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Rektor IPB University Harapkan
KNPI Mampu Ciptakan Petani Milenial
Dalam acara ini Prof Arif yang saat ini menjabat sebagai
Ketua Forum Rektor Indonesia 2020 menyampaikan
bahwa harapan ke depan, dapat tumbuh lebih banyak lagi
petani muda yang terdidik. Oleh sebab itu, perguruan
tinggi diharapkan dapat mencetak petani-petani milenial
berkualitas yang nantinya akan berkontribusi dalam

J

pembangunan pertanian di tanah air. Dia mengakui bahwa
untuk menarik minat generasi milenial ke pertanian

umlah petani usia produktif di Indonesia terus

mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Minat
generasi muda atau kaum milenial untuk terjun dan

berwirausaha di bidang pertanian dari hulu ke hilir pun
masih minim.

bukanlah hal mudah. Sebab, selama ini petani selalu
diidentikkan dengan pekerjaan yang kurang
menguntungkan. “Penting untuk mengubah gambaran
tersebut di mata generasi muda. Kita harus buat
gambaran bertani itu keren,” katanya.

“Regenerasi petani menjadi isu penting yang perlu
diperhatikan seluruh pihak. Pada Sensus Pertanian 2013,
jumlah rumah tangga petani turun 20 persen dari 79,5
juta menjadi 63,6 juta. Atau turun 15,6 juta rumah tangga.
Yang lebih parah lagi, 61 persen petani Indonesia telah
berusia di atas 45 tahun. Oleh karena itu, keterlibatan
generasi milenial dan Komite Nasional Pemuda Indonesia

Sementara itu, Ketua DPP KNPI, Noerfajriensyah
mengatakan dunia pertanian tanah air menghadapi
beragam persoalan. Salah satunya adalah minimnya minat
generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Oleh
sebab itu, menjadi sebuah tantangan untuk mengajak
generasi muda menekuni sektor ini.

(KNPI) dalam mendukung, mengembangkan serta

Fajri menyebutkan DPP KNPI memiliki

memajukan sektor pertanian, sangat dibutuhkan.

Agroentrepreunership Program (AP). Yakni program

Pertanian juga perlu sentuhan serta terobosan generasi

pendidikan kewirausahaan hasil kerja sama dengan

milenial,” ujar Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria,

Kementerian Pertanian. Program ini diharapkan dapat

Sabtu (22/2) saat Rapat Dewan Pertimbangan Pusat

melahirkan banyak pelaku socioentrepreunership

KNPI di Jakarta.

terutama di bidang pertanian. Dia berharap seluruh

Menurutnya, pemuda sebagai generasi milenial punya
kontribusi yang penting karena petani kita sudah tua dan
gagap teknologi. Perlu sinergi antara perguruan tinggi
dengan organisasi kepemudaan untuk katalisator.

Pengurus Kecamatan (PK) KNPI, Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) KNPI Kabupaten dan Kota, dan DPD KNPI Propinsi
dapat mendorong pengembangan agrosociopreneur
generasi milenial. (*/Zul)
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Agrianita IPB University Berikan 8.000 Paket Makanan Gratis
untuk Mahasiswa
Menurutnya, program ini ingin memastikan bahwa di IPB
University tidak ada mahasiswa yang tidak bisa makan
karena tidak ada uang. “Kami berencana akan melajutkan
kegiatan ini menjadi kegiatan rutin,” tandasnya.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk
mengkampanyekan program makan hasil olahan ikan.
Salah satunya adalah diadakan lomba mengolah ikan
antar gedung asrama. Pesertanya adalah setiap

R

ibuan mahasiswa IPB University padati lapangan
Common Class Room (CCR), Kampus IPB

Dramaga, Bogor (22/2) untuk mendapatkan

paket makanan gratis. Ada 8.000 paket makanan gratis
yang disediakan oleh Agrianita IPB University. Sekitar
2.000 paket makanan dengan menu ikan, 2.000 menu
ayam, 4.000 tom yum serta buah-buahan.
“Peserta atau mahasiswa yang hadir diwajibkan
membawa rantang atau kotak makanan dan tumbler atau
botol minuman ke lokasi. Setelah mendapatkan kupon,

perwakilan dari sepuluh gedung asrama yang ada di
Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) IPB
University.
Kegiatan yang didukung oleh beberapa donatur dan
sponsor ini juga diramaikan dengan game interaktif
tentang lingkungan oleh Kader Lingkungan IPB University.
Para alumni IPB University menjadi sponsor utama menumenu yang disajikan dalam kegiatan bertajuk "Dapur
Agrianita IPB University" ini. Selain game interaktif, ada
juga penampilan seni dari setiap perwakilan gedung, juga
bazar produk olahan. (Novan/Zul)

mahasiswa bebas memilih menu makanan yang
diinginkan,” ujar Ketua Agrianita, Neno Arif Satria.
Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif
Satria hadir dan menegaskan kembali tentang pentingnya
green lifestyle sejak sebagai mahasiswa. Hal ini
merupakan hal yang harus dibiasakan, agar setiap civitas
IPB University terbiasa untuk peduli dengan lingkungan
hidup.
“Indonesia menempati urutan kedua dalam kategori food
waste. Jangan sampai hari ini ada dari kalian yang tidak
menghabiskan makanan. IPB University saat ini sangat
berkomitmen dengan isu lingkungan hidup dan ingin
menjadi percontohan green campus di Indonesia. Salah
satu langkah yang dilakukan adalah kampanye untuk
menghindari plastik dan menggunakan botol minum serta
kotak makan sendiri pada setiap kegiatan di dalam
kampus,” ujarnya saat memberikan sambutan.
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Sukseskan Sensus Penduduk Online,
Acara Ngisi Bareng Sensus Penduduk 2020 Digelar

T

ahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) gelar Sensus
Penduduk Online 2020. Untuk mensukseskan
program ini, Departemen Statistika, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB
University gelar “Ngisi Bareng (Ngibar) Sensus Penduduk
2020 di Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (21/2). Dari kegiatan ini, harapannya
warga IPB University dapat berpartisipasi aktif dalam
melakukan pendataan kependudukan secara online
dengan baik.
“Sensus Penduduk 2020 menjadi kegiatan penting yang
dilaksanakan Indonesia pada tahun 2020. Pasalnya, data
kependudukan yang akurat dan mutakhir merupakan
dasar bagi pemerintah untuk membuat perencanaan di
berbagai bidang pembangunan, mulai dari persoalan
pendidikan, perekonomian, kesehatan, hingga program
sosial. Selain itu, data kependudukan yang akurat menjadi
pijakan pemerintah dalam merencanakan kebijakan yang
tepat sasaran. Sensus penduduk adalah hal penting bagi
pemerintah, karena kebijakan pemerintah baik berupa
kebijakan pembangunan maupun kebijakan lainnya
bersumber pada jumlah penduduk, data statistik dan juga
hasil sensus penduduk itu sendiri. Oleh karena itu, kunci
utama kesuksesan Sensus Penduduk 2020 adalah
partisipasi dari seluruh elemen bangsa," tutur Dekan
FMIPA IPB University, Dr Sri Nurdiati dalam sambutannya.
Sementara Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Dr Margo
Yuwono menyampaikan bahwa menurut rekomendasi dari
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), setiap negara wajib
melakukan sensus penduduk sekurang-kurangnya 10
tahun sekali. Indonesia mengambil 10 tahun sekali
dikarenakan jumlah penduduknya sangat besar.
"Pemerintah melalui BPS melakukan kegiatan SP2020
untuk perekaman langsung data penduduk, menyediakan

data jumlah penduduk baik secara de facto maupun de
jure. Juga menyediakan parameter demografi dan proyeksi
penduduk. SP2020 kali ini dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama adalah sensus penduduk secara online.
Pada tahap ini masyarakat dapat berpartisipasi langsung
mengisi daftar pertanyaan secara online. Tahap kedua
adalah sensus penduduk wawancara. Pada tahap ini,
petugas sensus mendatangi masyarakat yang tidak
berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 Online,”
ujarnya.
Ia menjelaskan, SP 2020 yakni SP Online berlangsung
pada 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Sementara
Sensus Penduduk Wawancara dilakukan pada 1 hingga 31
Juli 2020.
"SP online dilakukan dengan cara mengakses sensus
melalui laman https://sensus.bps.go.id. Setiap orang
memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan
Nomor Kartu Keluarga (KK) dan klik 'Cek Keberadaan'.
Setelah membuat password dan masuk, Anda akan mulai
mengisi sejumlah pertanyaan," imbuhnya.
Dikatakannya, terdapat 21 pertanyaan dasar seperti nama
lengkap, alamat, pekerjaan, pendidikan dan perumahan.
Setelah menjawab pertanyaan terkait data keterangan
individu dan perumahan, masyarakat dapat mengirimkan
dan mencetak (unduh) bukti partisipasi dalam SP Online.
Bagi masyarakat yang belum mengikuti SP Online, akan
didatangi petugas sensus yang melakukan SP Wawancara
pada Juli mendatang. Ia juga menjelaskan, SP Online
merupakan hal yang pertama kali digelar dalam sejarah
Indonesia. Sensus Penduduk ini menggunakan metode
kombinasi dengan memanfaatkan data Dukcapil sebagai
data dasar (prelist).
“Tujuan Sensus Penduduk adalah menyediakan data
jumlah, komposisi penduduk menurut usia produktif dan
tidak produktif, distribusi dan karakteristik penduduk
Indonesia menuju satu data kependudukan. Output-nya
nanti akan diperoleh jumlah, komposisi, distribusi dan
karakteristik penduduk dan data parameter demografi
serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan
proyeksi penduduk, indikator sustainable development
goals (SDGs) dan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi
pembangunan,” imbuhnya. (Awl/Zul)
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Fema IPB University Edukasi Fasilitator Keluarga
dari Kabupaten Bekasi
keluarga yang semakin kompleks dan tantangan yang
dihadapi oleh keluarga semakin berat.
Oleh karena itu para fasilitator perlu ditingkatkan
pengetahuannya dalam hal ketahanan keluarga sehingga
menjadi terampil dalam memberikan edukasi berbagai
dimensi ketahanan keluarga kepada keluarga.

S

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Dinas

umberdaya manusia (SDM) merupakan aspek
terpenting yang diperlukan untuk memajukan
suatu bangsa. Pembangunan yang dilakukan oleh

suatu negara akan berjalan optimal jika didukung oleh
sumberdaya manusia yang berkualitas. Pembentukan

sumberdaya manusia yang berkualitas sangat ditentukan
oleh lembaga terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga.
Di lingkungan keluarga itulah anak-anak untuk pertama
kalinya mendapat pengalaman sejak dini secara langsung
yang akan digunakan sebagai bekal hidupnya di kemudian
hari. Keluarga memegang peran penting dalam
membentuk dan mengantarkan anak-anak menjadi
generasi yang berkualitas.
Keluarga yang tahan dan berkualitas akan mampu
mencetak generasi penerus yang lebih berkualitas dan
memiliki karakter yang baik. Untuk mendukung
terwujudnya ketahanan keluarga di Kabupaten Bekasi,
maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kabupaten Bekasi mengirimkan para fasilitator
ketahanan keluarga untuk mengikuti pelatihan ketahanan
keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
(IKK), Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University.
Pelatihan ketahanan keluarga ini diikuti oleh 53 fasilitator

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Bekasi, Ir. H. Yuliadi Prihartono. Ia
mengungkapkan, pelatihan ketahanan keluarga sangat
penting untuk menambah wawasan dan keterampilan
para fasilitator dalam mengajarkan berbagai dimensi
ketahanan keluarga untuk mendukung terwujudkan
keluarga tahan dan berkualitas serta SDM unggul
terutama di Kabupaten Bekasi.
Ia juga mengatakan bahwa keluarga merupakan institusi
pertama dan utama dalam menghasilkan SDM berkualitas.
Oleh karena itu ketahanan keluarga merupakan hal yang
sangat penting untuk diperhatikan terutama di Kabupaten
Bekasi.
Selain kegiatan di dalam kelas, para fasilitator juga diberi
kesempatan ke lapangan untuk praktik edukasi ketahanan
keluarga kepada keluarga di lingkar kampus IPB University.
Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas
Keluarga DP3A Kabupaten Bekasi, Sapto Noviantoro, SS
berharap setelah fasilitator mendapat pelatihan dari IPB
University, semua fasilitator dapat mengaplikasikan ilmu
yang sudah didapatkan di masyarakat dan akan dibentuk
wilayah percontohan sekolah ketahanan keluarga di
beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi. (Fika/RA)

ketahanan keluarga dan dilaksanakan di dua tempat yaitu
di Kabupaten Bekasi dan di IPB University, masing-masing
pada 18 dan 19 Februari 2020.
Ketua Departemen IKK Fema IPB University, Dr Tin
Herawati, SP, MSi mengatakan bahwa sudah saatnya
Indonesia mempunyai banyak fasilitator ketahanan
keluarga. Hal ini diperlukan, mengingat permasalahan
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Mahasiswa Jepang Peserta SUIJI-SLP IPB University
Belajar Pertanian di Desa Sukawening
umbi-umbian, timun, bengkuang dan kacang-kacangan.

Hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan oleh
peserta SUIJI-SLP 2020,” katanya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga
desa. Seluruh peserta SUIJI-SLP melakukan kunjungan

kepada warga setempat dengan membagikan flyer. Flyer
tersebut berisi tentang penjelasan umum program SUIJI-

SLP 2020, waktu pelaksanaan dan dokumentasi kegiatan.
Kedatangan mahasiswa disambut hangat oleh warga

L

Desa Sukawening.
ima mahasiswa dari Kagawa University dan Ehime

University, Jepang dan 12 mahasiswa IPB

University yang mengikuti Program Six University

Initiative Japan Indonesia-Service Learning Program (SUIJISLP) 2020 mengunjungi Desa Sukawening, Kota Bogor,

(20/2). Kedatangan mahasiswa peserta SUIJI-SLP

disambut oleh Kepala Desa, perangkat desa, Ketua

Posdaya beserta tuan rumah tempat tinggal mahasiswa
selama program ini berlangsung.
Kepala Desa Sukawening, Jarkasih berharap mahasiswa

Selain itu, mahasiswa berkenalan dengan warga dan

memberikan penjelasan singkat tentang program

tersebut. Kegiatan ini sebagai ajang agar mahasiswa lebih

dekat dengan masyarakat dan lebih mengenal lingkungan
sekitar.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif

baik bagi mahasiwa maupun bagi warga Desa

Sukawening. “SUIJI-SLP 2020 diharapkan dapat
memberikan dampak yang besar, meski hanya dengan

kegiatan-kegiatan kecil, “ tandas Jarkasih. (**/Zul)

peserta SUIJI-SLP dapat bersosialisasi dengan masyarakat

setempat dan berkontribusi dengan berbasis kearifan
lokal. “Kami berharap mahasiswa dapat membangun

relasi yang baik dengan warga setempat dan juga bekerja
sama dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi

desa,” tuturnya dalam sambutan serah terima peserta

SUIJI-SLP.

Ia menambahkan bahwa SUIJI-SLP telah dilaksanakan
sebelumnya di Desa Sukawening, sehingga ini merupakan

kali kedua program tersebut dilaksanakan. Program
sebelumnya dititikberatkan pada pengembangan

agroedutourism. Ada beberapa projek yang telah

dilaksanakan tahun lalu, diantaranya revitalisasi

sekretariat Posdaya, kunjungan ke SDN 02 Cilubang dan

penggalangan dana untuk rehabilitasi fasilitas TKQ Al-Fitri.
“Desa Sukawening terkenal dengan sektor pertanian,
industri dan agrowisata. Terdapat sekitar 5,4 hektar area

lahan pertanian. Beberapa komoditas unggulan ialah
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BEM FMIPA IPB University Ajarkan Pilah Sampah
dan Cuci Tangan yang Benar kepada Siswa SD

M

arkisa (Mari Kita Bangun Desa) adalah

Tiga tempat sampah telah disiapkan mahasiswa untuk

kegiatan pengabdian masyarakat yang

SDN Cihideung Ilir 06 yang telah dihias secara kreatif

digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa

sesuai warna pembeda jenis sampah. Hal ini dilakukan

(BEM), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

untuk menarik perhatian anak-anak dan meningkatkan

(FMIPA) IPB University di SDN Cihideung Ilir 06, Desa

semangat mereka untuk memilah sampah dengan baik

Cihideung Ilir, Bogor (22/2). Kegiatan ini fokus pada

dan benar. Praktik pemilahan sampah langsung dilakukan

pembelajaran lingkungan dan peningkatan budaya literasi

melalui kegiatan operasi semut.

untuk siswa sekolah dasar.

Selain memilah sampah, siswa juga diajarkan tentang

Setelah senam bersama, tim dari BEM FMIPA lakukan

pentingnya mencuci tangan dengan baik dan benar. Cuci

sosialisasi pemilahan sampah dengan cara menjelaskan

tangan dengan baik dan benar itu penting karena akan

kepada siswa perbedaan antara jenis sampah dan tempat

berdampak terhadap kesehatan.

pembuangan yang sesuai dengan jenis sampah tersebut.
Tempat sampah berwarna merah untuk sampah kertas,
kuning untuk sampah plastik dan hijau untuk sampah
organik.

“Saya senang mempunyai tempat sampah baru yang
berwarna-warni. Saya akan membuang sampah kertas ke
merah, daun ke hijau, dan plastik ke kuning,” ujar Najwa,
siswa kelas 3 SDN Cihideung Ilir. (**/Zul)
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Warga Cibitung Menukar Sampahnya dengan
Voucher Cek Kesehatan di Klinik Sampah 2.0 IPB University

D

alam upaya mengurangi sampah sekaligus

memperingati Hari Peduli Sampah Nasional,
Community of Research and Education in

Biocemistry (CREB's) Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University gelar Klinik
Sampah 2.0, di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan

Tenjolaya, Kabupaten Bogor (22/2). Klinik Sampah 2.0
merupakan salah satu program unggulan dari Divisi CoA

(CREB's on Action). Klinik Sampah adalah salah satu sub
program kerja lanjutan dari CoA Project yang berupa

pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga Desa. Klinik
Sampah kali ini dihadiri 53 warga yang terdiri dari orang

tua, remaja hingga anak-anak.

Keluarga) oleh drh Sulistiyani, M.Sc, Ph.D selaku Dosen

Departemen Biokimia IPB University.

“Saya merasa terbantu dengan adanya Klinik Sampah ini
karena dengan kegiatan seperti ini orang sadar untuk
membuang sampah pada tempatnya. Lagi pula Rumah

Sakit jauh dan biayanya cukup mahal. Jadi kegiatan ini

sangat membantu warga di sini,” ucap Isya, salah satu

warga Desa Cibitung Tengah.

Sebanyak 33 orang mahasiswa yang terdiri dari 17
volunter dan satu orang dosen dari Departemen Biokimia
ikut mengambil peran dalam kegiatan ini. Pengecekan

kesehatan dilakukan oleh volunter yang telah diberikan

Pelayanan kesehatan dilakukan dengan menukarkan

pembekalan sebelumnya.

sampah yang ditukarkan yaitu sampah kering seperti botol

“Acara Klinik Sampah sangat berkesan karena bisa

sejumlah sampah kepada petugas kesehatan. Kriteria
plastik, kardus, dan koran bekas. Sampah tersebut

kemudian ditukarkan dengan voucher cek kesehatan yang

meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan

darah, urin, gula darah, kolesterol, asam urat, golongan

mengaplikasikan ilmu biokimia yang dipelajari di kelas ke
masyarakat. Dan saya juga senang bertemu dengan

warga,” ujar Nurul, salah satu volunter mahasiswa

Departemen Biokimia. (**/Zul)

darah serta konsultasi pola hidup sehat. Selain

pengecekan kesehatan, juga diadakan diskusi dan

penyampaian materi tentang TOGA (Tanaman Obat
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Himabio IPB University Fasilitasi Mahasiswa
dari Berbagai Perguruan Tinggi Belajar Membuat Terarium
“Biofarm merupakan program kerja dari Divisi Bioworld
Himabio dengan kegiatan meliputi pengaplikasian ilmu
biologi dalam kehidupan. Kegiatan tersebut berupa
budidaya tanaman dan pemanfaatan ilmu biologi dalam
kehidupan," ungkap Nadia Azizah, Ketua Pelaksana
Biofarm. Ia mengaku kegiatan ini dapat mengedukasi
mahasiswa dan dapat bermanfaat bagi kehidupan seharihari.

H

impunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) IPB University mengajak mahasiswa

Salah satu peserta, Daffani, mengatakan, acara Biofarm
sangat seru dan menyenangkan. "Melalui kegiatan
Biofarm ini kami bisa mengetahui tata cara pembuatan
terarium dan gantungan kunci dari resin," pungkasnya.
(*/RA)

untuk membuat kerajinan tangan berupa terarium dan
aksesoris bunga kering yang diawetkan dengan resin
melalui kegiatan pelatihan Biofarm (Biology on Farm).
Biofarm merupakan kegiatan pengaplikasian bioteknologi
dan budidaya tanaman hias yang dilakukan setiap satu
tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan mahasiswa dalam membudidayakan
tanaman hias dan aplikasinya dalam kehidupan.
Kegiatan Biofarm kali ini diadakan dengan agenda
membuat terarium dari tanaman sukulen dan gantungan
kunci berbahan dasar resin dan bunga kering di Pojok
Biologi, Departemen Biologi, FMIPA IPB University. Acara
ini diikuti oleh 47 mahasiswa yang berasal dari IPB
University, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan,
Jakarta, London School of Public Relations (LSPR) dan
Politeknik Negeri Jakarta.
Terarium adalah seni menanam atau menata tanaman
dalam media atau wadah yang terbuat dari kaca atau
plastik transparan. Tanaman yang umum digunakan untuk
dirangkai menjadi terarium adalah kaktus mini atau
sukulen.
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Peringati Hari Peduli Sampah, Himalogin IPB University
Ajarkan Pilah Sampah pada Siswa SD di Bogor

D

alam rangka memperingati Hari Peduli Sampah

belum mengetahui cara memilah sampah yang baik dan

Teknologi Industri (Himalogin) Fakultas Teknologi

agar lebih banyak anak-anak yang mengetahui cara

Nasional, 17 volunter dari Himpunan Mahasiswa

Pertanian (Fateta) IPB University melaksanakan Social

Action of Himalogin di SDN Babakan 04 Dramaga, Bogor
(22/02/2020). Kegiatan tersebut berupa edukasi

benar. Menurut saya, acara ini harus diperbesar skalanya

memilah sampah yang baik. Harapan saya, mahasiswa

lebih berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial
seperti ini,” ujar Ketua Himalogin. (**/Zul)

mengenai pemilahan dan pengolahan sampah organik dan
anorganik kepada hampir seratus siswa-siswi yang hadir.
Acara ini diisi dengan kegiatan Focus Group Discussion
(FGD) dilanjutkan dengan games pemilahan sampah dan

membuat prakarya dengan mengolah ember bekas

menjadi tong sampah organik dan anorganik. Social Action

of Himalogin ini bertujuan meningkatkan kepedulian

siswa terhadap lingkungan salah satunya memunculkan

kebiasaan memilah sampah sejak dini.

“Acara Social Action of Himalogin ini sudah tepat sasaran.

Yaitu anak-anak SD, dimana beberapa dari mereka masih
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Mahasiswa IPB University Kenalkan Hewan Ternak
kepada Siswa SD Melalui Agroedutourism

H

impunan Mahasiswa Ilmu Nutrisi dan Makanan

Ternak (Himasiter) Fakultas Peternakan (Fapet)

IPB University mengadakan kegiatan

terdiri dari sapi, domba, dan kambing. Ternak unggas lebih

bermacam-macam, diantaranya burung merpati, merpati
pos, burung tekukur, kalkun, ayam ras, ayam kate, angsa,

Agroedutourism bagi siswa-siswi sekolah dasar (SD).

dan entog.

hewan ternak kepada siswa-siswi SD sejak dini.

Pelaksanaan kegiatan disertai adanya games seru guna

Kegiatan agroedutourism ini bertujuan mengenalkan

Kegiatan ini dilaksanakan di Jl. Bukit Asam Ujung 1 No 31,

Komplek Laladon Indah, Bogor, tepatnya di kediaman

meningkatkan antusiasme peserta. Pembuatan bakso
juga diadakan sebagai sarana edukasi kepada peserta

mengenai produk olahan ternak. (*/RA)

salah satu dosen Fakultas Peternakan IPB University, Prof

Dr Ir Nahrowi MSi, pada Sabtu (22/2). Kegiatan ini

sedikitnya diikuti oleh 60 siswa dari SDN Situ Udik.
Pada kesempatan ini, para siswa dan siswi dikenalkan
hewan ternak seperti ternak ruminansia dan unggas. Para

siswa juga berkesempatan memberi pakan hewan ternak,
bermain game serta belajar membuat adonan bakso
daging.
Ternak yang dikenalkan kepada para siswa terdiri dari

kelompok ruminansia dan unggas. Ternak ruminansia
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