalui kegiatan ini IPB University bisa
belajar meniru Universitas Indonesia (UI) yang sudah lebih
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Sukseskan Green Campus, IPB University
Gandeng Green Building Council Indonesia
Ketua GBCI, Iwan Prajitno sangat menyambut baik
kerjasama ini. GBCI siap membantu mewujudkan green

campus. Iwan berharap ada kerjasama berbasis penelitian
khususnya terkait sosio bioekologi. Terkait Green Campus,

Sekretaris Institut yang bertindak sebagai koordinator

Green Campus IPB University, Dr Aceng Hidayat

menyampaikan bahwa IPB University ingin segera

merealisasikan green campus dengan tata cara yang
benar. Dengan kerjasama ini Dr Aceng berharap ada

I

masukan dari mitra untuk memberikan arahan dan
masukan yang paling bagus, murah dan ramah

PB University jalin kerjasama dengan Green Building

lingkungan.

komitmennya menjadi Green Campus.

“Tahun ini IPB University tengah menangani masalah

Council Indonesia (GBCI), untuk mewujudkan

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh
Rektor IPB, Prof Arif Satria dengan Ketua Umum GBCI, Ir

sampah. Kita sudah membuat biodigester, biokomposter
dan memfasilitasi transportasi sampah terpilah. Dalam

Iwan Prijanto, MM, GP di IPB International Convention

waktu dekat tim akan melaksanakan sosialisasi dan

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

campus dibutuhkan peran semua warga IPB University.

Center (IICC), Bogor (20/11). Kerjasama yang dijalin adalah
masyarakat dalam rangka mengembangkan green
building di Indonesia.
“IPB University sedang proses membangun menuju green
campus sehingga bangunan-bangunan baru, juga yang

edukasi secara masif, karena dalam rangka menuju green

Kemudian konsen selanjutnya adalah terkait masalah
konservasi air dan energi. Dengan terjalinnya kerjasama

ini, IPB University dan GBCI mulai melakukan

perencanaan. Akan ada audit terkait gedung-gedung yang
ada, tata kelola sampah, konservasi air dan persoalan

lama harus mulai dipertimbangkan aspek ramah

transportasi juga energi,” ujarnya.

harus ramah lingkungan. Bangunan-bangunan baru harus

Selain itu, kedua instansi juga akan menggelar workshop

rangka green campus, IPB University juga diharapkan

membuat standar-standar yang akan dijadikan sebagai

lingkungannya. Mulai dari sampah, transportasi, bangunan

low carbon atau bahkan menghasilkan oksigen. Dalam

dapat melibatkan peran partisipasi aktif mahasiswa

sehingga kami butuh training dan pelatihan oleh GBCI,”

ujar Prof Arif.

Sementara itu, Dr Fadjar Satria, Kepala Sub Direktorat

bagi pakar-pakar lingkungan IPB University untuk

standar pembangunan Green Building Indonesia. Nantinya

tidak hanya bangunan baru tapi bangunan lama juga akan
diaudit terkait tata kelola air, tata kelola sampah, listrik,

sumberdaya manusia dan akan mendapatkan sertifikasi
kualifikasi yang sesuai dengan Green Building. (dh/Zul)

Kerjasama IPB University menyampaikan bahwa

kerjasama IPB University dan GBCI ini merupakan
kerjasama pengembangan green campus secara umum.

“Selain itu, IPB University akan membangun 40 ruang

kelas baru. Tentunya perencanaan dan desain yang

dibangun harus sesuai dengan prinsip rating system green
six net zero, termasuk bahan materialnya. Tidak hanya itu
peran IPB University sangat dibutuhkan juga untuk

meneliti tanaman-tanaman yang cocok ditanam untuk
menyerap karbon dan memproduksi oksigen,” terangnya.
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Faperta IPB University Tandatangani Kerjasama
dengan Puslitbang Perkebunan
“Di Indonesia pertanian masih berada pada tahapan 1.0,
masih banyak petani menggunakan cangkul, pembajakan
dengan kerbau, sehingga harus meningkatkan
kapabilitasnya," ungkapnya.
Untuk memenuhi pertanian 4.0, para petani harus bisa
terkoneksi dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis
teknologi seperti traktor autonomous yang dapat
dikendalikan dengan remote, pengairan di rumah kaca

F

akultas Pertanian (Faperta) IPB University dan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,

Badan Penelitian dan Pengembangan,

Kementerian Pertanian RI menandatangani Perjanjian
Kerjasama (PKs) di bidang pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat khususnya pada
komoditas perkebunan. Perjanjian tersebut
ditandatangani di Ruang Sidang Faperta, Kampus IPB
Dramaga (20/19).
Dr. Suwardi, Dekan Faperta IPB University, menyambut
baik kerjasama ini untuk memperkuat dan meningkatkan
kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pada akhirnya
dapat meningkatkan reputasi IPB University.
Kepala Pusat Balitbangtan, Ir Syafaruddin, PhD
mengatakan tujuan kerjasama tersebut untuk
menindaklanjuti kerjasama antara Faperta IPB dengan

yang dapat dikontrol menggunakan ponsel, selain itu
digitalisasi pertanian juga bisa diaplikasikan dengan
menggunakan drone untuk menanam dan menyiram.
Ia juga mengungkapkan inovasi teknologi pada komoditas
sawit di Indonesia masih menjadi peringkat satu dunia.
Namun, berbeda dengan kopi. Produktivitas kopi di
Indonesia saat ini menurun dan menduduki peringkat ke4.
”Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan inovasi
teknologi perkebunan. Sekarang kita memiliki varietas
unggul kopi liberika, perpaduan antara arabika dan robusta
yang adaptif di lahan gambut pasang surut seperti di
daerah Riau dan Jambi. Kemudian kita juga sudah
memiliki varietas unggul kopi robusta yang tahan kering di
Lampung dan varietas unggul kakao yang toleran
terhadap kekeringan di Kota Padang,” pungkas kepala
Balitbangtan. (Rd/RA)

riset Puslitbangbun.
Tantangan dan peluang perkebunan saat ini semakin
bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah
penduduk Indonesia. Soal jumlah penduduk, saat ini
Indonesia menempati posisi ke-4 dunia dengan jumlah
penduduk 268 Juta jiwa.
Tantangan lainnya adalah skala usaha pertanian di
Indonesia kurang dari 0,5 hektar dan masyarakat bekerja
secara serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya.
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IPB University Kirim Fasilitator untuk
Kembangkan Urban Farming di Kota Cimahi
pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang
berjumlah 15 KWT di 15 Kelurahan. Harapannya, dalam
pengembangan pertanian dapat dilakukan secara penta
helix antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas,
kelompok wanita tani, media massa dan pengusaha,”
tuturnya.
Sementara itu, Mita Mustikasari menambahkan bahwa
permasalahan yang dihadapi di Kota Cimahi yaitu alih
fungsi lahan, pendapatan pertanian rendah, alih teknologi

T

im Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University yang dipimpin

oleh Kepala Bidang Program Pelayanan kepada

Masyarakat, Dr Prayoga Suryadharma dan Kepala Bagian
Tata Usaha, Astridina, SE, MM mengantar fasilitator
Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) ke Kota Cimahi.
Penempatan fasilitator SLAK di Kota Cimahi merupakan
bentuk upaya kerjasama antara LPPM IPB University
dengan pemerintah daerah Kota Cimahi dalam
pengembangan urban farming (pertanian perkotaan). Tim
diterima di Kantor Bappeda Kota Cimahi Jawa Barat,
Selasa (12/11) oleh Kepala Bappeda Kota Cimahi, Huzein
Rachmadi, Kepala Bidang Pertanian dan Perikanan, Dinas
Pangan dan Pertanian, Mita Mustikasari, S.Pt, MM, Kepala
Seksi Pertanian, Tentri dan Kepala Bidang Perencanaan
Ekonomi, Juper.
Pada kesempatan tersebut, Huzein Rachmadi
menyampaikan bahwa inovasi baru untuk pengembangan
ketahanan pangan dan pertanian di Kota Cimahi perlu
diupayakan dengan kondisi lahan yang terbatas.
Menurutnya, sudah ada beberapa upaya yang telah
dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Cimahi.
Diantaranya mengembangkan sekolah berkebun terdiri 3
SD dan 3 SMP, mengembangkan duren Kawarung yang
semula hanya tinggal satu pohon kini sudah berjumlah
1.650, mengembangkan daun Reundeu menjadi teh.

masih rendah, sumber daya manusia (SDM) yang sebagian
besar generasi tua.
“Bagaimana menciptakan mindset untuk generasi milenial
bahwa pertanian perkotaan itu tidak harus kotor, tidak
harus menyangkul namun kegiatan bertani yang bersih,
berdasi dan menghasilkan ekonomi yang banyak. Konsep
ke depannya yaitu bagaimana mengintegrasikan kegiatan
pertanian peternakan dan perikanan dalam satu lahan,”
ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Dr Prayoga berharap
keberadaan fasilitator SLAK LPPM IPB University ini dapat
membantu pemerintah Kota Cimahi untuk
mengembangkan kegiatan urban farming (pertanian
perkotaan) yang bukan hanya berkaitan dengan pertanian,
melainkan dari segi bisnis pertanian perkotaan (dari hulu,
pengembangan bibit, penanaman, hingga formulasi
produk turunan).
”Fasilitator akan ditempatkan selama dua pekan untuk
mengidentifikasi masalah yang ada. Kemudian dosen yang
punya kepakaran dalam bidang pertanian perkotaan yaitu
Dr Dewi Sukma dari Departemen Agronomi dan
Hortikultura Fakultas Pertanian IPB University akan kami
datangkan ke Cimahi untuk membantu menyelesaikan
masalah yang ada. Kegiatan yang berpotensi untuk
dikembangkan oleh KWT yaitu kegiatan urban farming
yang berkaitan dengan pengembangan tanaman hias dan
jahe,” ujar Dr. Prayoga. (NF/WD/Zul)

“Rencana ke depannya yaitu mengembangkan one village
one product. Yakni mengembangkan lebah, jahe dan
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Dosen Mengabdi IPB University Gagas Kelurahan Situ Gede
Menjadi Lokasi Wisata Pertanian Kota

I

PB University kembali menerjunkan sejumlah dosen

untuk mengabdi ke berbagai daerah di Indonesia.

Pengabdian ini ditujukan untuk pengembangan dan

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi
kesejahteraan bangsa.

Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB
University, Dudi Muhammad Wildan, SPi, MSi,

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas
Teknologi Pertanian IPB University, Dr Endang

Prangdimurti dan Departemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB

Kali ini, program Dosen Mengabdi IPB University

University, Dr Fifi Diana Thamrin.

lingkar Kampus IPB Dramaga. Para dosen berupaya

Menurut tim Dosen Mengabdi IPB University, Situ Gede

bertempat di Kelurahan Situ Gede, salah satu kelurahan di
mengembagkan suatu gagasan inovasi untuk membangun

merupakan salah satu destinasi wisata edukasi yang

wilayah tersebut menjadi wisata agro pertanian kota.

menyuguhkan hal-hal terkait bercocok tanam talas yang

Tim Dosen Mengabdi IPB University langsung membuat

yang kekinian.

yang ditempatkan di Pos Pemberdayaan Keluarga

Salah satu dosen, Dr Bambang Sulistyantara

perencanaan peta wilayah yang akan dijadikan area wisata

(Posdaya) Sahaja Kampung Cilubang Lebak RT.03 RW.01

Kelurahan Situ Gede Kota Bogor, Selasa (19/11)

Tim dosen terdiri dari dosen Departemen Arsitektur

dipadukan dengan edukasi perikanan, dengan kemasan

menyampaikan bahwa Kelurahaan Situ Gede memiliki

kekayaan alam dan lingkungan dengan potensi lahan

pertanian yang berlimpah, sehingga dapat meningkatan
produktivitas kerja dan perekonomian masyarakat lebih

Lanskap Fakultas Pertanian IPB University yaitu Dr

baik. Untuk itu tim Dosen Mengabdi mencoba menggagas

Nuryati, ST, MEng, Departemen Manajemen Sumberdaya

peluang usaha baru dan usaha tambahan.

Bambang Sulistyantara, Dr Indung Sitti Fatimah, Pingkan

program wisata di Kelurahan Situ Gede serta menciptakan
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“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu

“Dengan edukasi wisata talas yang akan dikembangan di

inventarisasi atau pencatatan data, menganalisis data,

Situ Gede menuju kampung wisata pertanian kota, petani

wisata, menentukan jalur wisata (jalur interpretasi) dan

berwisata, akan tetapi masyarakat harus aktif dan tidak

mengkaji potensi dan kendala wilayah, membuat program
terakhir mempromosikan wisata Situ Gede. Tujuan
utamanya memberikan edukasi wisata kepada

masyarakat mengenai pertanian lahan terpadu yang bisa

dilakukan siapapun sambil berwisata,” ujarnya.

Menurutnya, wisata Situ Gede juga harus mempunyai

nantinya akan panen orang yang berkunjung untuk

tinggal diam untuk menyambut program ini. Masyarakat
Situ Gede tidak boleh takut untuk maju dan berkembang

karena nanti akan dibantu, dibimbing dan didampingi oleh
dosen-dosen IPB University yang kompeten di bidangnya
seperti sekarang ini,” tandasnya.

atraksi yang menarik dengan menampilkan seni atau

Ia juga menjelaskan, konsep ini juga dapat menarik anak

yang unik dan spektakuler, serta keindahan alam,

membangun wisata kebun talas. Harapannya semua

budaya yang menarik. Dengan memperlihatkan sesuatu
bangunan, karya seni dan produk olahan atau hasil
pertanian yang menarik, diharapkan dapat menarik
wisatawan ke tempat tersebut.

muda yang ada di Kelurahan Situ Gede untuk ikut
pihak bisa mendukung pengembangan wisata di

Kelurahan Situ Gede ini, sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraan hidup masyarakat menjadi lebih baik.

(Awl/RA)

Ia menambahkan, bagi daerah yang memiliki tanah subur,
panorama indah, pengembangan kawasan wisata akan

mempunyai manfaat ganda bagi masyarakat. Manfaat lain

yang dapat diambil dari mengembangkan wiasata, yaitu
dapat menjual jasa dari obyek dan daya tarik keindahan
alam, sekaligus menuai hasil dari penjualan budidaya

tanaman talas.

Diharapkan masyarakat akan memperoleh pendapatan
dari sektor jasa dan dari penjualan komoditas pertanian.
Ia berharap dengan adanya pengembangan wisata

pertanian di kelurahan Situ Gede dapat menciptakan
lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Hal ini karena

usaha ini dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat,
sehingga manfaatnya yang dapat diperoleh dari

pengembagan wisata adalah melestarikan sumberdaya
alam, melestarikan teknologi lokal, dan meningkatkan
pendapatan petani atau masyarakat sekitar lokasi wisata.
Menanggapi hal tersebut Ketua Posdaya Sahaja, Abidin

menyampaikan dengan kehadiran Dosen Mengabdi IPB
University di wilayahnya, dapat membawa gagasan dan

harapan yang begitu menarik untuk menjadikan Situ Gede
menjadi kampung wisata pertanian kota. Hal ini

merupakan suatu peluang dan harapan yang ditunggutunggu oleh masyarakat, karena memang dari awal

potensi yang ada di wilayah Situ Gede terfokus pada

tanaman umbi-umbian sehingga ke depan orang bisa
datang untuk berwisata dan harapannya kelurahaan Situ

Gede menjadi sentra talas di Kota Bogor.
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FPIK IPB University Selenggarakan
Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis

D

epartemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB

University menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Arsip Dinamis. Kegiatan yang digelar 8-9
November 2019 ini diikuti oleh dosen dan tenaga
kependidikan sebagai pengelola arsip.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis ini dalam

rangka mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA). Kegiatan ini bertujuan agar dosen dan tenaga

kependidikan di Departemen Teknologi Hasil Perairan

dapat mengelola arsipnya dengan baik, sesuai dengan

kaidah kearsipan yang berlaku, karena arsip adalah bahan
akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Dengan

dikelolanya arsip dengan baik, maka pada saat pimpinan
memerlukan arsip untuk pengambilan keputusan, dapat
segera ditemukan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional

Republik Indonesia (ANRI), Nirwati, SPdI, MAP. “Arsip aktif
adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi atau

terus menerus. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang

frekuensinya penggunaannya telah menurun. Sehubungan
dengan hal tersebut, maka dalam penyimpanannya arsip

aktif dan arsip inaktif harus dipisahkan. Arsip aktif

disimpan di departemen (Central File), sedangkan arsip

inaktif disimpan di fakultas (Record Center). Arsip yang

bersifat permanen harus diserahkan ke Unit Arsip, sebagai
Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri,” papar

Nirwati.

Dr Eng Uju, SPi, MSi, Ketua Departemen Teknologi Hasil
Perairan, FPIK, IPB University berharap agar hasil

bimbingan teknis ini dapat diterapkan di lingkungan

Departemen Teknologi Hasil Perairan. “Sehingga arsipnya

dapat dikelola dengan baik, dan sesuai dengan kaidah
kearsipan yang berlaku,” ujar dosen IPB University ini.

Bimbingan teknis diakhiri dengan praktik pemberkasan
arsip aktif, yaitu dengan cara memberkaskan arsip aktif

tersebut ke dalam folder dan sekat, kemudian dibuat
daftar berkas dan daftar isi berkas. (NRY/ris)
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LPPM IPB University Tempatkan Fasilitator SLAK
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

F

asilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK)

Lembaga Penelitian Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University tiba di

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada

12/11 lalu. Kedatangan fasilitator SLAK tersebut untuk
melaksanakan program kegiatan SLAK sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019.

Tim LPPM IPB dan Fasilitator SLAK yang terdiri Danang

Aria Nugraha, SE dan Herawati Rasid disambut oleh

Kepala Dinas Perikanan, Syakib Arsalan di kantor Kepala

Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Danang Aria Nugraha selaku perwakilan dari Tim LPPM

IPB University menyampaikan ucapan terimakasih atas

Ia berharap program SLAK ini dapat memberikan dampak
positif bagi masyarakat sekitar, khususnya di sentra

perikanan.

Syakib Arsalan selanjutnya mengajak Tim LPPM IPB dan
Fasilitator SLAK untuk melakukan kunjungan ke Balai
Benih Ikan (BBI) yang berlokasi di Desa Marga Kencana.

Komoditas perikanan yang saat ini sedang dikembangkan
adalah budidaya ikan baung. Selain itu, jenis ikan yang

sudah dibudidayakan di BBI Marga Kencana adalah ikan
nila, lele, dan gurame.
”Saat ini salah satu kendala yang dihadapi berdasarkan
faktor alam adalah musim kemarau. Pada saat kemarau

produksi benih ikan lele berkurang disebabkan karena

penyambutan yang telah dilakukan sekaligus melakukan

induk ikan lele sulit untuk memijah, " ujarnya.

nantinya akan bersama-sama dengan masyarakat

Sementara itu salah satu Fasilitator SLAK LPPM IPB

pertanian bidang perikanan di Kabupaten Tulang Bawang.

telah membawa salah satu inovasi yaitu hormon Oodev.

serah terima fasilitator SLAK. Para fasilitator tersebut
membantu dalam pengembangan sentra produksi

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Universiry, Herawati Rasid menjelaskan, IPB University
Hormon Oodev bagi ikan berfungsi untuk mempercepat

pematangan kelenjar reproduksi (gonad) dalam pemijahan

Syakib Arsalan sangat menyambut baik kehadiran tim

baik pada musim hujan maupun kemarau.

pelaksanaan kegiatan SLAK di Kabupaten Tulang Bawang

Harapannya, inovasi tersebut dapat membantu

LPPM IPB University dan menyampaikan apresiasi atas
Barat. “Berdasarkan kaca mata ekonomi, sentra perikanan
di Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi yang

baik untuk dikembangkan dan menghasilkan nilai ekonomi

masyarakat dalam meningkatkan produktivitas kegiatan
perikanan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(WD/Awl/RA)

bagi masyarakat,” ungkapnya.
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IPB University Kirim 2 Fasilitator, Bantu Sukseskan
Misi Ikan Sidat Sebagai Ikon Kabupaten Sukabumi

T

Sukabumi,” ujar Inai Yuningsih dalam sambutanya.

Kreatif (SLAK) ke Kabupaten Sukabumi. Tim LPPM IPB

Menanggapi hal tersebut, Dr Ninuk menjelaskan bahwa

im dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian

“Kami berharap program SLAK LPPM IPB University ini

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University yang

dapat membantu mensukseskan misi Bupati Sukabumi

dipimpin oleh Kepala Bidang Program Kuliah Kerja

untuk menjadikan Ikan Sidat sebagai Ikon dari Kabupaten

Nyata dan Pengabdian Mahasiswa, Dr Ninuk Purnaningsih
mengantar dua orang fasilitator Stasiun Lapang Agro
University diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Sukabumi, Inai Yuningsih, S.Pd, M.Si di Kantor Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sukabumi, Selasa
(12/11).
Kegiatan SLAK di Kabupaten Sukabumi merupakan salah
satu bentuk diseminasi hasil inovasi IPB University kepada
masyarakat. Tujuannya untuk membantu berkoordinasi
dalam menjalankan program dinas terkait Budidaya Ikan
Sidat serta memberikan sosialisasi atau pelatihan ke
masyarakat terkait teknik penangkapan, budidaya dan

fasilitator SLAK setelah di lapang akan mengidentifikasi
masalah dan potensi serta mencari solusi dari
permasalahan tersebut. Selain itu fasilitator akan
mendampingi kelompok-kelompok nelayan dan menjalin
koordinasi kerjasama dengan Pemda dalam menjalankan
program-program dinas.
“Dua orang fasilitator SLAK di Kabupaten Sukabumi ini
akan ditempatkan di tiga lokasi yaitu Desa Ciwaru
Kecamatan Ciemas dan Desa Cidadap dan Desa
Sangrawayang Kecamatan Simpenan,” ujar Dr Ninuk.
(WD/Awl)

pengolahan Ikan Sidat melalui Program Dosen Mengabdi.
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