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Aplikasi IPB Digitani Sangat Membantu Petani Milenial

R

Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria
menyampaikan bahwa banyak negara di dunia

sudah menerapkan pertanian modern

Masyarakat yang digelar Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University
pada Kamis (5/12) bertempat di IPB International

menggunakan teknologi 4.0. Untuk itu Prof Arif
menegaskan bahwa bangsa ini harus segera bangun dan

Convention Center, Bogor.

depan.

“Ke depan, riset tentang produk-produk substitusi

memikirkan langkah-langkah yang akan dilakukan ke

maupun material baru perlu didorong dalam rangka

“Bonus demografi kita sudah ada di depan mata, kalau

tidak disiapkan maka generasi mendatang akan menjadi
beban,” ungkapnya saat membuka acara Seminar

menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu,

teknologi yang presisi perlu kita siapkan dari sekarang,”
tambah Prof Arif Satria.
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Tren petani yang semakin lama semakin menurun, turut
menambah permasalahan dalam mewujudkan ketahanan

pangan nasional. Maka dari itu, Prof Arif Satria

menghimbau supaya bonus demografi yang terjadi di

Indonesia dapat dioptimalkan sebaik mungkin.

substansialnya lebih menonjol pada aspek pembinaan
sumberdaya manusia. Dalam kegiatan seminar ini, LPPM

IPB University juga menyelenggarakan penjaminan mutu
penelitian dengan sumber dana non-Kemenristekdikti

yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
(BPDPKS) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Sebagai salah satu upaya pemanfaatan perkembangan

(LPDP),” tambahnya.

aplikasi IPB Digitani yang dapat dimanfaatkan oleh petani

Sebanyak 373 judul hasil PPM IPB University dan 25 judul

teknologi di bidang pertanian, IPB University merilis

milenial. Ia mengaku, kehadiran IPB Digitani dinilai sangat
penting bagi petani.

Teknologi IPB Digitani berusaha menyediakan fasilitas bagi

petani untuk konsultasi maupun diskusi secara online

dengan pakar yaitu penyuluh pertanian maupun

profesional. Fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan oleh

petani adalah adanya artikel-artikel pertanian, kabar berita
terbaru seputar pertanian, beragam informasi pertanian
yang disajikan dalam bentuk video, platform jual beli,
monitoring lahan dan tersedianya portal harga.
Dalam seminar ini hadir sekira 398 peserta yang

hasil PPM non IPB University akan dipublikasikan dengan
241 judul dalam bentuk presentasi oral dan 161 judul

dalam bentuk poster. Judul-judul tersebut dikelompokkan
dalam enam kelompok bidang ilmu yaitu bidang pangan,

energi, sumberdaya alam dan lingkungan, biologi dan

kesehatan, sosial, ekonomi dan humaniora, dan teknologi
dan rekayasa serta kelompok PMDSU-PTM-PDD dan

kelompok LPDP-BPDPKS.

Rektor IPB University mengapresiasi upaya LPPM IPB
University yang telah berupaya mewadahi peneliti dari

kalangan dosen maupun mahasiswa untuk melaksanakan

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. (RA)

merupakan peneliti, dosen dan mahasiswa IPB University

yang mendapat pendanaan PPM tahun anggaran 2019
serta peserta dari berbagai instansi lainnya. Ketua

Pelaksana, Prof Dr Eko Sri Wiyono menyampaikan LPPM
IPB University terus berupaya mengembangkan program-

program penguatan pelaksanaan Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) untuk

meningkatkan kapasitas dan mutu PPM. Kegiatan

tersebut diarahkan untuk mewujudkan visi IPB University
menjadi perguruan tinggi terdepan dalam memperkokoh

martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada

tingkat global di bidang pertanian, kelautan dan biosains
tropika termasuk biomedis.

Proses penjaminan mutu dan kinerja PPM IPB University

terus dilakukan, salah satunya dengan kegiatan seminar
nasional hasil PPM tahun 2019. Pada seminar nasional

kali ini LPPM IPB University bekerjasama dengan Sekolah
Pascasarjana IPB University dalam kegiatan seminar

untuk skema Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk
Sarjana Unggul (PMDSU), Program Disertasi Doktor (PDD),

dan Penelitian Tesis Magister (PTM).

“Kerjasama dengan sekolah Pascasarjana ini penting

mengingat pada skema penelitian tersebut atmosfir
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IPB University Akan Hadirkan Suasana Industri di Sekolah Vokasi
fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri
dan wawasan mereka, memberikan ruang bagi dosen

untuk menerapkan metode pembelajaran kreatif, serta

menerapkan penilaian hasil belajar yang lebih bervariasi.
“Pembelajar yang tangkas membutuhkan 16 keterampilan
untuk abad ke-21. Sebagai literasi dasar, mahasiswa akan

mengembangkan keterampilan literasi, berhitung, ilmiah,
informasi dan komunikasi, keuangan, keterampilan

D

i era Revolusi industri 4.0, Rektor IPB University,

Prof Dr Arif Satria menyampaikan bahwa

teknologi 4.0 tidak hanya tentang drone,

budaya dan kewarganegaraan. Adapun untuk kompetensi

mahasiswa, mereka akan belajar keterampilan berpikir

kritis, kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Selain itu,

untuk meningkatkan kualitas karakter, mahasiswa akan

dibimbing untuk mengembangkan rasa ingin tahu, inisiatif,

blockchain, kecerdasan buatan atau internet of things

ketekunan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan,

mengubah cara berpikir, cara berperilaku, termasuk

percaya bahwa semua keterampilan ini akan dapat

(IoT), tetapi revolusi 4.0 adalah masalah pola pikir,

kepemimpinan. “Oleh karena itu, materi kuliah yang

diberikan kepada siswa harus memiliki konten terbaru, “
ucapnya saat memberikan sambutan dalam dalam

International Vocational Education Seminar yang digelar di

keterampilan kesadaran sosial dan budaya mereka. Kami
menjawab tantangan sumber daya manusia di masa
depan,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Dekan Sekolah Vokasi IPB

IPB International Convention Center (IICC) Bogor, (4/12).

University, Dr Arief Daryanto, tantangan yang dihadapi

“Kita harus memperbaharui perkembangan materi

pendidikan vokasi yang masih menjadi second choice.

Harus up to date dengan perkembangan saat ini.

“Saat ini Sekolah Vokasi sudah bekerjasama dengan

perkuliahan. Terutama di bidang ekonomi dan teknologi.

saat ini adalah adanya mindset masyarakat terhadap

Menyesuaikan materi kuliah dengan perkembangan

pemerintah Jawa Barat untuk mengembangkan peran

suasana industri di Sekolah Vokasi IPB University. Kami

untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jawa

teknologi dan industri saat ini dapat menghadirkan

juga berupaya menghubungkan dan mencocokkan antara

vokasi dalam menumbuhkan perekonomian daerah dan
Barat. Untuk itu, pada kesempatan ini, kami akan melihat

universitas dan dunia industri. Sekolah Vokasi didirikan

model terbaik dari berbagai negara yang telah

keterampilan dan pengembangan pekerjaan yang begitu

yang dari Jerman, Belanda dan negara-negara di Asia

untuk dapat beradaptasi dengan pengembangan
dinamis,” tambahnya.

menyelenggarakan Sekolah Vokasi. Yang hadir hari ini, ada
Tenggara,” ujarnya. (dh/Zul)

Saat ini IPB University sedang mencurahkan energinya

untuk merekonstruksi kurikulum menjadi kurikulum 2020
agar tercapai tujuan pendidikan IPB 4.0. Pendidikan IPB

4.0 ini ingin menghasilkan pelajar yang gesit dan tangguh.
Menurutnya, kurikulum ini akan menggunakan

pengembangan pola pikir dan keterampilan baru dan
lanjutan. Kurikulum dirancang dengan mengintegrasikan

hard skill dan soft skill untuk menghasilkan siswa sebagai
pelajar yang gesit dan kuat. Memberikan ruang atau
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Enam Mahasiswa IPB University Ujian Sidang Thesis
di Adelaide University
Terkait dengan komisi pembimbing, pada split site master
program, Departemen Ilmu Ekonomi menerapkan sistem
joint supervisors (satu pembimbing dari Adelaide

University dan satu pembimbing dari IPB University).

Terdapat lima pembimbing dari Indonesia yaitu: Prof

Nunung Nuryartono, Dr Sahara, Dr Lukytawati Anggraini,
Dr Tony Irawan dan Dr Dedi Budiman Hakim. Adapun

D

pembimbing dari Adelaide University adalah: Associate
Professor Mandar Oak, Dr. Eran Binenbaurn, Dr. Raul

elegasi dari Departemen Ilmu Ekonomi bersama

Baretto, dan Dr, Nadezhda Baryshnikova.

Manajemen, Prof Nunung Nuryartono,

Selain melakukan ujian sidang thesis, pada kunjungan

dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan

melakukan kunjungan kerja ke Adelaide University,

Australia, (2-6/12). Kunjungan tersebut terkait dengan
program Split Site tingkat master (S2) yang telah dirintis
oleh Departemen Ilmu Ekonomi sejak tahun 2012 dan
berlanjut hingga sekarang. Prof. Nunung Nuryartono

menyatakan bahwa kerjasama tersebut akan

dikembangkan ke arah yang lebih luas, tidak hanya
terbatas pada program master, namun juga pada program
doktor dan sarjana.

Menurut Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Dr Sahara,
program tersebut merupakan kerjasama antar empat

kerja tersebut juga dilakukan evaluasi terhadap program
split site dengan melakukan diskusi dari kedua belah pihak

yaitu mahasiswa peserta program dan School of

Economics. Pada kesempatan tersebut terdapat beberapa

masukan dari mahasiswa terkait penyelenggaraan
program tersebut.

Head School of Economics, Adelaide University, Dr Gareth

Myles, menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan

performance mahasiswa yang dikirimkan dari Departemen
Ilmu Ekonomi dan sangat berharap agar program tersebut
bisa terus berlanjut ke depannya.

institusi yaitu IPB University, The University of Adelaide,

Australia Awards dan berbagai instansi di Indonesia

dimulai dari Kementerian Perdagangan (tahun 2012 dan

Lebih lanjut Delegasi Departemen Ilmu Ekonomi juga

dengan Pemda Aceh, dan Badan Pusat Statistik.

(fakultas yang membawahi School of Economics).

“Tujuan utama kunjungan ini adalah penyelenggaraan

Menurut Dr Sahara, Departemen Ilmu Ekonomi

2013) yang kemudian di tahun-tahun berikutnya berlanjut

ujian sidang thesis terhadap enam mahasiswa yang

terlibat pada split site master program, pengembangan

kerjasama pendidikan di tingkat sarjana (S1) dan Doktor

(S3) serta pengembangan kerjasama penelitian,” ujarnya.
Lebih lanjut Dr Sahara menjelaskan bahwa para
mahasiswa yang mengikuti program tersebut mengambil

kuliah selama satu tahun di Departemen Ilmu Ekonomi

plus satu tahun di Adelaide University. Pada awal bulan

Desember ini keenam mahasiswa tersebut telah

menyelesaikan semua kegiatan perkuliahan di Adelaide
yang kemudian dilanjutkan dengan ujian sidang. Ujian

sidang tersebut dihadiri oleh semua komisi pembimbing,
penguji utama dan perwakilan dari program studi.

melakukan pertemuan dengan pihak Faculty of Profession

mendapatkan mandat dari rektor untuk membuka kelas
internasional. Oleh karena itu, keberadaan partner

university yang bereputasi di luar negeri sangat

diperlukan. Usulan tersebut disambut baik oleh pihak
Faculty of Profession.
Selain di bidang pendidikan, kerjasama di bidang penelitian
juga terus dikembangkan melalui pertemuan dengan Prof

Wendy Umberger, the Executive Director of the Centre for
Global Food & Resources, Adelaide University. Prof Wendy

menyatakan bahwa kerjasama penelitian antara Adelaide
University dengan IPB University telah berlangsung lama

dan akan terus dikembangkan ke depannya. Dalam waktu

dekat ini akan dilaksanakan kerjasama baru terkait dengan
peningkatan kualitas komoditas susu di Indonesia. (**/Zul)
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Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Cara Berbisnis
yang Tepat di Desa Sukawening
Sementara, Dr Dimas Andrianto, memaparkan sumber

daya air yang menjadi sumber kehidupan. Ia menjelaskan

tentang peran pentingnya menjaga kualitas air yang baik.
“Air bersih adalah air yang sehat. Dengan adanya air

bersih, hal ini dapat menurunkan angka penderita

penyakit, khususnya penyakit yang berhubungan dengan

air (waterborne diseases). Tidak hanya kolera, disentri dan
thypus, tetapi juga trachoma. Beberapa penyakit biasanya

disebabkan oleh cacing parasit. Di negara maju, suplai air

L

bersih masyarakat sudah hampir 100 persen, maka

jumlah penyakit akibat infeksi penyakit enterik misalnya

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University telah

mengirimkan dua dosen ke Desa Sukawening,

Kecamatan Dramaga Bogor dalam rangka menjalankan

kolera, disentri, thypus dan sejenisnya dapat ditekan
dengan tajam,” katanya.
Ia juga mengapresiasi desa Sukawening yang telah

program Dosen Mengabdi 2019. Dosen Mengabdi

memiliki PAM desa. Hal tersebut membuktikan

guru besar dalam kegiatan pengabdian kepada

untuk hidup sehat dengan dimulai dari mensuplai air

merupakan salah satu kegiatan dosen guru besar dan non
masyarakat guna mengembangkan, difusi dan penerapan

ilmu pengetahuan serta teknologi untuk kesejahteraan

bangsa.

masyarakat sudah mulai belajar mandiri dan berupaya
bersih di desa.
Kepala Desa Sukawening, Jarkasih dalam sambutannya
menyampaikan rasa terimakasih atas kesempatan yang

Sosialisasi yang diadakan di Kantor Desa Sukawening,

diberikan pihak LPPM kepada 17 desa lingkar kampus,

dilaksanakan dari LPPM IPB University. Hadir 41 peserta

mengaplikasikan inovasi-inovasi IPB University langsung

November lalu adalah kegiatan yang kedua kalinya

yang terdiri dari tokoh masyarakat, Kader Posyandu,
Pengurus Desa, pemuda dan ibu rumah tangga.

Dua dosen tersebut adalah Dr Jono Mintarto Munandar

khususnya dalam hal ini Desa Sukawening untuk
kepada masyarakat.

"Kegiatan Dosen Mengabdi ini haruslah dimaksimalkan
dan disambut dengan baik oleh masyarakat Desa

dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan

Sukawening sebagai wadah untuk menambah

Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu

masyarakat. Kegiatan dosen mengabdi ini sangat berharga

Manajemen (FEM) dan Dr Dimas Andrianto dari

pengetahuan dan meningkatkan perekonomian

Pengetahuan Alam (FMIPA).

dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, mudah-

Dalam kesempatan ini, Dr Jono memberikan pengetahuan

dijalankan, karena manfaatnya yang besar bagi

kepada masyarakat mengenai cara berbisnis dan prinsipprinsip pemasaran. Menurutnya, dalam berbisnis haruslah

mudahan kegiatan semacam ini rutin diadakan dan
masyarakat," ujarnya.

fokus pada satu bidang yang hendak dikembangkan.

Kegiatan ini ditutup dengan pembagian bibit jambu dan

“Mengapa demikian? Karena dalam berbisnis harus

masyarakat. Harapannya bibit tersebut ditanam dan

diperhatikan betul faktor-faktor pendukung yang lain,

seperti karakter konsumen, penentuan pasar, dan

sirsak. Ada sekitar 100 bibit telah dibagikan kepada

dirawat sebaik mungkin oleh masyarakat Sukawening

untuk menjaga lingkungan sekitar. (Dng/Awl)

kebutuhan atau permintaan banyak pasar. Kemudian
mulailah bisnis dengan hal terkecil lebih dahulu jika

sungguh-sungguh maka akan menjadi besar,” tuturnya.
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Seameo Biotrop Gelar Promosi Exposure

S

outheast Asian Regional Centre for Tropical Biology

(Seameo Biotrop) menggelar kegiatan Promosi

Exposure, Rabu (4/12). Kegiatan ini bertujuan

untuk membangun kemitraan dengan media massa dalam
rangka penyebarluasan informasi mengenai SEAMEO

BIOTROP, terutama dalam hal kegiatan penelitian,

peningkatan kapasitas sumberdaya manusia serta
penyebaran informasi dalam bidang biologi tropika. Hadir

sebanyak 33 orang wartawan dari 31 media massa lokal

dan nasional, baik cetak maupun elektronik berpartisipasi

aktif dalam kegiatan tersebut.

Dr Irdika Mansur, MForSc, Direktur SEAMEO BIOTROP
menyampaikan Promosi Program dan Kegiatan SEAMEO

nilai nyata biologi tropika di Kawasan Asia Tenggara,”

lanjut dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan ini.
Lebih lanjut, Dr Irdika memaparkan, SEAMEO BIOTROP
telah menetapkan tiga program payung, yaitu restorasi

ekosistem yang terdegradasi, pengelolaan berkelanjutan

atas ekosistem atau bentang darat yang digunakan secara
intensif dan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan

ekosistem/bentang darat unik dengan keanekaragaman
hayati tinggi. “Artinya, tiga kegiatan utama SEAMEO

BIOTROP yang dilaksanakan selama periode Juli 2017
sampai dengan Juni 2022, harus sesuai dengan visi, misi
dan tiga program payung yang telah ditetapkan,” ujarnya.
(*/ris)

BIOTROP tahun 2019-2020. “Dalam 50 tahun terakhir,

isu-isu biologi tropika berkembang dengan sangat

dinamis. SEAMEO BIOTROP menetapkan Rencana

Pembangunan Lima Tahunan (Five-Years Development
Plan/FYDP) untuk menjaga agar program dan kegiatan

yang dilaksanakan selalu relevan dengan kebutuhan
regional. Dalam FYDP ke-10 (2017-2022), SEAMEO
BIOTROP telah menetapkan visinya sebagai pusat

terdepan dalam mempromosikan dan memperkaya nilai-
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Dosen Mengabdi IPB University Ajarkan Guru TK
Mengolah Data Statistik
berupa hasil rekaman atau catatan administrasi, survei
berupa kuisioner atau interview, percobaan, dan
observasi,” ujarnya.
Pada waktu yang sama, Cici juga menjelaskan tentang
cara mengumpulkan data terkait TK Agriananda yang
dapat digunakan untuk peningkatan kualitas layanan TK
Agriananda. Pengumpulan data secara administratif

C

berasal data manajerial. Pengumpulan data secara
observasi dan percobaan berasal dari data tumbuh

ici Suhaeni, dosen dari Departemen Statistika,

kembang anak. Pengumpulan data secara administratif,

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

observasi, dan percobaan berasal dari data akademik.

(FMIPA) ajarkan metode pengolahan data

Pengumpulan data secara survei berasal dari data

statistika kepada guru-guru dan staf administrasi di TK
Agriananda, Kampus IPB Dramaga, Bogor (28/11).

Kegiatan yang dilakukan Cici ini merupakan bagian dari
Program Dosen Mengabdi yang digelar oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB
University. Dosen Mengabdi merupakan suatu kegiatan
dosen non Guru Besar dan Dosen Guru Besar IPB
University sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat
guna pengembangan, difusi ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk kesejahteraan bangsa.

persepsi orang tua.
Pada sesi pelatihan analisis data, peserta secara langsung
diajarkan praktik analisis data menggunakan Microsoft
Excel. Pelatihan tersebut meliputi manajemen data,
mengagregasi data, meringkas data, visualisasi data, dan
analisis. Dengan adanya penyuluhan tentang
pemanfaatan statistika dan pelatihan analisis data,
diharapkan peserta mampu menerapkannya agar kualitas
pelayanan TK Agriananda terus meningkat. (Dng/Awl/Zul)

Pada kesempatan ini, Cici memaparkan tentang
pemanfaatan ilmu statistika untuk peningkatan layanan
TK Agriananda. Menurutnya, pengetahuan mengenai
pemanfaatan statistika serta ketrampilan dalam analisis
data dapat digunakan sebagai upaya peningkatan kualitas
layanan TK Agriananda. Ia menambahkan, ada tiga hal
yang melekat pada data yaitu bagaimana mengumpulkan,
bagaimana menganalisis dan bagaimana
menginterpretasikan.
“Setiap kegiatan manusia banyak menghasilkan data yang
dapat diolah dengan pengetahuan statistika. Cara
mengumpulkan data tersebut yaitu secara administratif
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Dosen Mengabdi di Desa Sukawening
Beri Sosialisasi Pengembangan Desa Wisata

L

embaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat (LPPM) IPB University mengirimkan

Prof EKS Harini Muntasib untuk memberikan

sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar dalam
mengembangkan desa wisata di Desa Sukawening, Bogor.
Guru Besar Tetap Departemen Konservasi Sumber Daya
Hutan dan Ekowisata (KSHE), Fakultas Kehutanan IPB
University, ini menjadi bagian dari kegiatan Dosen
Mengabdi yang digelar di Desa Sukawening, Bogor
(14/11).
“Hal yang terpenting dalam membangun desa wisata
adalah kesiapan masyarakat itu sendiri dalam menyambut
tamu. Potensi berbagai sektor yang ada di Desa
Sukawening tidaklah cukup untuk menjadikannya menjadi
desa wisata. Harus ada niat dari masing-masing pribadi
dan kerjasama antar masyarakat untuk dapat
mewujudkannya,” tutur Prof Harini.
Menurutnya, niat awal merupakan salah satu modal untuk
mencapai suatu tujuan. Selain itu, warga harus belajar
mandiri, konsisten dengan apa yang telah dilakukan,

mengandalkan pihak lain untuk mencapai suatu tujuan.
“Membangun desa wisata dapat dimulai dari rumah
sendiri. Kebersihan lingkungan rumah merupakan salah
satu faktor yang bisa jadi berperan sangat besar.
Kebiasaan masing-masing pribadi di rumah dapat
dijadikan tolak ukur kesiapan suatu desa untuk dapat
menjadi desa wisata,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sukawening, Jarkasih
menyampaikan bahwa dari nama desanya saja
"Sukawening", seharusnya sudah dapat menggambarkan
kondisi desa. Yakni suka yang berarti cinta sedangkan
wening yang berarti bening atau tenang. “Desa
Sukawening berarti desa yang cinta ketenangan dan
kebersihan. Maka haruslah kita jaga lingkungannya,"
tuturnya.
Ia menambahkan, sosialisasi ini sangat bermanfaat dan
materi yang disampaikan oleh dosen IPB University harus
segera ditindaklanjuti oleh semua masyarakat kalau ingin
desa Sukawening menjadi desa wisata. (WD/Awl/Zul)

lakukan secara bertahap dan tantang diri sendiri tanpa
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Nugget Daun Lamtoro Karya Mahasiswa IPB
Sabet Juara 3 Business Plan Competititon

B

anyak bisnis-bisnis baru yang dikembangkan oleh
mahasiswa IPB University yang mengantarkan
mereka meraih juara dalam kompetisi

perencanaan bisnis (business plan). Tiga mahasiswa dari

melimpahnya daun lamtoro namun belum termanfaatkan
secara optimal,” kata Santi Febrianti.
Kandungan gizi dari daun petai cina atau lamtoro terbilang

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP),

cukup lengkap. Dari beberapa kandungan gizi tersebut

Santi Febrianti, Aisyah Nur Nabila, dan Thoriq Aziz berhasil

pada daun petai cina adalah lemak, protein, pospor, dan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) atas nama

mengharumkan nama IPB University dengan menyabet

juara 3 dalam Lomba Business Plan Sharia Economic Expo

2019 di UIN Raden Fatah Palembang belum lama ini.

Dalam bisnis plannya, mereka mengambil tema
“Optimalisasi Islamic Sociopreneur untuk

yang menonjol adalah kalsium. Gizi lain yang terdapat
vitamin A.

“Sebenarnya untuk stunting itu tidak hanya masalah

kurang kalsium saja tetapi gizi secara keseluruhan. Kami
juga menambahkan beberapa bahan tambahan seperti

Mengembangkan Industri Halal di Indonesia”.

wortel untuk menunjang kandungan gizi pada nugget.

Tiga mahasiswa ini membuat inovasi nugget berbahan

menggunakan campuran ikan lele, agar menambah

Pengembangan produk Toro Nugget ini, nantinya akan

daun lamtoro atau petai cina yang tinggi kalsium sebagai

kandungan gizi dalam nugget sehingga menjadi lengkap.

yang melimpah juga mendukung untuk membuat inovasi

pasar,” tambah Thoriq Aziz.

pencegah stunting. Selain itu, ketersediaan daun lamtoro

ini.
“Inovasi yang kami angkat adalah “Toro Nugget” yaitu

nugget berbahan daun lamtoro sebagai makanan tinggi
kalsium untuk mencegah stunting. Alasannya kenapa?

Yang pertama adalah permasalahan stunting di Indonesia
terlebih di Bogor. Menurut Bupati Bogor, Ade Yasin, masih
ada 188.996 Balita di Kabupaten Bogor menderita
stunting hingga akhir 2018. Alasan yang kedua adalah

Harapannya produk ini dapat berkembang dan diterima

Selain memanfaatkan daun lamtoro sebagai bahan
nugget, yang menjadi keunggulan lain dari rancangan

bisnis ketiga mahasiswa ini adalah sistem koin donasi
untuk ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf). “Dalam

rancangan bisnis kami, ada sistem koin donasi untuk

zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf atau yang biasa disebut
(ZISWAF) yang mengarah ke potensi ekonomi islam

modern dan sociopreneur,” tambahnya. (Ath/Zul)
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Manfaatkan Daun Mangrove Sebagai Keripik,
Mahasiswa IPB University Raih Juara 3 Business Plan Competition

P

engembangan bisnis berbasis teknologi maupun

dikirimkan untuk penanaman mangrove di daerah

sosial telah banyak dikembangkan di Indonesia.

tersebut.

Begitu juga yang dilakukan oleh tiga mahasiswa

Departemen Agribisnis IPB University. Irvan Didi Pramana,
Pramita dan Bagus Estu Ramadhan berbasil
mengembangkan bisnis berbasis sosial (sociopreneur).

“Rovestik yang berbahan daun mangrove memiliki banyak
manfaat. Daun mangrove dapat membantu pengobatan
pasien diabetes, asma dan beberapa penyakit lain.
Sebenarnya untuk proses dalam pembuatan bisnis keripik

Inovasi keripik daun mangrove yang diberi nama

ini, yang memproduksi adalah masyarakatnya sendiri

“Rovestik” berhasil membawa ketiga mahasiswa ini

kemudian kami yang menjual,” jelas Irvan.

menyabet Juara 3 Business Plan Competition di
Universitas Sebelas Maret Surakarta, awal Desember lalu.

Keunggulan dari Rovestik adalah keripik stik mangrove
belum ada di Indonesia, kemudian kemasan menarik untuk

Rovestik merupakan kripik stik mangrove yang

memunculkan sisi sosial yang menarik konsumen untuk

dikembangkan dari Muara Gembong, Bekasi. Rovestik

membeli produk.

dikembangkan dari daun mangrove. Daerah pesisir ini
mengalami masalah abrasi sampai ke rumah penduduk.

Rencana pengembangan ke depannya, produk ini dapat
diproduksi 800 unit per bulan dengan berbagai varian rasa.

Kondisi Muara Gembong yang banyak terjadi abrasi,

Perluasan pengembangan juga akan diupayakan ke

menginisiasi kami untuk mengangkat bisnis berbasis

berbagai daerah pesisir agar dapat menunjang ekonomi

sociopreneur. Konsep sociopreneur dalam bisnis ini adalah

masyarakat tersebut dengan tetap peduli pada

lima persen hasil penjualan selama satu tahun akan

lingkungan. (Ath/Zul)
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