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IPB Kembali Gelar Festival Bunga dan Buah Nusantara

I

PB University kembali menggelar perhelatan Festival

fashion show, merangkai bunga, buah unggul), talkshow

Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 2019 bertempat di

inovasi kopi, dan talkshow smart farming.

Stadion Pakansari, Bogor. Perhelatan FBBN kali ini

terselenggara atas kerjasama IPB University dengan

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dalam
sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan festival ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Acara ini
berlangsung dari tanggal 29 November - 1 Desember

telah dilaksanakan sejak Tahun 2012. "IPB University telah

2019.

mengembangkan beberapa konsep di bidang pertanian

Rangkaian kegiatan FBBN 2019 diantaranya expo agro

revolusi oranye untuk penggalakan buah nusantara. Untuk

inovasi, expo kopi nusantara, lomba-lomba (menggambar,

itu, IPB University tidak bisa berjalan sendiri,

diantaranya revolusi hijau untuk swasembada pangan, dan
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diperlukan kerjasama dengan pemerintah, akademisi,

perusahaan, dan petani" papar Prof. Arif Satria.

Hadir juga memberikan sambutan, Direktur Jenderal
Hortikultura Kementerian Pertanian, Dr. Prihasto
Setyanto mewakili Menteri Pertanian RI. "Tahun-tahun ke

depan Kementerian Pertanian akan sangat mendukung
pengembangan revolusi oranye, terutama untuk buah-

buah ekspor dalam rangka mengimbangi neraca impor

Setelah acara karnaval, rombongan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bogor, Rektor IPB University, dan Dirjen
Hortikultura Kementan mengunjungi stand expo FBBN,

expo kopi nusantara, dan expo Agro Inovasi IPB University.

Expo Agro Inovasi IPB University terdiri dari 40 booth yang

dibagi empat kluster yaitu kluster inovasi pertanian,

kluster inovasi perikanan, kluster inovasi peternakan,

kluster inovasi biomedis/kosmetik dan kluster inovasi

Indonesia, " jelasnya.

material maju.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Bogor, Ade

Dalam kunjungan di expo Agro Inovasi IPB University ini,

Yasin. Dalam sambutannya, Ade Yasin menyampaikan

telah ada komoditas ekpor buah dan tanaman hias yang
berasal dari Bogor, yaitu buah manggis dan aglonema. Ia

juga sangat berkomitmen untuk menyediakan lahan untuk
IPB University yang digunakan untuk produksi pertanian

agar tidak dialihfungsikan.

Acara dilanjutkan dengan karnaval mobil hias, marching

band dan pawai yang dimeriahkan 35 peserta karnaval

Bupati Bogor sangat tertarik terhadap inovasi yang

dihasilkan para inovator IPB University bahkan sempat
mencoba dan mencicipi serta memberikan testimoni
terhadap inovasi-inovasi tersebut.

Pada FBBN 2019 ini juga terdapat talkshow inovasi kopi
dan talkshow smart farming yang dihadiri oleh ratusan

peserta. Adapun pembicara talkshow adalah para inovator

dari IPB University.

dari dinas-dinas di Pemerintahan Kabupaten Bogor,

perguruan tinggi (IPB University dan Politeknik

Pembangunan Pertanian Bogor), serta komunitas
masyarakat hortikultura.
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Mahasiswa IPB University Deklarasikan Kampus Bebas
dan Bersih Narkoba
orang yang punya prestasi itu punya karakter yang baik.

Pengakuan tersebut akan hilang ketika karakter juga
hilang, kalau sudah kehilangan karakter maka orang
tersebut akan kehilangan semua,” jelas Dr Alim. Ia

mengungkapkan salah satu virus yang mematikan

prestasi dan karakter adalah narkoba. Oleh karena itu IPB

University mendeklarasikan kampus “Bersinar” sebagai
upaya pencegahan pemakaian dan pengedaran narkoba.

S

ebanyak 3400 mahasiswa IPB University

deklarasikan kampus bebas dan bersih narkoba
“Bersinar” pada Sabtu (30/11) di Gedung Grha

Rika Indriati R, SP MSi, Kepala Seksi dan Pemberdayaan

Masyarakat (P2M), Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Bogor mengapresiasi langkah IPB University dalam

mendeklarasikan kampus “Bersinar” di Kota Bogor. “Saya

Widya Wisuda, kampus IPB Dramaga. Deklarasi kampus

salut, baru beberapa hari lalu disosialisakan tentang

memerangi bahaya dan pengedaran narkoba di kalangan

dengan cepat dan hari ini kita saksikan mahasiswanya

“Bersinar” adalah bentuk komitmen IPB University dalam

kampus Bersinar ini, IPB University langsung merespon

pelajar dan mahasiswa.

sudah mendeklarasikan diri untuk mencegah narkoba.

Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, IPB

menyampaikan ke 3000 mahasiswa yang lain tentang

University, Dr Drajat Martianto mengungkapkan bahaya
narkoba sangat nyata bagi generasi muda terutama

pelajar dan mahasiswa. “Mahasiswa dan pelajar adalah
sasaran paling empuk bagi pengedar narkoba. Maka
mahasiswa IPB University melalui Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) akan menyampaikan deklarasi anti

Saya harap, dari 3000-an mahasiswa ini bisa

bahaya narkoba,” ungkap Rika.

Ia menjelaskan, Kota Bogor menempati urutan kedua

pengedar dan pengguna narkoba terbanyak di Provinsi
Jawa Barat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,

yang sering ditemui di lapangan adalah pengguna narkoba

narkoba. Sebelumnya, BEM KM IPB University telah

tidak merasa bahwa sedang mengonsumsi narkoba.

menentang segala bentuk penyimpangan seksual di

terus menerus sampai ketergantungan. Di sisi lain, saat ini

menyatakan sikap bahwa mahasiswa IPB University
kampus IPB University,” jelas Dr Drajat.

Contohnya adalah mengonsumsi obat-obatan secara

banyak ditemui narkoba yang mirip dengan makanan

maupun minuman sehingga mudah dijangkau oleh

Sementara itu Direktur Kemahasiswaan dan

masyarakat.

Slamet menyampaikan mahasiswa yang mengikuti

“Bahaya narkoba ini sangat jelas, maka sangat diperlukan

Pengembangan Karir, IPB University, Dr Alim Setiawan
deklarasi kampus “Bersinar” ini merupakan mahasiswa
penerima beasiswa Bidikmisi dan Afirmasi Dikti (Adik).
“Profil mahasiswa Bidikmisi dan ADik ini sudah terlihat.

peran aktif masyarakat dalam mencegah peredaran
maupun penggunaan narkoba,” tambah Rika. Ia

menyampaikan, bahaya narkoba adalah dapat merusak
otak sehingga kecerdasan dapat menurun. Sampai saat ini

Hobinya mereka adalah meraih juara, rata-rata dalam satu

ada 2 dari 100 mahasiswa menggunakan narkoba atau

baik bidang penalaran maupun minat bakat,” ungkap Dr

ikrar ini, tidak ada lagi pelajar maupun mahasiswa yang

dipertahankan dan harus ditingkatkan. Komponen penting

pungkas Rika. Deklarasi kampus “bersinar” kali ini

bulan ada 10 sampai 15 mahasiswa yang mendapat juara
Alim. Menurutnya, prestasi seperti ini sangat perlu
dalam berprestasi adalah karakter.

“Semua prestasi itu akan diakui oleh orang lain kalau

setara dengan 2 persen. “Saya sangat berharap, setelah
menggunakan narkoba baik sadar maupun tidak sadar,”

dipimpin langsung oleh Ketua BEM KM IPB University,
Bhirawa Ananditya Wicaksana dan diikuti seluruh
mahasiswa yang hadir. (RA)
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Agribusiness Expo Jadi Ajang Latihan Mahasiswa Berwirausaha
Sementara itu, Dr Burhanuddin yang merupakan
Koordinator Mata Kuliah menerangkan bahwa mata kuliah
tersebut memiliki bobot (0-3) yang seluruh kegiatannya
merupakan praktikum. Pada minggu pertama mahasiswa
diminta mencari ide bisnis, dan kemudian ide ini nantinya
dibagi ke dalam empat bagian.
Pertama, membuat bisnis baru. Kedua, bisnis yang bisa
bermitra dengan usaha yang sudah ada. Ketiga,

K

menguatkan bisnis yang sudah ada dan keempat magang
di perusahaan maupun tempat bisnis lainnya.
ebutuhan Indonesia terhadap wirausahawan
muda terus meningkat terutama dalam rangka
membuka lapangan pekerjaan baru bagi

masyarakat. Untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat
melalui pendidikan yang tidak hanya sekedar mempelajari
teori, namun juga mempraktikkannya. Hal ini dilakukan
oleh Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan
Manajemen (FEM) IPB University melalui Mata Kuliah
Praktik Kewirausahaan yang melibatkan mahasiswa
Agribisnis dan 10 mahasiswa internasional yang
membentuk 22 tim.
Pada mata kuliah ini para mahasiswa ditantang untuk
menghasilkan karya maupun inovasi yang bermanfaat
bagi masyarakat. Hasil karya masing-masing tim
ditampilkan dalam Agribusiness Expo yang
diselenggarakan di Taman Koleksi, Kampus IPB
Baranangsiang, Sabtu (30/11).
Tri Syaputra Fikri, Ketua Pelaksana Expo menyampaikan,
selama satu semester berjalan, mahasiswa mendapatkan
tugas membuat ide usaha yang nantinya akan ada
evaluator dari pihak bank dan pengembang bisnis. Setiap
kelompok akan melakukan presentasi untuk mencari

“Sama sekali tidak ada pemberian dana. Dulunya ada
pendanaan, lalu pada tahun kedua tanpa dana tetap
terselenggara dengan baik. Sebenarnya ada atau tidaknya
dana mahasiswa tetap bisa berwirausaha,” ungkap dosen
IPB University itu. Menurutnya, wirausaha itu modal
utamanya bukan uang tetapi keinginan, kreativitas, dan
ide. Adapun fungsi dosen di sini dalah sebagai konsultan
bagi mahasiswa.
Expo kali ini merupakan expo yang ke sembilan sejak
tahun 2013. Penyelenggaraan expo ini melibatkan sekitar
700 mahasiswa yang terdiri atas 22 tim yang diantaranya
terdapat 4 mahasiswa Jepang, 4 mahasiswa Australia, dan
2 mahasiswa Malaysia.
“Kesan saya terhadap mata kuliah ini adalah tentang cara
mata kuliah ini memperkenankan mahasiswa supaya
menjadi kreatif, seperti harus memilih produk yang ingin
dijual. Pada saat yang bersamaan mahasiswa juga harus
memikirkan tentang manfaat produk tersebut bagi
konsumen,” ungkap Amiratul Nora Filzah, mahasiswa
internasional dari Universiti Putra Malaysia.

investor dalam pengembangan bisnis masing-masing.

Manfaat lain yang ia dapatkan dari mata kuliah ini adalah

“Harapannya para mahasiswa yang sudah menyelesaikan

tempat saya kuliah yaitu Malaysia. Ia pun juga bisa

mata kuliah ini adalah idenya bisa diwujudkan agar
nantinya tidak perlu lagi mencari kerja. Sehingga sesuai

dapat mengetahui orang-orang yang berada di luar
mengetahui dan mempelajari cara berwirausaha yang
notabene dirinya bukan mahasiswa agribisnis. (SMH/RA)

dengan tujuan IPB University yaitu mencetak lulusan yang
dapat menciptakan lapangan pekerjaan,” tambah Fikri.
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Ini Cara FMSC IPB University Kenalkan Peran Generasi Milenial
dalam Perhutanan Sosial

F

orest Management Students' Club (FMSC)

menyelenggarakan acara NEST (National

Environomic and Social Talk). NEST adalah salah

satu program rutin yang digelar oleh FMSC IPB University.
Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah dilaksanakan

dengan nama Seminar Nasional Manajemen Hutan di

Seminar nasional ini dihadiri oleh Fajar Sumantri dari
Konsorsium Kotaagung Utara, Ahmad Sudarwan dari

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tanggamus, Warsito dari
Rumah Kolaborasi, dan Diki Setiadi dari Tim Ekspedisi
Manajemen Hutan 2019. Pada kesempatan kali ini tim

ekspedisi menyampaikan hasil ekspedisi tentang strategi

tahun 2017 dan 2018.

dan tantangan pengelolaan hutan kemasyarakatan yang

Rangkaian kegiatan NEST meliputi ekspedisi nasional,

ekspedisi tersebut berlangsung pada 31 Juli sampai 8

lomba esai dan seminar nasional. Pada seminar nasional
ini disampaikan laporan hasil ekspedisi yang dilakukan

ada di kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Kegiatan
Agustus lalu.

oleh Mahasiswa Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan,

Sementara itu, lomba esai diikuti oleh 33 tim yang berasal

(28/11) itu bertempat di Ruang Rimbawan IIIB, Manggala

adalah “Peran Generasi Milenial dalam Pembangunan

Kehutanan, Jakarta. Tema yang dibahas pada seminar ini

final sebanyak 12 tim yang dimenangkan oleh Universitas

IPB University. Seminar nasional yang digelar pada Jumat
Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan

adalah Kolaborasi para Pihak dalam Penguatan Usaha
Perhutanan Sosial di Kawasan Penguasaan Hutan.

dari tujuh provinsi di Indonesia. Tema lomba esai kali ini

Perhutanan Sosial”. Tim yang diundang untuk mengikuti
Brawijaya sebagai juara 1, IPB University sebagai juara 2
dan juara 3. (*/RA)
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Cara Unik Mahasiswa IPB University Ajarkan
Peduli Lingkungan kepada Anak-anak
Allison dari Sydney dan Maria dari Malaysia. Ketiga
mahasiswa tersebut saat ini sedang menempuh
pendidikan di IPB University. Mahasiswa asing yang hadir
memberikan pengenalan terhadap keadaan dan
lingkungan negara asal mereka dan berbagi pengetahuan
umum lainnya kepada anak-anak di desa Cikarawang.

S

“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat
menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga

ejumlah mahasiswa IPB University penerima
beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) hadirkan tiga mahasiswa asing dalam

acara Awardee LPDP Berbagi bersama anak-anak yatim

dan dhuafa di Desa Cikarawang, Dramaga, Bogor, (29/11).
Kegiatan yang bertemakan “Menjadi Pahlawan
Lingkungan” ini digelar dalam rangka memperingati
Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan yang
jatuh di bulan November.
“Awardee LPDP IPB University sudah tiga tahun
melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di
Desa Cikarawang. Setiap Jumat sore kami rutin mengajar
anak-anak yatim dan dhuafa usia SD hingga SMP yang
dikelola oleh Yayasan Arrahman. Ada beragam pelajaran
yang kami berikan. Dari matematika, bahasa inggris,
bahasa arab maupun ketrampilan lainnya seperti praktik
membuat telur asin. Untuk momen-momen khusus,
biasanya kami menggelar satu kegiatan spesial seperti
hari ini. Selain bertemu mahasiswa asing, anak-anak juga

lingkungan agar tetap bersih, indah dan lestari. Selain itu,
kami juga ingin memberikan pengalaman dan motivasi
kepada anak-anak. Anak-anak juga bisa berinterakasi
dengan mahasiswa asing meskipun terkendala bahasa.
Anak-anak sangat antusias menyimak penjelasan dari
mahasiswa asing meskipun ada keterbatasan bahasa.
Beberapa anak bahkan berinisiatif untuk memperkenalkan
diri dan mendekat ke Tayla dan Khan. Setidaknya, mereka
bisa komunikasi langsung dengan mahasiswa asing. Jadi
kita tidak hanya memberikan teori saja, tapi juga
pengalaman. Selain itu, kehadiran kami dan mahasiswa
asing ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi anakanak untuk berani bermimpi dan meraih cita-citanya
hingga bisa kuliah di perguruan tinggi seperti kami,”
tambahnya.
Menurut Maya, Tayla dan yang lain sangat senang dapat
berbagi dengan anak-anak di Desa Cikarawang. Mereka
ingin turut mengajar lagi di kegiatan rutin LPDP mengajar
di hari Jumat. (Zul)

belajar membuat karya dari plastik bekas,” ujar Istamaya
Ariani, mahasiswa dari Program Studi Magister
Mikrobiologi, Sekolah Pascasarjana IPB University.
Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan
kepedulian tentang lingkungan sejak kecil sehingga dapat
menjadi kebiasaan untuk terus menjaga lingkungan agar
tetap lestari. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus
memperingati Maulid Nabi Muhammad yang merupakan
sosok panutan dalam menjaga lingkungan.
Adapun mahasiswa asing yang ikut terlibat dalam
kegiatan ini adalah Muhammad Khan dari Pakistan, Tayla
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IPB University Targetkan Desa Cikarawang
Menjadi Kampung Ramah Lingkungan

M

Cikarawang, Kecamatan Dramaga Bogor ditetapkan

rencana bersama dan rasa keinginan untuk berubah lebih

sebagai target Kampung Ramah lingkungan (KRL).

baik. Berarti harus ada perubahan cara pikir dan perilaku

Kegiatan ini digagas dan disosialisasikan oleh Dosen

yang konkret untuk mengubah "wajah kampung

Mengabdi IPB University yang merupakan bagian dari

Carangpulang" untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Stasiun Lapang Agrokreatif (SLAK) 2019 bertempat di

Masyarakat juga harus memperhatikan pengolahan

Harisma School kampung Carangpulang, Desa Cikarawang

sampah dengan terpadu. Manfaat penanganan sampah

Kabupaten Bogor, (30/11).

terpadu dapat meningkatkan nilai guna sampah,

elalui Program Dosen Mengabdi, Lembaga

dalam negeri maupun dari luar negeri. Cikarawang dapat

Penelitian dan Pengabdian kepada

dijadikan tujuan wisata yang dapat meningkatkan

Masyarakat (LPPM) IPB University, Desa

perekonomian masyarakat. Masyarakat harus mempunyai

Ada tiga dosen yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu dari
Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas
Teknologi Pertanian, Dr M Yanuar J Purwanto, Departemen
Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian,

mengurangi jumlah sampah yang masuk ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) dan membantu menciptakan
kondisi zero waste di suatu kawasan permukiman,” ujar Dr
Yanuar.

Dr.-ing. Dase Hunaefi dan Departemen Kimia Fakultas

Sementara itu, Dr Dase Hunaefi lebih menekankan kepada

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Dr.

pola makanan yang sehat dan bersih serta hegienis.

Deden Saprudin.

Masyarakat harus memperhatikan pola makan yang

“Kami ingin desa Cikarawang khususnya kampung
Carangpulang ini menjadi bersih, menarik dan sehat
sehingga nyaman bagi tamu yang berkunjung baik dari

dikonsumsi agar terhindar dari berbagai penyakit.
Makanan yang sehat harus aman (bebas dari zat
berbahaya), bernutrisi (bergizi) seimbang dan memenuhi
kebutuhan tubuh.
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“Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, merupakan karakter

sehat tentunya akan tercapai dengan semangat

yang harus dibiasakan sejak dini sehingga terbentuk

masyarakatnya yang ingin berubah.

paradigma sehat dalam diri kita yang dapat diaplikasikan
dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Program ini
bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar atau
menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok
dan keluarga. Caranya dengan membuka jalur komunikasi,
informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan,
sikap, dan perilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan
mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Untuk itu masyarakat harus belajar bersama bagaimana
cara mencuci tangan yang baik dan benar,” ujarnya.
Ia menambahkan, menuju kampung yang bersih dan
sehat, masyarakat dihimbau menyediakan keran-keran air
untuk cuci tangan, baik itu diwarung-warung, tempat

Adapun perwakilan dari tokoh masyarakat kampung
Carangpulang, Enin sangat menyambut baik program ini
karena lingkungan Carangpulang ini memang harus
banyak dibenahi. Menurutnya, banyak sampah-sampah
berserakan. Intinya ingin ada perubahan untuk lingkungan
ini agar bersih, aman dan sehat.
“Harapannya ke depan ada sinergi dari masyarakat dan
dosen mengabdi lebih baik lagi dalam semua program
terutama untuk membuat kampung Carangpulang ini
menuju kampung bersih, sehingga bica dicontoh oleh
dusun-dusun lain yang ada di desa Cikarawang,” ujarny.
(Awl/Zul)

posyandu atau tempat kumpul bersama seperti di desa.
Kegiatan lingkungan berbasis bersih dan sehat, sudah
pasti kegiatan ini yang mahal harganya untuk
dipraktekkan. Banyak orang mengatakan sehat itu mahal,
sampai ada ungkapan "kesehatan adalah harta yang
paling mahal dan berharga".
Sementara Dr. Deden Saprudin melihat kampung yang
bersih dan sehat dari unsur pertanian, dikarenakan
kebanyakan masyarakat kampung Carangpulang hidup
dari bertani atau bercocok tanam. Pemakaian bahan kimia
seperti pestisida harus menjadi perhatian terutama
penanganan atau perawatan alat penyemprot. Sehingga
tidak ada dampak yang merugikan kehidupan masyarakat.
“Penanganan alat-alat penyemprotan dari bahan kimia
harus diperhatikan dengan baik cara penanganannya,
terutama setelah berada di rumah agar aman dan tidak
berdampak pada kesehatan pemakainya. Untuk itu, alat
harus di cuci dengan baik dan disimpan di tempat yang
aman. Jangan sampai bisa terjangkau oleh anak-anak,
akan berdapat kepada kesehatan,” tuturnya.
Ia menambahkan, dengan memperhatikan hal tersebut
kampung Carangpulang menuju kampung bersih dan
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Dosen Mengabdi IPB University Bantu
Petani Jambu Biji Atasi Hama
Meloidogyne pada jambu dengan gejala berupa bintil akar
pada akar jambu,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 30 petani jambu biji yang
sangat antusias dan merasa ada yang memperhatikannya
kembali. Selama ini mereka bingung harus bertanya atau
menyampaikan kemana perihal tanaman mereka yang
sakit dan bagaimana cara budidaya tanaman jambu biji
yang baik.

F

itrianingrum Kurniawati, SP, MSi, Dosen Mengabdi

dari Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas

Pertanian (Faperta) IPB University ajarkan petani

jambu biji tentang strategi pengendalian hama jambu biji.

Hisnu, perwakilan petani mengucapkan terima kasih dan
menyampaikan harapannya agar program ini dapat
berlanjut sampai petani mandiri dan mampu mengelola
Hama Penyakit Tanaman (HPT) pada tanaman yang
mereka tanam.

Fitri memaparkan “Pengenalan Organisme Pengganggu

Untuk itu, kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Pada

Tanaman (OPT) pada Tanaman Jambu Biji dan Strategi

tanggal 8 Desember 2019 mendatang masih akan ada

Pengendalian yang Berbasis Ramah Lingkungan” di Desa

kegiatan riset aksi. Riset aksi ini meliputi pembuatan

Cibening, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa

PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) dari

Barat, (29/11).

perakaran alang-alang dan bambu sebagai upaya untuk

Fitri merupakan salah satu peserta dosen mengabdi, salah
satu program yang digelar oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University.
Dosen mengabdi di Pamijahan ini memiliki tujuan untuk

menyehatkan tanaman. Selain itu juga akan dilakukan
penanaman tanaman tagetes di sekitar pertanaman
jambu biji sebagai upaya untuk mengendalikan nematoda
parasit tumbuhan.

memberikan informasi mengenai cara menyelesaikan

Fitrianingrum berharap kegiatan ini bermanfaat bagi

masalah yang dihadapi oleh petani jambu biji dengan tepat

petani khususnya petani jambu biji, karena petani

sesuai dengan harapan semua petani.

mendapatkan ilmu tentang hama dan penyakit jambu biji.

Pada kegiatan ini, pakar nematoda IPB University tersebut
mengenalkan hama dan penyakit yang menyerang
tanaman jambu biji serta pengendalian yang ramah
lingkungan. Selain itu, Fitrianingrum juga menampilkan

Selain itu petani juga mendapatkan pengetahuan tentang
penerapan PHT pada hama dan penyakit jambu biji
sehingga mampu mengendalikan hama dan penyakit
secara benar dan tepat sasaran. (Awl/Zul)

video yang berisi tentang bagaimana nematoda
menyebabkan penyakit pada tanaman serta gejala yang
ditimbulkannya. Video ini sekaligus untuk menerangkan
kepada petani yang masih awam tentang nematoda.
“Berdasarkan hasil pengamatan terhadap hama dan
penyakit di kebun jambu biji, ditemukan kepik Helopeltis
dan penyakit yang ditemukan adalah nematoda puru akar
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Greget Menjadi Mahasiswa Biologi
terarium. Tiap tahunnya Himabio mengundang para

alumni Biologi dari penjuru Indonesia untuk datang dan
memberikan insight kehidupan paska kampus.

Selain itu, himpunan mahasiswa ini juga rutin mengajak
anggotanya untuk menikmati alam. Biologi adalah ilmu

mengenai mahluk hidup, dan untuk mempelajarinya

memang yang paling tepat adalah langsung terjun ke

alam. Lewat program Eksplorasi Alam, mereka dapat

M

enjadi mahasiswa memang tidaklah mudah.
Tiada hari tanpa masuk kelas dan nge-lab,

kalau sudah mendekati waktu ujian tentu

menghafal materi semalam suntuk. Belum lagi tugas yang

tidak kenal ampun, datang dari segala arah. Tapi apakah

menjadi mahasiswa tidak menyenangkan?

Pengakuan datang dari seorang mahasiswa Biologi IPB

University, Muhimat. Ia mengisahkan bahwa mahasiswa

Biologi itu kerjaannya tak hanya belajar dan menghafal

seperti dibayangkan banyak orang. Selain belajar, ke

laboratorium, bedah hewan atau menyayat tumbuhan,

mahasiswa Biologi tak kehilangan kesempatan untuk

melakukan banyak hal yang asik-asik seperti berorganisasi

dan menyalurkan hobi.

Tidak hanya mewadahi perkembangan ilmu pengetahuan,

Departemen Biologi IPB University juga mewadahi

mahasiswanya agar dapat mengembangkan softskill

lewat Himpunan Mahasiswa Biologi (Himabio).

Himabio IPB University telah menorehkan karyanya baik di

tingkat perguruan tinggi maupun nasional. Lewat Lomba

Cepat Tangkap Biologi (LCTB), Himabio mempromosikan

Departemen Biologi IPB University kepada murid-murid

SMA di seluruh Indonesia. Tiap tahunnya, tak kurang dari

500 orang peserta yang mengikuti LCTB. Selain itu, ada

juga Biology on Science and Application (Bionic) yang telah

sukses mengadakan seminar tingkat nasional dan

perlombaan tingkat perguruan tinggi maupun SMA.
Himabio pun aktif terjun langsung ke masyarakat lewat

program ABIOTIC berupa bina desa dan memberikan
keterampilan pada mahasiswa-mahasiswa Biologi

bagaimana cara membuat tempe, kokedama, dan

mengeksplorasi alam terbuka seperti yang sudah
dilakukan di Pulau Sempu, Malang.

Muhimat yang merupakan Ketua Himabio kepengurusan

2018-2019 ini menuturkan, “Himpunan mahasiswa

adalah wajah dari departemen. Karena setiap departemen

di IPB University menawarkan ilmu yang berbeda, rasanya

sudah menjadi keharusan jika tiap himpunan memiliki ciri

khas. Himpunan ada untuk membuat mahasiswa di dalam
departemen menghayati keprofesiannya,” ujarnya.

Berbicara tentang perubahan, mahasiswa yang sedang

meneliti tentang cendawan ini merasa Himabio menjadi

salah satu starting point perubahan dirinya. Menjadi ketua

himpunan mahasiswa berarti menjadi kepala dan telinga

dari seluruh stakeholders di departemen tersebut.

Muhimat mengaku bahwa hal ini tidak mudah. Kadang ide

yang ia pikirkan tidak sama dengan apa yang diinginkan

oleh mahasiswa departemen. Namun dari sini ia belajar,

bahwa mampu menerima dan menghargai ide dari orang

lain sangat penting.

Cerita berbeda datang dari Dova Kelvin, wakil Himabio

yang pernah menemani Muhimat, memimpin organisasi

mahasiswa Biologi tersebut. Kelvin kini menjabat sebagai

Ketua Himabio 2019-2020. Kelvin yang baru menjabat

menjadi ketua selama sebulan bertekad meningkatkan

branding departemen biologi. Kelvin dan rekan-rekannya

telah merancang beberapa kejutan. Dengan tagline 'mulai

dari hal kecil', Kelvin percaya bahwa hanya dengan

menanyakan kabar, mengucapkan selamat untuk tiap

pencapaian mahasiswa Biologi, dapat memberikan

dampak yang lebih besar.

Himabio yang telah menemaninya sejak tahun pertama

masuk departemen sudah dianggapnya rumah. Karena

itulah, Kelvin takkan segan mengerahkan seluruh

kemampuannya agar Himabio semakin berjaya. (ASK/Zul)
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