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Tiga Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB University
Menjadi Narasumber Simposium Internasional di Jepang
Dalam pertemuan tersebut, Dr Dwi Hastuti
menyampaikan tentang Early Childhood Education and

Care (ECEC) di Indonesia. Sedangkan Prof Dr Dodik

Birawan menyampaikan tentang Nutrition Programs for

Healthy Child Development di Indonesia. Adapun Dr

Nuraini Wahyuning Prasodjo menyampaikan mengenai

Social Environment Programs for Healthy Child

Development.

P

Dalam momentum kunjungan ke Jepang ini, juga
disepakati kerjasama antara Fema IPB University dengan
eningkatan kerjasama international merupakan
salah satu cara untuk menjadi World Class

University. Bulan Oktober lalu dosen Fakultas

Ekologi Manusia (Fema) IPB University yang terdiri dari Dr

Dwi Hastuti, Dosen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Prof Dr
Dodik Briawan, Dosen Departemen Gizi Masyarakat, dan
Dr Nuraini Wahyuning Prasodjo Dosen Sains Komunikasi

dan Pengembangan Masyarakat, menjadi narasumber
dalam International Symposium and Faculty Exchange

Program with Partner Colleges and Universities dengan
tema: “Current Problems and Strategies for Supporting

the Healthy Development of all Children”.

Faculty of Human Life Studies dan Faculty of International
Studies UNP dalam penyelenggaraan summer course bagi

mahasiswa dan symposium sejenis dengan melibatkan

universitas mitra di kawasan Asia seperti Seoul National
University, UP Los Banos, Hawaii University, Universiti

Putra Malaysia, Mahidol University dan University
Kebangsaan Malaysia.

“Terselenggaranya kegiatan ini sejalan dengan upaya

Fema IPB University untuk terus menerus mengantisipasi
perubahan global dengan mempersiapkan sumberdaya
manusia masa depan yang profesional dan tangguh," ujar

Dr Dwi Hastuti. (Fika/RA)

Kegiatan ini diselenggarakan oleh University of Niigata

Prefecture, Japan (UNP) selama 5 hari bertempat di

Faculty of Human Life Studies. Selain dari UNP dan IPB

University acara ini juga dihadiri oleh University of Hawaii,
Honolulu Community College, Department of Human

Nutrition, Food and Animal Sciences, College of Tropical
Agriculture and Human Resources, University of Hawaii at
Manoa.
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Dekan Sekolah Vokasi IPB Didaulat Sebagai Narasumber
Policy Forum for Korea-Indonesia Cooperation on Startup Facilitation 2019
juga terbatas aksesnya ke sumberdaya tanah, pekerjaan
ramah lingkungan dan akses ke pasar. Di sisi lain, terdapat
akses yang kurang memadai ke layanan keuangan dan
keterlibatannya dalam dialog kebijakan juga terbatas,"
ungkapnya.
Lebih lanjut Dr Arief Daryanto menyatakan bahwa
penguatan kapasitas inovasi dan sumber daya manusia
(SDM) merupakan suatu keniscayaan. Dalam konteks ini,
pendidikan tinggi vokasi memiliki peran yang sangat

D

ekan Sekolah Vokasi (SV) IPB University, Dr Arief

Daryanto, menghadiri acara “Policy Forum for

Korea-Indonesia Cooperation on Startup

Facilitation, Focus on agriculture, Fishery and
Environment” yang diselenggarakan di National Assembly,
Seoul pada tanggal 25 November 2019. Tujuan dari
pelaksanaan forum ini adalah mengeksplorasi kebijakan
terbaik dalam memfasilitasi kerjasama startup bagi
generasi muda di Korea dan Indonesia.
Forum Kebijakan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut
Kebijakan Selatan Baru yang diumumkan oleh Presiden
Moon Jae-in dalam pidatonya di Forum Bisnis KoreaIndonesia pada 9 November 2017 lalu di Jakarta.
Kebijakan Selatan Baru dimaksudkan untuk memperkuat
kerja sama antara Korea dan negara-negara ASEAN.
Pada kesempatan kali ini Dekan SV IPB University
diundang sebagai salah satu keynote speakers yang
menyampaikan presentasi dengan judul “Training
Development and Promoting Young Entrepreneurs
Exchange for Cooperation between Korea and Indonesia”.
Keynote speakers dari Indonesia lainnya adalah Astri
Purnamasari (Vice President, Corporate Services, TaniHub
Group) dan dua anggota DPR yang masih berusia muda,
Hillary Brigitta Lasut dan Abdul Hakim Bafagih.
Ia menyatakan bahwa kendala utama dalam
pengembangan start up petani muda adalah kurangnya
akses pengetahuan, informasi, dan pendidikan. "Mereka

penting.
Untuk meningkatkan ketertarikan para pemuda menekuni
sektor pertanian di Korea Selatan, pemerintah setempat
memberikan berbagai fasilitas dan insentif dalam
penggunaan teknologi modern. Beberapa teknologi
modern utama yang menopang implementasi Industri 4.0
di sektor pertanian di Korea adalah Internet of Things,
Artificial Intelligence, Big Data, Robotic Technology, Drone,
Sensor dan Teknologi 3D Printing.
Peningkatan nilai tambah berbasis teknologi maju
dilaksanakan berdasarkan strategi Pemerintah Korea yang
disebut dengan “sixth order industrialisation”. Konsep
“Industrialisasi Keenam” tersebut merupakan pengelolaan
terintegrasi antara industri primer (pertanian, kehutanan
dan perikanan) dengan industri sekunder (pengolahan) dan
industri tersier (jasa ritel dan lain-lain). Industri ke-6 ini
disebut juga dengan “agriculture convergence”.
Acara Forum Kebijakan tersebut dihadiri oleh Dr. KwanEeung Lee, Vice President of A-10 (Agricuiture for 10
years from now), Mr. Jin-Pyo Kim (Member of the National
Assembly), Dr. Tae-Hee Lim (President of Hankyung
National University) dan tokoh-tokoh petani muda di
Korea Selatan.
Seusai mengikuti Forum Kebijakan tersebut, para delegasi
dari Indonesia melakukan kunjungan ke empat propinsi
untuk melihat beberapa lembaga yang terkait dengan
fasilitasi pendirian perusahaan start up di bidang
pertanian dan mengunjungi beberapa perusahaan
pertanian yang dikelola oleh para petani muda. (SV/RA)
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Atlet Paralayang Penerima Beasiswa IPB University
Kembali Cetak di Kejuaraan Dunia di Serbia
“Cuaca yang berbeda dengan Indonesia ini sebenarnya
dimanfaatkan oleh tuan rumah untuk memperlambat
pertandingan. Untuk menghadapi tantangan tersebut,
saya mendisiplinkan diri untuk menjaga ritme, suhu dan
melakukan pendataan restoran mana yang halal dan bisa
dimakan serta pendataan bahan makanan apa yang cocok
yang bisa disuplai dari supermarket terdekat,” tambahnya.
Hening resmi menjadi mahasiswa Sekolah Pascasarjana
IPB University pada program studi Ilmu Pangan Tahun

H

ening Paradigma, mahasiswa Sekolah
Pascasarjana IPB University, program Magister

Ilmu Pangan berhasil meraih medali emas

dalam ketepatan mendarat beregu pada Kejuaraan Dunia
Kategori 1 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) di
Kota Vršac, Serbia yang dilaksanakan September lalu.
“Merasa bangga, karena kejuaraan ini adalah kejuaraan
paling bergengsi di dunia (kategori 1) yang diadakan setiap
dua tahun sekali. Semua negara dan peserta berlomba
meraih gelar di kejuaraan ini,” ungkap Hening yang telah
menekuni olahraga paralayang sejak ia berumur 14 tahun.
Hingga kini, Hening telah meraih 23 Emas, 15 Perunggu,
10 Perak baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Hening mengungkapkan harapannya yakni agar dapat
mempertahankan dominasi paralayang Indonesia pada

Ajaran 2019/2020 melalui program beasiswa peraih
medali emas Asian Games 2018 dari IPB University.
Program ini sebagai bentuk kepedulian IPB University
terhadap masa depan pendidikan para pejuang olahraga
yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia
melalui pencapaian medali dalam Asian Games 2018.
Ketekunannya terhadap paralayang tidak selalu berjalan
mulus. 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. Kemudian cedera yang kedua
adalah mengalami dislokasi siku kiri sehingga Hening tidak
bisa mengikuti Asian Beach Games 2008 di Bali dan PON
(Pekan Olahraga Nasional) 2008 di Kalimantan Timur.
Semua itu ternyata tidak membuat semangatnya surut
untuk terus berkarya dan mengharumkan nama Indonesia
di kancah dunia. (SMH/Zul)

nomor 1 ketepatan mendarat di dunia. “Saya juga
berharap dengan ini dapat memberikan kebanggaan
kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia adalah
negara yang hebat,” terangnya.
Untuk mendapatkan prestasi tersebut, Hening dan tim
Paralayang Indonesia harus menghadapi tantangan
berupa cuaca yang ekstrim, taktik tuan rumah dalam
mengatur ritme pertandingan, serta makanan yang
berbeda dengan makanan Indonesia.
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Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Higienitas dan
Sanitasi Pangan Asal Hewan di Dramaga
“Apakah ada telur palsu?” Jawabannya tidak ada dan tidak

pernah ada. Telur adalah ciptaan Tuhan untuk menjadi alat
keturunan unggas, oleh sebab itu telur diciptakan dengan
baik dan perlindungan yang relatif kuat,” tambahnya.

Sementara itu, Dr Hadri menjelaskan tentang penanganan
pangan asal hewan yang aman dan layak. Menurutnya,

T

iga pakar dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)

IPB University berbagi ilmu kepada warga

Kecamatan Dramaga tentang higiene dan sanitasi

pangan asal hewan bertempat di Aula Kecamatan
Dramaga, Bogor (21/11). Program Dosen Mengabdi yang

merupakan bagian dari Stasiun Lapang Agrokreatif (SLAK)
2019 ini digelar oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) IPB University.

Dosen Mengabdi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
dosen IPB University dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat guna pengembangan, diseminasi ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan bangsa.
Ketiga dosen dari Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlibat dalam

kegiatan ini adalah Dr med vet drh Denny Widaya Lukman,

Dr med vet Drh Hadri Latif dan Dr drh Safika. Dalam

paparannya, Dr Denny menyampaikan tentang penerapan

higiene sanitasi dan pemilihan pangan asal hewan yang

aman dan layak. Higiene adalah seluruh tindakan untuk
mencegah atau mengurangi kejadian penyakit yang

merugikan kesehatan, sedangkan sanitasi adalah seluruh
tindakan untuk menciptakan kondisi yang menyehatkan

dan bersih.

“Kedua prinsip ini dalam usaha produksi makanan wajib

diterapkan pada bangunan dan fasilitas, peralatan yang

kontak dengan makanan, orang yang menagani makanan,

dan proses produksi makanan. Saat ini banyak informasi

terkait daging ayam dan telur yang menyesatkan beredar

di media sosial. Apakah daging ayam (broiler) disuntik
hormon sehingga cepat tumbuh? Jawabannya tidak,”

terangnya. Ayam broiler merupakan hasil teknologi

rekayasa yang memungkinkan ayam cepat tumbuh. Selain
itu, dengan pemberian pakan yang diatur formulasinya

daging boleh dicuci, jika kotor, menggunakan air bersih,
lalu tiriskan dan dapat langsung dimasak. Jika ingin

disimpan, maka simpan pada suhu dingin atau beku untuk
menjaga kesegaran, mencegah perkembangan kuman,
dan mencegah busuk.
“Telur boleh dicuci jika permukaan kulit telur kotor
menggunakan air bersih lalu tiriskan atau keringkan

dengan tisu bersih. Telur disimpan dalam kulkas dengan
bagian tumpul mengarah ke atas. Ada empat langkah

keamanan pangan yaitu bersih, pisahkan, panaskan, dan
dinginkan,” tuturnya.
Pemaparan materi oleh Dr Safika adalah tentang
pengomposan kotoran ternak. Materi yang disampaikan
adalah mengenai limbah ternak, proses pengomposan,

dan cara pembuatan kompos. Masyarakat mendapatkan

penjelasan tentang manfaat kompos dan cara pembuatan
kompos dari limbah ternak seperti kotoran sapi, domba,
dan kambing. Adapun manfaat pengomposan yang
berasal dari kotoran hewan antara lain adalah

menghilangkan mikroorganisme patogen, menghilangkan

bau, mengurangi kelembaban dan kadar air, serta

mengubah amonia yang tidak stabil ke bentuk organik

yang stabil, disamping jumlah mikroba yang stabil.

Dr Safika menambahkan, ciri kompos yang baik yaitu
berwarna coklat tua hingga hitam mirip dengan warna

tanah, tidak larut dalam air meski sebagian kompos dapat

membentuk suspensi, berefek baik jika diaplikasikan pada
tanah, suhunya kurang lebih sama dengan suhu

lingkungan, dan tidak berbau. “Dengan adanya kegiatan
dosen mengabdi ini, diharapkan masyarakat mampu

memanfaatkan limbah ternak menjadi sesuatu yang

bermanfaat untuk mencegah pencemaran lingkungan dan

gangguan kesehatan pada masyarakat di sekitar
peternakan,” ujarnya. (Dng/Zul)

maka pertumbuhan menjadi optimum.
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Mahasiswa IPB University Jalankan Bina Desa,
Perkenalkan Budidaya Ikan Nila Nirwana
dapat menjadi mata pencaharian utama. Kita hadir untuk
bantu dan mengedukasi mereka,” ujar Kemal.
Kemal menambahkan bahwa program yang dijalankan
tidak hanya berfokus di hulu, namun juga merambah
sektor hilir. Penyediaan induk dan pembenihan menjadi
sektor hulu, sedangkan pemasaran dan pemanfaatan
benih menjadi sektor hilir. “Selain pembenihan, kita juga
ada program kultur pakan alami. Pakan alami ini selain

B

erlandaskan ilmu yang didapat dalam dunia
perkuliahan, sekira 15 orang mahasiswa

perwakilan dari Himpunan Mahasiswa

Akuakultur (Himakua), Fakultas Perikanan dan Kelautan
(FPIK), IPB University melakukan program pembinaan
budidaya ikan nila nirwana di Desa Sukadamai, Kecamatan
Dramaga, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan
bagian dari Program Hibah Bina Desa (PHBD) dari
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

digunakan untuk sendiri, dapat dijual di pasar atau kepada
pembudidaya ikan lainnya,” ujar Kemal.
Program lainnya ialah Karet. Program ini mengajak remaja
Desa Sukadamai untuk ikut membudidayakan ikan hias
dengan mengambil komoditas ikan cupang. Kemal
menuturkan bahwa ikan hias memiliki potensi untuk
berkembang di masa depan.
Kemudian program lainnya ialah Kawat. Wanita-wanita
tani diajarkan untuk memanfaatkan benih-benih ikan nila

(Kemenristekdikti).

nirwana yang tidak unggul atau tidak lulus sortir karena

“Kami diberikan tenggat waktu selama satu tahun dari

unggulan.

Maret 2018 hingga Maret 2019 untuk menjalankan
program. Kegiatan kami memiliki empat pilar yakni
pembenihan ikan nila nirwana untuk kelompok tani,
Kelompok Remaja Tani (Karet), Kelompok Wanita Tani
(Kawat) dan kultur pakan alami,” ujar Rafi Kemal, Ketua

tidak semua benih-benih yang dihasilkan menjadi benih

“Kami berpikir akan disayangkan apabila benih tersebut
tidak dimanfaatkan, maka kami akan berikan arahan
kepada para kelompok wanita tani untuk memanfaatkan
benih tersebut. Contohnya dapat digoreng dan jual, hingga

Himpunan Mahasiswa Akuakultur 2018/2019.

menjadi tambahan penghasilan bagi mereka,” ujar Kemal.

Pembinaan pembenihan ikan nila nirwana untuk kelompok

Menurut Kemal, menjalankan program pembinaan

tani menjadi program utama. Dalam proses pembinaan,
kelompok-kelompok tani Desa Sukadamai diberikan
edukasi bagaimana melakukan pembenihan induk ikan nila
nirwana yang baik. Selepas benih berhasil didapatkan,
benih akan dipasarkan kepada mitra yang telah diajak
untuk bekerjasama dan hasil penjualan menjadi
penghasilan untuk kelompok tani tersebut. Pemantauan
dan kontrol program terus dilakukan Kemal dan kawan-

tersebut bukan tanpa tantangan. Desa Sukadamai belum
memiliki kelompok tani resmi sehingga di awal kegiatan
cukup sulit guna mengumpulkan kelompok-kelompok tani
yang akan dibina. Selain itu dalam menjalankan program
Karet dan Kawat, pengumpulan data yang dibutuhkan
cukup sulit.
“Di sini kita juga harus bisa mentransfer ilmu yang didapat

kawan dengan durasi minimal satu minggu sekali.

dalam dunia perkuliahan secara sederhana, agar lebih

“Dalam program ini, kita bantu mewujudkan keinginan

dapat membantu perekonomian mereka. Berbagai

masyarakat, karena mereka benar-benar menginginkan
perikanan menjadi salah satu pondasi mata pencaharian.
Biasanya di sini perikanan masih sekedar hobi, padahal

mudah dipahami. Melalui empat pilar program ini semoga
program yang dijalankan di Desa Sukadamai diharapkan
dapat meningkatkan perekonomian Desa Sukadamai,“
ujarnya. (KR/Zul)
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LPPM IPB University Terjunkan Dosen dan Alumni
Tawarkan Solusi Pertanian di Desa Petir
menyerang tanaman dan sulit dilakukan pengendalian
terhadap hama tersebut. Mereka juga berharap, hadirnya
IPB University ke desa dapat memberikan masukan dan
solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi.
Pada tanggal 21 November 2019, tim LPPM IPB
University bersama dosen yang mengabdi di Desa Petir
melakukan pertemuan dengan warga untuk

L

mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan mencari

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University melakukan

program Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) di

Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan ini melibatkan alumni IPB University sebagai
fasilitator dan beberapa dosen untuk mengabdi di desa ini
selama satu bulan dari tanggal 1 sampai 30 November
2019.
Pada kesempatan ini fasilitator bertugas menampung
semua aspirasi dari masyarakat baik mengenai kendala di
desa, potensi desa, dan ketika IPB University turun ke
desa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Wildan Sujali, Plt Kepala Desa Petir, menyampaikan bahwa
mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai
petani. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat di desa Petir yaitu hasil panen jagung dan ubi
jalar yang tidak memuaskan karena adanya serangan
hama.
"Hasil panen langsung dijual dengan murah tanpa adanya
produk olahan, kemudian permasalahan lainnya adalah
banyaknya sampah yang menumpuk karena tidak
tersedianya tempat pembuangan sampah yang memadai
dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola
sampah," ungkapnya.
Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan oleh
fasilitator dengan beberapa masyarakat petani,
didapatkan informasi bahwa petani merasa kesulitan
memperoleh air untuk pengairan ke lahan budidaya. Selain
itu, mereka menyampaikan banyaknya hama yang

solusi terhadap permasalahan tersebut.
Dosen yang berkesempatan hadir pada kali ini adalah Dr
Irmansyah dari Departemen Fisika IPB University, yang
menyampaikan materi dan memberikan edukasi tentang
tata cara berhemat dalam menggunakan energi listrik.
Sementara itu, dua dosen Departemen Proteksi Tanaman,
Fakultas Pertanian IPB University, Dr Dewi Sartiami dan Dr
Rully Anwar menyampaikan materi tentang hama baru
pada jagung yaitu ulat grayak jagung (Spodoptera
frugiperda). Hama ini menjadi hama penting pada jagung
karena kerusakan yang ditimbulkan pada tanaman,
bahkan dalam serangan berat tanaman tidak dapat
berproduksi akibat serangan pada titik tumbuh jagung.
"Hama ini memiliki ciri-ciri terdapat garis seperti huruf "Y"
di bagian kepala, sedangkan pada bagian ekor terdapat
empat titik hitam yang membentuk persegi," ungkap Dewi.
Upaya pengendalian yang dapat dilakukan terbadap hama
jagung ini salah satunya menggunakan cendawan
entomopatogen. Cendawan entomopatogen ini telah
disiapkan dari kampus IPB Dramaga sehingga masyarakat
dapat menggunakannya di lapangan. "Cendawan yang
digunakan yaitu Metarizhium rileyi yang dapat dibiakkan
pada media jagung dan beras," jelas Rully.
Sesi terakhir diskusi ini membahas keberlanjutan kegiatan
yang akan dilakukan. Masyarakat berharap dengan adanya
kegiatan SLAK ini dapat memberikan solusi sehingga ke
depannya kesejahteraan masyarakat dapat lebih baik lagi.
(AANL/RA)
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Kenalkan Akuakultur kepada Masyarakat,
Ini yang Dilakukan Mahasiswa IPB University

H

impunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua),

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB

University adalah salah satu organisasi

mahasiswa yang beranggotakan mahasiswa aktif dari

untuk pengabdian, peningkatan prestasi, dan keprofesian
akuakultur,” tegasnya.

Aquafest adalah salah satu acara besar yang berhasil

Departemen Budidaya Perairan (BDP) FPIK IPB University.

dihelat oleh Himakua. Acara ini mengajak generasi milenial

Misi penting yang dilakukan Himakua yaitu memberikan

untuk turut andil dalam sektor perikanan. Dukungan dari

kontribusi bagi perkembangan akuakultur Indonesia.

berbagai pihak diperoleh untuk menggelar acara ini.

Organisasi mahasiswa yang dibentuk pada tahun 1989 ini

Himakua juga turut berperan dalam peningkatan jiwa

memiliki tujuan untuk menampung, menyalurkan,

wirausaha mahasiswa BDP melalui kegiatan Bazoqa dan

mahasiswa di bidang ilmu dan profesi akuakultur. Hal

kura-kura, tanaman hias, hingga kebutuhan akuaskap.

menarik yang diadakan oleh Himakua tiap tahunnya.

Rafi Kemal mengaku bahwa dengan ikut berperan aktif

mengembangkan dan merealisasikan pengetahuan
tersebut direalisasikan dengan banyaknya kegiatan

Ketua Umum Himakua FPIK IPB University 2018/2019,

WEFA yang menghadirkan pasar ikan hias. Mulai dari

dalam Himakua memiliki banyak keuntungan. Hal tersebut

dikarenakan anggota Himakua memiliki wadah untuk lebih

Rafi Kemal menyatakan bahwa kegiatan menarik yang

mengenal bidang akuakultur lebih luas karena banyak hal

lain Aquafest (Aquaculture Festival), Aquabindes

menjalankan kegiatan Himakua.

PKM Hatchery, dan WEFA (World of Exotic Fish and

“Di Himakua kita jadi tahu tentang jenis pekerjaan lulusan

dilakukan Himakua pada masa jabatan 2018/2019 antara
(Aquaculture Bina Desa), Bazoqa (Bazaar of Aquaculture),
Aquascape). Semua kegiatan yang dilaksanakan

berhubungan erat dengan keprofesian akuakultur.
“Kegiatan tersebut dirancang sedemikian rupa
berdasarkan tiga pilar yang diusung oleh Himakua yaitu

yang tidak diperoleh di perkuliahan tetapi didapatkan saat

sarjana akuakultur, mengetahui permasalahan langsung di
lapang, menjalin relasi dengan stakeholder akuakultur.
Selain itu, menjadi pengurus Himakua dapat menjadi
sebuah kebanggaan baik saat masih menjadi mahasiswa
maupun sudah lulus nanti,” tutup Rafi Kemal. (Dinul/Zul)
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Ini Cara Mahasiswa IPB University Berorganisasi
Sekaligus Menjaga Lingkungan

I

su lingkungan kini tengah menjadi topik yang hangat
diperbincangkan, bahkan telah menjadi isu
internasional. Himpunan Mahasiswa Resource and
Environmental Economics Student Association (Himpro
RESSA), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB
University merupakan salah satu himpunan yang bergerak
di bidang lingkungan.
“Isu lingkungan itu sesuai dengan ilmu studi kita, Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan. Sebagai mahasiswa
Departemen Ekonomi dan Sumberdaya Lingkungan (ESL)
sudah sepatutnya kita memberikan contoh dan aksi nyata
kepada masyarakat serta mahasiswa bagaimana
meningkatkan perekonomian dengan tetap menjaga
keseimbangan lingkungan. Jadi, dengan bergabungnya
saya di Himpro REESA ini, bukan hanya sekedar
berorganisasi dan aplikasikan ilmu studi, namun juga
untuk menjaga lingkungan,” ujar Zakky Muhammad Noor,
Ketua Himpro RESSA tahun 2018/2019.
Terdapat beberapa program aksi lingkungan yang
dilakukan REESA. Diantaranya adalah Greenbase, Hey
Tayo, serta penggagasan asosiasi mahasiswa lingkungan
dalam ruang lingkup internasional. Greenbase ialah
sebuah kegiatan dengan rencana strategis (renstra) dalam
jangka waktu lima tahun di Desa Muara Gembong,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut penuturan Zakky,
dibuatnya renstra berlandaskan pengamatan bahwa aksi
lingkungan yang biasa dilakukan kurang efektif dan
tenggat waktunya tidak lama. “Kita putuskan untuk lebih
fokus pada satu tempat dengan tujuan aksi lingkungan
dan pengkajian. Kita ingin mensejahterakan masyarakat di
sana, karena kita melihat kondisi perekonomian dan
lingkungannya cukup memprihatinkan. Kita coba
tingkatkan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan,”
tambahnya.

Program kedua ialah Hey Tayo (Hey Tukar Sampah Ayo!),
merupakan program menukar sampah anorganik dengan
makanan. Selain itu, kegiatan ini juga mensosialisasikan
budaya memilah sampah sejak dari sumbernya.
Penanaman budaya sampah dilakukan karena dilatar
belakangi besarnya biaya dan waktu yang diperlukan
ketika pengolahan sampah berada di tahap pemilahan
sampah. Program ini merupakan program kerja sama
antara Himpro REESA dengan Departemen ESL dan
organisasi mahasiswa lainnya.
“Programnya rutinan setiap hari Rabu. Kita membuka
pojok donasi sampah dan di program ini kita memang
ingin menciptakan budaya memilah sampah. Kalau
sampah sudah dipilah di awal, bisa menghemat biaya
cukup besar dan menjadi nilai ekonomi tersendiri,” ujar
Zakky.
Program ketiga ialah mengagas asosiasi mahasiswa
lingkungan dalam ruang lingkup internasional. Gagasan
tersebut diutarakan dalam acara Reecreational. Yaitu studi
banding eksternal luar negeri oleh Himpro REESA di
Singapura dan Malaysia sebagai negara tujuan. Awal dari
pembentukan asosiasi ini adalah bekerja sama secara
bilateral dengan Himpunan Mahasiswa Studi Lingkungan
(FESSA), Fakultas Studi Lingkungan, Universitas Putra
Malaysia (UPM). Pembentukan asosiasi ini sebagai wadah
bagi mahasiswa untuk berkolaborasi mengatasi masalah
lingkungan secara komprehensif.
“Kami perhatikan bahwa belum adanya perkumpulan
mahasiswa dari fakultas lingkungan atau departemen
lingkungan yang bersatu menjadi sebuah asosiasi dalam
ranah internasional. Maka dari itu, REESA menginisiasi hal
tersebut. Kami berpikir bahwa isu-isu lingkungan juga
harus dikawal dari sisi mahasiswa yang nantinya akan
mengimplementasikan ilmu tentang lingkungan dan ilmu
turunannya terhadap realita yang ada,” tutur Zakky.
Dengan adanya beberapa program lingkungan yang
dijalankan, Zakky berharap bahwa mahasiswa dan
masyarakat menjadi lebih peduli dan tertarik untuk
menjaga lingkungan. “Menjaga lingkungan itu tidak melulu
dimulai dari hal yang besar, bisa mulai dari hal yang kecil.
Karena lingkungan telah menjadi tanggung jawab kita
semua,” ujar Zakky. (KR/Zul)
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Himpunan Profesi “Hipotesa” Gembleng Mahasiswa
Jadi Ekonom
yang dalam hal ini adalah ekonomi. Dalam Hipotesa, kita
dapat belajar mengkaji suatu permasalahan ekonomi dan
bagaimana melihat suatu hal dalam perspektif ekonomi.
Sebagai calon ekonom, tentu ilmu-ilmu seperti itu amat
diperlukan. Kami juga mewadahi berbagai minat

mahasiswa, namun salah satu jantung dari Hipotesa
sendiri terletak pada kajiannya,” ujar RM Daffa Muharram

W selaku ketua Hipotesa FEM Periode 2018/2019.

Hipotesa IPB University memiliki satu divisi khusus yang
bertugas melakukan kajian-kajian perihal fenomena

ekonomi yang tengah hangat menjadi perbincangan di

masyarakat. Kajian ini kemudian akan diterbitkan menjadi

sebuah artikel. “Meskipun ada satu divisi khusus, tapi

divisi ini juga melakukan kajian bersama dengan divisi
lainnya juga. Jadi anggota Hipotesa dapat belajar

bagaimana melakukan kajian,“ tutur Daffa.

Output kajian yang dilakukan Hipotesa tidak hanya

berbentuk artikel. Hipotesa melakukan inovasi guna
penyesuaian dengan perilaku milenial dan revolusi

industri. Kajian dipublikasikan dalam bentuk artikel,

I

PB University memiliki beragam tempat bagi

mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan

bakat. Himpunan profesi merupakan salah satu wadah

bagi mahasiswa IPB University untuk mengembangkan

potensi sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing.
Setiap departemen di IPB University umumnya

mempunyai himpunan profesi, termasuk Departemen Ilmu
Ekonomi.
Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi

Pembangunan (Hipotesa) Fakultas Ekonomi dan

Manajemen (FEM) IPB University menjadi tempat bagi
mahasiswa Ilmu Ekonomi untuk memperoleh wawasan

lebih luas perihal keprofesian dan perekonomian.

“Himpunan profesi menjadi tempat yang tepat bagi
mahasiswa yang ingin mengasah keilmuannya. Sebuah

tempat yang pas bagi mahasiswa untuk mendapat

berbagai pengetahuan lebih mendalam perihal keilmuan,

podcast, dan video. Untuk artikel, selain tersedia di official
page himpunan, telah diterbitkan juga di beberapa portal
berita online.

“Inovasi yang dilakukan bertujuan untuk memperluas
jangkauan dan memperbanyak orang yang membaca,

melihat, serta mendengar kajian yang telah dibuat oleh
Hipotesa. Branding kajian yang dilakukan Hipotesa secara

terus menerus bertujuan agar dapat memperlihatkan pada
masyarakat bahwa IPB University mempunyai mahasiswa

Ilmu Ekonomi yang kritis dan berdaya saing,” urai Daffa.
Selain alasan tersebut, Daffa menjelaskan bahwa

perluasan ranah publikasi kajian yang dilakukan oleh
Hipotesa bermaksud untuk mengajak masyarakat agar

lebih membuka mata perihal berbagai fenomena

perekonomian. “Sejatinya, ekonomi merupakan salah satu

sektor penting yang menjadi dasar kehidupan manusia
dan hampir setiap tindakan manusia berkaitan dengan
ekonomi,” tambah Daffa. (KR/Zul)
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Yuk...Eksplorasi Potensi Laut
Bareng Himiteka FPIK IPB University
dengan “Indonesia Marine Summit” (IMS) yang membahas
isu penting kelautan terkini juga digelar untuk
mengedukasi masyarakat umum dan mahasiswa.
“Saat ini, masih banyak orang yang belum tahu mengenai
isu-isu kelautan, fungsi laut, dan dampak aktivitas
manusia terhadap laut. Harapannya setelah mengikuti
acara tersebut mahasiswa lebih peduli terhadap
lingkungan sekitar khususnya laut,” ujar Rishki.

H

Berbagai pelatihan keprofesian dilakukan sesuai dengan
impunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi
Kelautan (Himiteka), Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan (FPIK), IPB University merupakan

himpunan profesi bagi mahasiswa Departemen Ilmu dan
Teknologi Kelautan (ITK) FPIK IPB University. Fokus dari
Himiteka adalah memperkenalkan dunia kelautan
Indonesia kepada dunia luar.
Eksplorasi berbagai sumberdaya yang ada di laut menjadi
keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa ITK pada umumnya.
Hal ini diakui oleh Ketua Umum Himiteka FPIK IPB
University, Rishki Anggara bahwa menjadi pengurus

laboratorium yang ada di ITK yaitu oseanografi,
penginderaan jarak jauh, hidrobiologi, serta akustik dan
instrumentasi kelautan. Pelatihan tersebut bermanfaat
bagi mahasiswa ITK untuk meningkatkan kemampuan
yang sesuai dengan profesinya.
“Kegiatan konservasi atau pengabdian kepada masyarakat
banyak Himiteka lakukan di lapang. Artinya bekerja sambil
jalan-jalan menikmati tempat baru. Contohnya “Konsurv”,
dengan tujuan rehabilitasi mangrove, kita bisa eksplor
tempat baru dengan bersosialisasi pula dengan
masyarakat setempat,” tutup Rishki. (Dinul/Zul)

Himiteka memiliki keuntungan tersendiri.
“Secara garis besar, benefit-nya itu ada di softskill seperti
teamwork, problem solving, serta dapat menjalin
kemitraan dan koneksi ke banyak instansi. Lebih spesifik
lagi benefit yang didapat yaitu lebih bisa mengembangkan
diri dari keprofesian, baik minat maupun bakat agar
setelah lulus nanti memiliki keahlian baik softskill ataupun
yang lain,” jelasnya.
Kegiatan yang dilakukan Himiteka erat hubungannya
dengan eksplorasi sumberdaya laut. Himiteka pernah
menggelar acara “Konsurv” yang bertujuan untuk
merehabilitasi ekosistem mangrove. Selain itu, ada juga
ekspedisi dan seminar nasional yang sering dikenal
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