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IPB University Kampus Hijau 40 Besar Dunia
“UI Green Metric harus tetap digaungkan di seluruh dunia,
selain membawa nama harum Indonesia juga membuat

para calon pemimpin bangsa yang merupakan lulusan dari
suatu kampus, memiliki bekal dan senantiasa menerapkan
kehidupan yang ramah lingkungan,” tutur M. Dimyati,

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan dalam
sambutannya mewakili Menteri Riset dan

Teknologi/Badan Riset Nasional RI.

I

Sebagai kampus pertanian, IPB University bersama
Wageningen University and Research, University of

nstitut Pertanian Bogor (IPB) University tahun ini

kembali meraih prestasi sebagai kampus dunia yang

ramah lingkungan. Prestasi tersebut diberikan kepada

IPB University pada ajang UI Green Metric tahun 2019 di

Balai Sidang Universitas Indonesia, Selasa (3/12). IPB
kembali mendapatkan peringkat dua nasional dan

Oxford, University of California Davis dan universitas hijau

dunia lainnya terus berupaya menjadi leader kampus
ramah lingkungan atau green campus dunia.

Atas capaian prestasi ini, Rektor IPB University , Prof Arif

Satria mengatakan, “Saya mengucapkan terima kasih atas

peringkat 40 dunia.

kontribusi semua pihak yang telah membawa dan

Peringkat tersebut didasarkan pada enam kategori utama,
yaitu setting infrastructure, energy and climate change,

waste, water, transportation, dan education and

mempertahankan IPB University sampai ke posisi ini.
Semoga dengan kerjasama dan saling pengertian dapat
kita tingkatkan lagi kualitas lingkungan kampus kita,”

katanya.

research.Tujuh belas pilar utama pembangunan

berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) juga

menjadi kriteria tambahan dalam penilaian.

Melalui penilaian tersebut, perguruan tinggi yang terdaftar
dalam UI Green Metric diharapkan mampu menjadi

kampus yang ramah lingkungan. Tidak hanya menjadi
slogan sebagai kampus ramah lingkungan, tetapi
diharapkan juga menjadi budaya civitas akademik kampus

yang senantiasa menjaga alam dan lingkungan. Di tahun
ini terdapat 780 universitas dari 85 negara di seluruh

dunia yang terdaftar dalam UI Green Metric 2019. Di

Indonesia sendiri, ada 72 perguruan tinggi yang ikut serta.
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Sekolah Bisnis IPB University
Tuan Rumah Simposium Bisnis, Keteknikan dan Teknologi ASEAN
kreativitas, pemikiran kritis dan etis untuk meningkatkan
produktivitas nasional dan mencapai keberlanjutan,

kemakmuran, keadilan, dan kedaulatan, tujuan akhir

pembangunan nasional.

Agro-Maritime 4.0 menganggap sumber daya berbasis

pertanian, kelautan dan biosains (disebut sebagai sumber
daya Agro-Maritim) sebagai mesin pertumbuhan di masa

depan. Oleh karena itu peran desa, pulau-pulau kecil dan

R

kota sangat penting sebagai pusat pertumbuhan.

Terutama desa dan pulau-pulau kecil merupakan ekonomi
ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dan CEO

GDP Venture, Martin Hartono tandatangani

Memorandum of Understanding (MoU) di bidang

Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat di IPB International Convention Center (IICC),

(2/12).

MoU ini digelar dalam acara the first ASEAN Business,

perbatasan untuk negara kepulauan seperti Indonesia
karena perannya yang penting sebagai zona penyangga

ekonomi yang menyediakan bahan baku, pariwisata,

kelautan dan jasa lingkungan, serta keanekaragaman

hayati.

“Konektivitas antara wilayah dan pulau sangat diperlukan
untuk menjalankan ekonomi dengan lebih baik, untuk

Engineering and Technology Symposium (ABEATS) hasil

menghilangkan ketidakadilan dan untuk mengamankan

Malaysia (USM), University of Glasgow dan Universitas

aplikasi internet of things (loTs) dalam berbagai teknologi

kerjasama Sekolah Bisnis IPB University, Universitas Sains
Teknologi Mara (UTM). IPB University dengan GDP Venture
dalam waktu dekat akan melaksanakan program
internship, riset bersama, kerja praktek, juga riset-riset

terkait artificial intelligence.

“Kita hidup di dunia yang sangat fluktuatif, terus berubah
dan menjadi lebih tidak stabil setiap hari. Perubahan besar
dan kecil menjadi lebih tidak terduga dan semakin
dramatis dan terjadi lebih cepat. IPB University menyadari
bahwa revolusi industri 4.0 adalah sesuatu yang tidak

dapat dihindari. IPB University membangun komitmen dan
merumuskan konsep yang kami sebut sebagai Agro-

keamanan dan kedaulatan nasional. Di era digital ini,

telah memainkan peran penting untuk meningkatkan

pertumbuhan desa dan pulau-pulau kecil. IoT juga bisa

memberikan solusi untuk masalah kendala lahan guna
menghasilkan produk pertanian melalui otomatisasi

pabrik-pabrik atau pertanian perkotaan,” tambahnya.
Sementara itu, Dekan Sekolah Bisnis IPB University, Prof

Dr Noer Azam Achsani, menyampaikan apresiasi karena

IPB University dipercaya menjadi host dalam collaborative

event antar universitas di ASEAN ini. “Saya berharap
kerjasama ini akan terus terjalin dan dapat menjadi

kegiatan yang rutin,” ujarnya. (dh/Zul)

Maritime 4.0 sebagai kerangka dasar. Konsep ini juga
dapat ditingkatkan dari tingkat nasional (Indonesia) ke

regional (ASEAN),” ujar Rektor IPB University.

Agro-Maritime 4.0 merupakan platform pengembangan

yang mengintegrasikan manajemen wilayah darat dan

laut. Agro Maritime 4.0 diimplementasikan dengan modal

sosial dan ekonomi yang ditingkatkan dan penggunaan
teknologi digital secara optimal melalui pendekatan
transdisipliner, terpadu dan partisipatif serta prinsipprinsip inklusivitas, transparansi, ramah lingkungan,
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Mahasiswa IPB University
Bahas Isu Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan di JSAREE
Seluruh peserta diberikan kesempatan dalam membahas
riset ekonomi yang bercermin pada kondisi permasalahan
global dan kepemimpinan global untuk mewujudkan citacita Sustainable Development Goals (SDGs). Beberapa
riset yang dibahas adalah ketahanan pangan, pertanian
berkelanjutan, ekonomi wisata, kelautan berkelanjutan,
perubahan iklim, pengolahan limbah, manajemen
bencana, energi terbarukan.

I

FEM IPB University.

ini.

Saddam menambahkan selain penyajian karya tulis dan

Acara ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen

kolokium pada kegiatan tersebut. Mahasiswa yang

Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Fakultas Ekonomi

melaksanakan kolokium adalah mahasiswa tingkat akhir

dan Manajemen (FEM) IPB University dengan Fakulti

yang telah mendapatkan bimbingan dari dosen terkait.

Pertanian UPM.

Beberapa mahasiswa yang berhasil mempresentasikan

su pertanian, sumberdaya dan lingkungan berhasil

Acara The 2nd JSAREE diawali dengan pembukaan dan

membawa mahasiswa Departemen Ekonomi

doa yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh

Sumberdaya dan Lingkungan FEM IPB menjadi

pembicara utama, yaitu Prof Dr Yusman Syaukat, Dosen

pemateri pada kegiatan The 2nd JSAREE di Fakulti
Pertanian Universitas Putra Malaysia (UPM) belum lama

Peserta JSAREE adalah mahasiswa aktif sarjana dan
pascasarjana serta dosen terkait sebagai dewan juri.

poster, beberapa dari peserta juga melaksanakan

kolokiumnya yaitu Rizki Utami, Hashifah, Angie, Eryana,
Nisrina, Nuraeni, Livie.

Peserta The 2nd JSAREE berasal dari negara seperti

Sementara itu, Sekretaris Departemen ESL, Dr Meti

Indonesia, Malaysia, Afghanistan, Syria, dan Ghana.

Ekayani selaku ketua pelaksana menjelaskan bahwa

Makna keikutsertaan pada kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan
pengalaman seluruh peserta dalam memahami pertanian,
sumberdaya, dan lingkungan malalui sudut pandang
ekonomi.
Kegiatan The 2nd JSAREE bertemakan tentang ekonomi di
bidang pertanian, sumberdaya, dan lingkungan.
“Rangkaian acaranya adalah seminar tentang pertanian,
sumberdaya, dan lingkungan dalam perspektif ekonomi
yang melibatkan mahasiswa sebagai presenter karya tulis
ilmiah dan poster," ungkap Muhammad Saddam sebagai
salah satu peserta.

kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan, karena
dapat menambah pengalaman, menambah ilmu dan
wawasan bagi para akademisi di bidang pertanian,
sumberdaya, dan lingkungan yang fokus untuk
memajukan perekonomian Bangsa.
Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada
IPB University mengingat kerjasama yang dilakukan
antara IPB University dengan UPM sangat berdampak
positif dalam bidang akademik. Bagi peserta dan tenaga
pengajar Departemen ESL, acara ini merupakan
pengalaman kedua dalam melaksanakan kegiatan seminar
seperti ini. Ke depannya, acara ini diharapkan menjadi
agenda berkelanjutan dan mampu memperluas kerjasama
dengan pihak universitas di negara lainnya. (sdm/RA)
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Rumpon Portable IPB University Dipamerkan di Philipina

P

T Sahabat Nelayan Indonesia membawa produk

Foundation ini mengusung tema “Technology as a Catalyst

dalam India ASEAN Innotech Summit di SMX

dan meningkatkan kapasitas regional, mengeksplorasi dan

unggulannya yaitu eFAD (Rumpon Portable)

Convention Center, di Kota Davao, Philipina, (20-22/11).
Rumpon portable merupakan produk inovasi ungulan IPB
University dari Departemen Pemanfaatan dan

Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Perikanan dan

for Regional Partnership”. Tujuannya untuk membangun

mengkolaborasikan bidang-bidang sains, teknologi, dan
inovasi.
“Acara yang digelar selama tiga hari ini berisi seminar,

Kelautan (FPIK). eFAD (Rumpon Portable) merupakan

pameran, dan pertemuan bisnis antara pebisnis dan

agar berkumpul dengan menggunakan frekuensi suara.

Masing-masing negara menunjukkan inovasi teknologi

suatu alat bantu penangkapan ikan untuk memikat ikan

“Pada kesempatan ini, PT Sahabat Nelayan Indonesia
berkesempatan bertemu dengan pebisnis, kalangan

pemerintahan untuk bidang teknologi dan inovasi.
terbaik dan yang berpotensi untuk diimplementasikan di
wilayah ASEAN. Sehingga acara ini menjadi ajang dalam
membangun jejaring untuk mengeksplorasi lebih banyak

pemerintah dan akademisi dari berbagai negara anggota

peluang yang ada dan menghubungkan antara pelaku

Tripatrhy, CEO of Dhamra Port, Adani Ports, yang

lainnya,” tambahnya.

ASEAN dan India. Salah satunya adalah Mr Subrat

merupakan salah satu speaker dalam Innotech Summit.
Menurutnya eFAD (Rumpon Portable) merupakan

teknologi di bidang perikanan yang menarik dan bagus
untuk diimplementasikan,” ujar Dr Roza Yusfiandayani

salah satu tim peneliti IPB University yang menciptakan
Rumpon Portable.
Kegiatan yang digelar oleh Federation of Indian Chambers

of Commerce and Industry (FICCI), Department of Science

bisnis, pemerintah, para investor serta stakeholder

Kegiatan pameran diikuti oleh startup binaan India,
negara-negara angggota ASEAN, serta peserta Grassroot
Innovation Competition, yang merupakan salah satu acara

yang diselenggarakan bersamaan dengan India ASEAN
Innotech Summit. Terdapat 90 booth, dimana tiga

diantaranya diikuti startup binaan TBIC-Puspiptek. Yakni
PT Telaga Filter Air Minum, PT Master Solusi Indonesia,
dan PT Sahabat Nelayan Indonesia. (**/Zul)

and Technology (DST), dan the National Innovation
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Dosen Mengabdi dari IPB University, Edukasi Keluarga
di Desa Cibatok untuk Pencengahan Stunting
dalam menyiapkan generasi yang berkualitas akan
semakin baik,” katanya.
Sementara Dr Melly Latifah memberikan materi
penyuluhan terkait pentingnya membangun kedekatan
bayi dengan ibu untuk membentuk generasi tangguh.
“Pentingnya membangun kedekatan bayi harus dilakukan

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University melakukan

program Dosen Mengabdi yang dilakukan oleh

dosen-dosennya dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat guna pengembangan, diseminasi ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan bangsa.
Kali ini kegiatan Dosen Mengabdi dilaksanakan di
Kampung Cibeureum, Desa Cibatok, Bogor (18-28/11)
dengan tema berbagi ilmu dan mengedukasi keluarga
untuk pencengahan stunting.
Ada tiga dosen yang melakukan penyuluhan pencengahan
stunting dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
(IKK) Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) yaitu Dr Yulina Eva
Riany, Dr Melly Latifah, dan Dr Dwi Hastuti.
Dalam paparannya, Dr Yulina Eva Riany berharap bahwa
kegiatan dosen mengabdi ini harus bisa membangun
kesadaran masyarakat bahwa keluarga memiliki peran
vital dalam pembentukan generasi yang berkualitas.
Pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah,
melainkan tanggung jawab bersama antar keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Untuk itu, pendidikan keluarga
merupakan hal yang utama dan penting dalam mengasuh
dan mendidik anak-anak.
“Kegiatan yang diinisiasi oleh LPPM ini sangat penting
dilakukan karena merupakan media dalam menjembatani
kebutuhan untuk menyalurkan keilmuan langsung kepada
user yaitu masyarakat sekaligus memberikan wawasan
keilmuan kepada masyarakat. Harapannya, ada banyak
program seperti dosen mengabdi yang fokus pada
penguatan peran dan fungsi keluarga dalam mendidik
anak dirumah, pengetahuan dan keterampilan keluarga

ibu ketika 1000 hari pertama kelahiran dikarenakan
beberapa hal. Yakni memberikan rasa nyaman pada bayi,
daya hidup bayi tinggi, anak lebih sehat, tahan terhadap
penyakit, membuat anak merasa aman untuk
bereksplorasi (membuat anak menjadi cerdas),
mengembangkan hati nurani anak, agar anak terampil
mengatasi rasa frustasi dan stres, kemudian anak mampu
menangani ancaman dan tantangan dan anak mampu
menangani emosi negatif, “ tuturnya.
Sedangkan Dr Dwi Hastuti menjelaskan tentang pola asuh
kesehatan untuk anak usia bawah dua tahun (baduta).
Ada beberapa hal penerapan yang dapat dilakukan yaitu
latih anak untuk bergerak, mandi teratur, berjemur,
menggunakan alas kaki saat keluar rumah dan
menggunakan pakaian yang bersih. Pembiasaan hidup
sehat penting ditanamkan orang tua sejak dini agar anak
kelak memiliki hidup bersih dan sehat.
Ia juga menjelaskan, bahwa pola asuh kesehatan dan pola
asuh makan seperti dua sisi mata uang yang saling
melengkapi. Kunci utama dalam penerapan pola asuh
kesehatan dan makan yaitu ibu harus memberikan dan
mengarahkan anak dengan penuh kasih sayang.
“Terima kasih kepada LPPM IPB University yang telah
memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat
berbagi ilmu kepada masyarakat desa. Ide kegiatan Dosen
Mengabdi sangat bagus karena memberi kesempatan dan
memudahkan para dosen untuk menyebarkan ilmunya
kepada masyarakat desa yang membutuhkan peningkatan
pengetahuan dan keterampilan hidup,” ujarnya. Hadir
dalam acara ini 212 orang yang terdiri dari kader Penyuluh
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), kader posyandu
dan ibu yang memiliki anak baduta sebagai target sasaran
kegiatan. (Dwi/Awl/Zul)
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Capacity Building Tim Wakil Rektor IV: Memupuk Kebersamaan
untuk IPB University
Guru Besar Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
IPB University ini.
Lebih lanjut Dosen IPB University itu juga mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam

persiapan kegiatan ini. Karena tanpa dukungan Direktorat
dan Unit terkait, kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan
baik.

W

Kegiatan outing kali ini diawali dengan senam line dance
yang dipandu oleh Ibu Ari dari Fakultas Teknologi

akil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, dan

Pertanian (Fateta) IPB University dan dilanjutkan dengan

University menggelar Outing dengan tema

Botani Edutourism, dan diakhiri dengan lomba yel-yel

Kewirausahaan (Wakil Rektor IV) IPB

games yang dipandu oleh Satuan Usaha Penunjang (SUP)

Capacity Building dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya

masing-masing unit kerja.

koordinasi Wakil Rektor IV bertempat di Agribusiness

Turut hadir pada kegiatan ini para pimpinan Direktorat dan

Manusia di lingkungan Direktorat dan Unit di bawah

Technology Park (ATP) IPB University, Selasa, (19/11).
Kegiatan tersebut diikuti oleh sekira 250 peserta yang
merupakan staff di lingkungan Wakil Rektor IV. Tercatat

Unit dibawah Wakil Rektor IV, terlihat ada Dr rer nat Jaenal
Effendi, MA (Direktur Pengembangan Bisnis dan

Kewirausahaan), Dr Ir Syarifah Iis Aisyah, MSc Agr
(Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual), Dr Ir Rokhani,

ada tiga Direktorat dan dua Unit di bawah naungan Wakil

MSi (Direktur Kawasan Sains Teknologi dan Inkubator

antaranya adalah Direktorat Pengembangan Bisnis dan

Unit Laboratorium Jasa Pengujian Kalibrasi Sertifikasi

Rektor IV yang ikut serta memeriahkan kegiatan ini. Di

Kewirausahaan (Bimak), Direktorat Inovasi dan Kekayaan
Intelektual (DIK), Direktorat Kawasan Sains Teknologi dan

Bisnis), Perwakilan Kepala Unit Pelatihan Bahasa, Kepala

Mohammad Khotib, SSi, MSi, serta para Kepala Subdit.

Inkubator Bisnis (DKSTIB), Unit Laboratorium Jasa

Selain games yang diikuti oleh para staff, lomba panahan

Pelatihan Bahasa (UPB).

untuk menambah semangat para staff, dibagikan berbagai

Dalam sambutannya, Wakil Rektor IV Prof Dr Erika

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan)

dilaksanakan satu tahun sekali tersebut bertujuan untuk

peserta. (AUN/RA)

Pengujian Kalibrasi dan Sertifikasi (ULJPKS), dan Unit

Budiarti Laconi menyampaikan bahwa kegiatan yang

juga dihadirkan khusus untuk para pimpinan. Kemudian
doorprize dari pihak sponsor (BNI, BRI, Mandiri dan

yang telah disiapkan sebelumnya untuk menghibur semua

menyatukan tekad bersama dalam mengemban tugas
yang diberikan oleh IPB University. Ia berharap, selepas

kegiatan ini para staff mampu bekerja dengan baik di unit
masing-masing, memiliki toleransi yang tinggi, saling
memahami, dan saling mempercayai.
“Kegiatan ini merupakan salah satu cara kita untuk
mempererat satu sama lain, kita lepaskan beban

pekerjaan terlebih dahulu untuk hari ini. Akan tetapi

setelah kegiatan ini kita semua harus fresh dan kembali ke
unit masing-masing dengan penuh semangat,” ungkap
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Generasi Cerdas Iklim Ajarkan Tanggap Bencana di Bogor
“Ternyata media-media baru ini mengundang antusiasme
yang jauh lebih besar dari peserta didik bahkan salah satu
Mahasiswa LPDP Wageningen University pun memuji
inovasi GCI sebagai sebuah inovasi pendidikan tanggap
bencana yang fun-learning. Selain fokus pada materi iklim
dan bencana, GCI dan kolaborator juga menyisipkan aspek
penguatan nilai dan moral melalui kelas impian, wawasan
kebangsaan dan parade hasil pertanian,“ jelas Asril.
Sebagai jebolan IPB University, lanjut Asril, tentu GCI

B

memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kecintaan
elum genap satu bulan semenjak mendapatkan
penghargaan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan
Kamil, kali ini Yayasan Generasi Cerdas Iklim

kembali membuat sebuah kolaborasi apik dalam
mengedukasi masyarakat tentang pendidikan tanggap
bencana di Bogor. Kali ini Yayasan Generasi Cerdas Iklim
menggandeng mahasiswa Institut Teknologi Sumatera
Utara (Itera) dan beberapa mahasiswa Pascasarjana yang
mendapat beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
(LPDP) ke Wageningen University.
Kegiatan edukasi ini dilaksanakan di SDN Cipinang 3 Kelas
Jauh pada tanggal 23-24 November 2019 lalu. “Kearifan
lokal masyarakat setempat menjadikan kegiatan kali ini
lebih berbeda dan menantang," ungkap Wakil Direktur GCI,
Asril Dahlan.
GCI yang sebelumnya banyak menggunakan media
pembelajaran digital kini ditantang untuk membuat media
pembelajaran fisik namun tetap menarik. Pasalnya,
masyarakat daerah Cipinang memiliki kebiasaan anti
speaker (aspek) sehingga sangat menghindari
penggunaan peralatan pengeras suara.
Meski demikian, perilaku masyarakat ini menantang tim
GCI dan segenap kolaborator untuk berinovasi dalam
menciptakan media pembelajaran seperti poster kejadian
banjir dan siklus air, drama hutanku, dan berbagai media
pembelajaran menarik lainnya.

generasi muda terhadap komoditas lokal seperti pisang.
Selain itu, melalui kegiatan ini juga bertujuan mengurangi
jumlah carbon foot print sebagai salah satu aspek
pencegahan perubahan iklim yang semakin memburuk.
Pemilihan SDN Cipinang 3 Kelas Jauh didasarkan pada
kondisi geografis sekolah yang rawan longsor dan dekat
dengan daerah aliran sungai (DAS), bahkan sekolah
tersebut pernah terdampak bencana banjir. Perjalanan ke
lokasi setidaknya membutuhkan waktu 1 jam 20 menit
dengan akses jalan yang masih bebatuan sehingga
menyulitkan para relawan.
Meski demikian, setiap kakak asuh, sebutan bagi relawan,
mengakui bahwa kegiatan semacam ini harus terus
berlanjut dan direplikasi ke berbagai daerah. Hal ini
dikarenakan masih banyak anak-anak yang membutuhkan
pendidikan dan pelatihan tanggap bencana, wawasan
iklim, kebangsaan dan budaya yang mana keempatnya
belum diperoleh secara maksimal dari kurikulum
pembelajaran di kelas.
Permasalahan ini tidak hanya untuk menjadi bahan
evaluasi pemerintah saja, melainkan juga setiap pemuda
yang memegang peran untuk menyajikan solusi melalui
aksi nyata dan berdampak. “Lagi-lagi permasalahan iklim
adalah masalah yang hanya bisa diselesaikan dengan aksi
bersama setiap orang tanpa terkecuali," pungkas Asril.
(Danty/RA)
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Dosen Mengabdi IPB University Hadir di Ruko Baca Bogor
jenis hewan dalam bahasa inggris dan pengenalan diri
seperti pengenalan orang tua, ibu, bapak, kakak, adik,
saudara, selain itu anak-anak juga diberikan latihan soal
untuk melatih belajarnya lebih baik.
“Ruko Baca sebagai taman bacaan merupakan oase di
tengah gersangnya kehidupan. Ruko Baca ini menjadi

M

akses bagi anak-anak kurang mampu untuk memperoleh
buku berkualitas dan dapat belajar dengan baik.

elalui Program Dosen Mengabdi, Lembaga

Mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata bisa

Penelitian dan Pengabdian kepada

diwujudkan dengan cara yang sederhana. IPB University

Masyarakat (LPPM) IPB University hadir di

punya andil yang besar untuk mengisi, mengembangkan

Ruko Baca, Jalan Achmad Adnawijaya No. 18 Bumi

dan membantu masyarakat kota Bogor ini. Semoga

Indraprasta Bogor, (30/11). Hadir sebagai dosen

dengan diterjunkannya dosen mengabdi ini anak-anak

mengabdi IPB Univesity, Dra. Tatie Soedewo, MA dari

sekolah dasar yang tidak mampu dapat merasakan dan

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan

ikut menikmati bahwa mereka bisa merasakan hal yang

Masyarakat (SKPM), Fakultas Ekologi Manusia dengan

sama dengan anak yang mampu,” ujarnya.

Bidang Keahlian Bahasa dan Sastra Inggris. Ada sekitar 30
siswa sekolah dasar (SD) yang ikut belajar mulai dari kelas
1 sampai kelas 5. Mereka berasal dari SDN Kawung
Luwuk, SDN Papandayan, SDIT Alkautsar dan SDN Gunung
Gede.

Sementara itu Ketua Pengurus Ruko Baca, Ir H Surjaman
menyampaikan, Ruko Baca merupakan tempat yang
dijadikan sebagai perpustakaan umum, kegiatan
pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial. Programprogram yang ada di Ruko Baca ini diselenggarakan tanpa

Program Dosen Mengabdi merupakan kegiatan yang

dipungut biaya (gratis) dan menjadi upaya membantu

dilakukan oleh dosen IPB University dalam rangka

mencerdaskan masyarakat dengan harapan keberhasilan

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan,

mereka pada gilirannya nanti akan menularkan semangat

diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

kepada yang lain terutama fakir miskin.

kesejahteraan bangsa.

“Roko Baca didirikan untuk membangun insan mandiri

“Sebagai seorang pengajar, saya ingin melihat anak

berwawasan kebangsaan yang kreatif dan berakhlak

bangsa berhasil dan maju. Dengan budaya belajar dan

mulia. Menyelenggarakan perpustakaan umum gratis

membaca, khususnya belajar bahasa inggris, hal ini akan

sebagai sarana untuk generasi yang gemar membaca,

membantu anak-anak sekolah dasar untuk meningkatkan

gemar bercerita, gemar menulis, dan gemar belajar dalam

ilmu pengetahuan. Bahkan dari belajar dan membaca ini In

meraih keberhasilan di masa depan,” imbuhnya.

Syaa Allah anak-anak akan bisa mewujudkan cita-citanya,"
pungkasnya.

Menurutnya dukungan dan bantuan dari IPB University
dalam program dosen mengabdi ini sangat membantu

Dra Tatik menambahkan, belajar bahasa inggris kali ini

sekali terutama anak yang tidak mampu untuk dapat

temanya disesuaikan dengan usia anak-anak sekolah

belajar dengan baik dan dapat meningkatkan pengetahuan

dasar. Seperti pengenalan tubuh yakni tangan, kaki,

anak tersebut menuju prestasi yang gemilang. (Awl/Zul)

rambut, muka dan lain-lain. Ada juga pengenalan berbagai
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Mahasiswa IPB University Ciptakan Ashpotter,
Pembersih Limbah Tambak Udang
Berdasarkan keresahan tersebut, tiga mahasiswa IPB
University dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (ITK FPIK), IPB
University berhasil menciptakan Ashpotter yaitu alat
pembersih limbah yang ada di dasar tambak udang. Alat
pembersih tersebut dirancang berbasis pada teknologi
Internet of Things (IoT).
Ketiga mahasiswa IPB University itu adalah Sefto,
Maychel Erriansyah, dan Fisky Firdanyta. Dari hasil
inovasinya itu, Sefto dan teman-temannya berhasil
menyabet juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Pekan
Maritim Indonesia 2019 yang digelar di Universitas
Hasanuddin, Makassar beberapa waktu lalu.

K

egiatan budidaya menjadi salah satu alternatif
dalam meningkatkan produksi perikanan
Indonesia. Melalui kegiatan budidaya, eksploitasi
sumberdaya ikan dengan cara penangkapan dapat
diminalisir. Selain itu, kegiatan budidaya juga menjadi
salah satu cara dalam mengurangi potensi kerusakan
ekosistem terumbu karang akibat penggunaan alat
tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Namun terdapat permasalahan yang ditemukan selama
proses budidaya perikanan. Beberapa permasalahan yang
ditemukan dalam praktek budidaya adalah penanganan
limbah yang menumpuk di dasar media hidup ikan. Untuk
mengatasi limbah tersebut, pembudidaya umumnya
menggunakan cara konvensional.
Cara konvensional itu sering disebut dengan siphon.
Siphon adalah teknik yang digunakan untuk melakukan
penyedotan limbah dasar budidaya. Umumnya kegiatan
siphon dilakukan dengan menggunakan selang sebagai
media pembuangan limbah perikanan ke pusat
pembuangan.

“Sebelumnya, kami sudah berhasil menjuarai beberapa
perlombaan semacam ini. Bedanya, kali ini Ashpotter
sudah dilengkapi dengan sistem IoT,” tutur Sefto. Alat ini
mampu bekerja lebih cepat dan efektif daripada teknik
siphon. Penggunaan IoT dalam Ashpotter mampu
membersihkan limbah yang ada di dasar tambak udang
dalam waktu dua sampai tiga menit dalam sekali
pembersihan tambak.
“Pipa saluran pembuangan limbah yang digunakan
berukuran delapan inchi. Lebih besar dari biasanya,
sehingga, pembersihan dapat dilakukan lebih cepat dari
alat siphon,” jelas Sefto.
Alat ini terdiri dari piramid dan drum yang dihubungkan
dengan katrol. Katrol akan bergerak naik dan turun,
sedangkan drum dilengkapi pompa air yang bekerja secara
otomatis. Drum dapat terisi air dan terkuras secara
otomatis. Saat drum terkuras, piramid akan turun dan
membawa limbah menuju saluran pembuangan.
Alat ini dilengkapi dengan teknologi yang dapat dikontrol
langsung dengan sistem IoT. Alat ini juga dilengkapi
dengan mikrocontroller dan mikrocomputer yang
terhubung ke wifi yang daat mengatur waktu
pembersihan limbah di dasar tambak udang melalui
website. “Sekarang ini eranya industri 4.0, sehingga
konsep IoT perlu diterapkan dalam budidaya udang untuk
mempermudah dan mempercepat pekerjaan,” tutupnya.
(Dinul/RA)
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Mahasiswa IPB University Manfaatkan Komunitas IDC
untuk Belajar Debat
meningkatkan soft skill yang dimiliki. Salah satu soft skill

yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah critical

thingking. Soft skill critical thinking ini membutuhkan
pemikiran yang sistematis, lalu memprosesnya dengan
sistematis juga serta memiliki informasi yang cukup dan
lengkap.

I

PB Debating Community (IDC) merupakan unit

kegiatan mahasiswa (UKM) yang mewadahi

mahasiswa IPB University untuk belajar dan

menyalurkan bakat debatnya. Terdapat dua kategori tim
debat yaitu tim debat bahasa Indonesia dan tim debat

bahasa Inggris. Ardella Maharani, Ketua IDC periode

2018/2019 mengungkapkan IDC membuka pendaftaran

“Di IDC para anggotanya dibudayakan untuk membaca dan

menggali informasi dari media apapun. Hal tersebut akan
membuatnya selalu sadar dengan perubahan-perubahan

yang terjadi baik di Indonesia maupun di dunia luar,” papar
Ardella. Untuk meningkatkan kemampuan berdebat, para
anggota IDC diajak supaya rutin berlatih dan mengikuti

perlombaan. Melalui perlombaan dan rutin berlatih, dapat
meningkatkan kemampuan public speaking yang sangat

bagi anggota baru setiap tahunnya. “Kita buka

dibutuhkan ketika berdebat.

University. Selama tiga tahun terakhir ini, pendaftarnya

“Selain critical thinking, kita juga sangat membutuhkan

pendaftaran setiap tahun bagi seluruh mahasiswa IPB
mencapai ratusan, bahkan pernah mencapai lebih dari dua
ratus pendaftar,” ungkap Ardella.

Ia menjelaskan, pendaftar tersebut umumnya adalah

mahasiswa yang sudah memiliki pengalaman lomba debat

sejak masih di bangku sekolah menengah atas (SMA).

Meskipun demikian, ada juga mahasiswa yang mendaftar

setelah mengetahui tentang IDC melalui media massa
maupun stand informasi IDC. Dengan bergabung pada

UKM IDC, para mahasiswa belajar tentang tata cara

kemampuan public speaking. Dengan mengikuti kompetisi

dan berlatih debat secara rutin, kita pun mendapatkan

wadah untuk mengasah kemampuan public speaking kita
secara rutin pula. Bila kita mengikuti seminar public
speaking, mungkin ya hanya sekali saat seminar tersebut
saja,” ujar Ardella. Sampai saat ini, tim IDC telah mengikuti
berbagai lomba debat baik yang berbahasa Indonesia

maupun bahasa Inggris. Dalam kompetisi debat bahasa

Inggris, substansi argumen yang disampaikan lebih besar

bobotnya dibandingkan dengan gramatikal maupun logat

berdebat yang baik.

bahasanya.

Nabil Muhammad Mukhlis, Ketua Divisi Training and

UKM IDC memiliki sederet prestasi yang mentereng, mulai

Development mengungkapkan dengan kemampuan

berdebat yang baik, maka para mahasiswa dapat

mengembangkan kemampuan bernegoisasi dengan baik

pula. “Begitu pula dengan kemampuan mendengarkan
dan memahami argumen orang lain, ini penting bagi

mahasiswa agar mampu berpikir objektif saat berdebat
maupun berdiskusi dengan orang lain,” tambah Nabil.
Nabil mengaku, dari IDC inilah dirinya dapat mempelajari
kemampuan untuk menganalisa dengan baik suatu topik

pembahasan dengan lebih kritis dan substantif.

Kemampuan seperti ini harus dimiliki mahasiswa agar

mampu membentuk pola diskusi atau perdebatan yang
sifatnya saling membangun. Sementara itu, Ardella
menyampaikan dengan bergabung di IDC dapat

dari level nasional hingga internasional. Pada tahun 2019,
IDC telah berhasil mengumpulkan berbagai macam
prestasi yang mengharumkan nama IPB University dan
Indonesia. Mulai dari juara 1 Kompetisi Debat Mahasiswa

Indonesia (KDMI) LLDIKTI tingkat Jawa Barat, Juara 1 KDMI
LLDIKTI tingkat Nasional, Juara 1 National University

Debating Championship LLDIKTI tingkat Nasional., serta
prestasi di Asian English Olympics yaitu 2nd Runner Up
Debate Category.
Tak hanya perlombaan debat, anggota IDC juga memiliki
prestasi di acara-acara Model United Nations (MUN).

Mulai dari Geneva International MUN, Harvard MUN Hong
Kong, San Agustin MUN, dan masih banyak lagi MUN yang

diikuti oleh anggota IDC. (Dn/RA)
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Begini Cara Himasilkan IPB University Ajarkan Pengolahan Ikan
mahasiswa THP dalam memcari pekerjaan setelah lulus.
“Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP), International Organization for Standardization

(ISO) 22000;2018, dan British Retail Consortium (BRC)
issue 8 adalah sertifikasi yang dapat diikuti oleh

mahasiswa THP dengan harga yang lebih terjangkau,”
tegas Arief.
Tidak hanya itu, Himasilkan juga bergerak aktif dalam

H

kegiatan pengabdian masyarakat. Beberapa program

pengabdian yang diselenggarakan di antaranya adalah

impunan Mahasiswa Teknologi Hasil Perikanan

atau biasa disebut Himasilkan IPB University

merupakan himpunan profesi mahasiswa yang

Gerakan Makan Ikan (Gemaik) dan Gerakan Masyarakat

Pintar dan Cinta Produk Perikanan (Gempita).

Kegiatan Gemaik dilaksanakan dengan mengajak anak-

berada di bawah naungan Departemen Teknologi Hasil

anak untuk makan ikan bersama. Menu yang disediakan

(FPIK) IPB University. Tujuan yang diusung oleh Himasilkan

maupun produk olahan ikan lainnya.

mengembangkan, menyalurkan aspirasi, minat, dan bakat

Adapun program Gempita merupakan program

Perairan (THP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

adalah sebagai penampung aspirasi, membina,

pada gerakan ini bermacam-macam seperti burger ikan

mahasiswa THP FPIK IPB University.

pengabdian yang bertujuan mendemonstrasikan

Departemen THP FPIK IPB University memiliki peran

Sampai saat ini Himasilkan telah menggelar Gempita di

siap dikonsumsi. Di sisi lain, departemen ini juga mampu

berbagai jenis produk seperti nugget dan otak-otak.

perikanan. Seiring berkembangnya teknologi, semakin

sendiri untuk memulai usaha atau jika tidak bisa, dapat

baru di bidang perikanan.

menjadi berbagai olahan,” tambah Arief.

Himasilkan dibentuk sebagai wadah bagi mahasiswa THP

Berbeda dengan kegiatan lainnya, Himasilkan juga

sebagai pengolah hasil perikanan menjadi pangan yang
menciptakan produk kosmetik dan farmasi dari produk

memudahkan para mahasiswa dalam menciptakan inovasi

FPIK IPB University yang ingin memperluas ilmu

pengetahuan yang telah didapatkan selama di bangku

pengolahan ikan menjadi berbagai jenis produk olahan.

Desa Batu Tulis, Bogor dengan mengolah ikan lele menjadi
“Harapannya, masyarakat dapat mempraktekkanya
dimulai dari dapurnya sendiri dengan mengkreasikan ikan

mengadakan lomba masak ikan bagi masyarakat.

Tantangan yang diberikan pada perlombaan ini adalah

perkuliahan. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan,

dengan mengolah ikan menjadi beraneka ragam jenis

terjun langsung ke lapangan.

hanya menyediakan daging nila saja, peserta lomba harus

mahasiswa THP dapat memperoleh pengalaman untuk

“Saat mahasiswa THP lulus nanti, diharapkan sudah
memiliki kemampuan lebih di bidang pengolahan ikan,”

tutur Arief Budiman selaku Ketua Umum Himasilkan FPIK
IPB University periode 2018/2019.
Salah satu fokus Himasilkan adalah meningkatkan

produk dengan bahan seadanya. Contohnya, Himasilkan
mampu mengolahnya menjadi olahan yang beragam dan
istimewa.
Melalui Himasilkan, mahasiswa THP juga diajak untuk
memiliki jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, berbisnis

produk perikanan sudah banyak dilakukan oleh

mahasiswa THP. “Dengan bergabung Himasilkan, dapat

kualitas mahasiswa THP. Himasilkan membekali

menambah pengalaman, softskill, dan cara berkomunikasi

bersertifikat. Sertifikat tersebut nantinya dapat digunakan

berkomunikasi yang tepat dengan dosen, teman, mitra,

mahasiswa THP dengan mengadakan pelatihan-pelatihan

dengan berbagai orang. Saya dapat mengetahui cara

dan memperoleh relasi yang luas,” tutup Arief. (Dinul/RA)
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