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IPB University Terima Kunjungan
Wakil Menteri Pertanian, Alam dan Kualitas Pangan Belanda
agromaritim yang presisi. Beberapa teknologi yang
diperlukan antara lain adalah artificial intelligence,
penggunaan drone, robotic, blockchain, genetic
engineering, nanoteknologi dan lain sebagainya. Dengan
menerapkan konsep agromaritim 4.0 diharapkan dapat
meningkatkan kualitas, nilai tambah, partisipasi,
kompetitif dan multifungsi produk-produk pertanian.
"Saat ini IPB University memiliki banyak kerjasama dengan
Belanda. Beberapa proyek kerjasama tersebut adalah
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PB University menerima kunjungan resmi dari Wakil

Menteri Pertanian, Alam dan Kualitas Pangan, Belanda

pada Rabu (11/3) di Kampus IPB Dramaga Bogor. Pada

kunjungan ini, Wakil Menteri diajak berkunjung ke
Agribusiness and Technology Park (ATP) dan menanam
pohon di lingkungan Common Class Room (CCR) IPB

INREF-Smart-In-Ag, Forensic Tracing of Tropical Timber in
Indonesia, Vocational Education Training (VET) dan the
Resilience of the Richest Reef," papar Prof Arif.
Ia menjelaskan proyek kerjasama yang baru saja dijalin
dengan Pemerintah Belanda adalah Smart Indonesian
Agriculture-Development Logictic and Evaluation for

University.

Animal Protein Production (INREF-Smart-in-Ag).

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengatakan
bahwa "Sebagai perguruan tinggi yang konsen pada
penelitian, saat ini IPB University telah memiliki sedikitnya
24 pusat penelitian yang berfokus pada pangan, energi,
lingkungan, pengentasan kemiskinan dan biomedis.
Semua bidang ini sudah masuk dalam Rencana Strategis
Agromaritim 4.0 yang berusaha mempromosikan

Kerjasama ini secara resmi akan dilaksanakan kedua belah
pihak pada bulan April 2020 mendatang.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Alam dan Kualitas
Pangan Belanda, Mr Jan-Kees Goet dan rombongan
berkunjung ke IPB University dalam rangka menjalin
kerjasama pembangunan pertanian di Indonesia.
Lawatannya ini merupakan rangkaian agenda kunjungan

penelitian transdisiplin," ungkap Prof Arif Satria.

Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia.

Ia mengungkapkan konsep Agromaritim 4.0
mempertimbangkan bidang pertanian, perikanan dan
biosains. Konsep Agromaritim 4.0 berusaha menerapkan
internet of things (IoT) dalam menciptakan sumberdaya

"Negara kami merupakan negara kecil dengan luas lahan
yang kecil, tetapi kami mampu menghasilkan produk
pertanian yang melimpah dan berkualitas. Terkait
ketersediaan pangan, saya rasa ini tidak hanya
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persoalan negara kami, tetapi hampir seluruh negara

"Kepada generasi muda, mari bersama-sama membangun

termasuk Indonesia. Dengan pertumbuhan populasi dunia

pertanian sehingga salah satu cita-cita Sustainable

yang mencapai sembilan milyar pada tahun 2045

Development Goals (SDGs), yaitu zero hungry bisa

mendatang, maka persoalan pangan ini menjadi penting

terwujud. Dengan memanfaatkan inovasi-inovasi di

bagi semua negara," ungkap Mr Jan-Kees di hadapan

bidang pertanian kita pasti bisa mewujudkan itu, karena

mahasiswa yang hadir dalam Colllege Tour di Auditorium

salah satu kunci keberhasilannya adalah dengan inovasi,"

Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga.

pungkasnya. (RA)

Pada kesempatan ini, Mr Jan-Kees mengungkapkan
tentang keberhasilan Belanda dalam mengelola pertanian.
Pengelolaan pertanian di Belanda dilakukan secara
terintegrasi baik dari pemerintah, petani maupun pebisnis.
"Kami menyebutnya segitiga pertanian. Di sana ada peran
pemerintah dalam mengelola regulasi, petani sebagai
pelaku utama dan pebisnis sebagai perantara petani
dalam menyalurkan produk-produk pertanian,"
tambahnya.
Terkait isu food waste dan food loss, Mr Jan-Kees
mengungkapkan ini merupakan isu penting yang juga
harus mendapat perhatian dunia. Untuk menguranginya,
perlu dilakukan upaya-upaya seperti mengubah sisa
makanan menjadi energi maupun sesuatu yang
bermanfaat bagi lingkungan. Tidak hanya itu, berbagai
pihak juga perlu dilibatkan supaya para konsumen dan
customer bisa memahami tentang pentingnya pangan
bagi kehidupan manusia di seluruh belahan dunia.
Ia juga menjelaskan, beberapa isu pertanian yang dihadapi
dunia antara lain adalah konversi lahan pertanian menjadi
industri dan kurangnya regenerasi petani muda. Beberapa
upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Belanda saat
ini adalah menciptakan inovasi-inovasi berupa lanskap
yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian secara
modern dan presisi. Adapun permasalahan regenerasi
petani, Pemerintah Belanda berusaha mengenalkan
inovasi-inovasi pertanian kepada generasi muda agar
memiliki minat terhadap pertanian. Tidak hanya itu, secara
regulasi pemerintah juga sangat berperan sehingga
pertanian di Belanda bisa maju dan berkelanjutan.
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IPB University Berkomitmen Ciptakan Lulusan
dengan Kemampuan SDM Unggul

B

elakangan ini banyak terjadi berbagai krisis baik
secara sosial, lingkungan dan di dunia kesehatan,
menimbulkan perubahan besar di berbagai

belahan dunia. Krisis ini berdampak pada perubahan

berbagai aspek kehidupan. Terlebih lagi di era revolusi
industri 4.0 yang memaksa setiap orang untuk terus
adaptif terhadap perubahan.

“Oleh karena itu, IPB University terus mendorong
mahasiswa dan lulusannya untuk selalu mengasah
kemampuannya supaya mampu beradaptasi melalui

kemampuan kepemimpinan yang baik dalam menghadapi
berbagai tantangan di masa mendatang,” kata Rektor IPB

University, Prof Arif Satria saat membuka acara Wisuda

Kedua, memiliki strategi dan perencanaan yang baik.

Pemimpin yang hebat selalu memiliki strategi dan rencana

yang baik dan mematuhinya. “Di masa depan bukan
tentang kompetisi pengetahuan, namun kompetisi

kreativitas, kompetisi imajinasi, kompetisi belajar,
kompetisi pemikiran independen. Oleh karena itu,

perubahan-perubahan yang terjadi hanya bisa dihadapi
dengan strategi dan perencanaan yang baik,” tutur Prof

Arif Satria.

Ketiga adalah agility. Perubahan akan selalu datang secara

tiba-tiba, bahkan kita dituntut untuk mampu day to day
thinking. Kemampuan bergerak cepat, adaptasi dan

eksekusi yang cepat sangat diperlukan dalam menghadapi

Program Program Sarjana, Pendidikan Profesi Dokter

setiap perubahan.

di Gedung Grha Widya Wisuda (GWW) kampus IPB

Keempat, seseorang dengan kemampuan kepemimpinan

Hewan, Magister dan Doktor IPB University, Rabu (11/3)
Dramaga Bogor.
Prof Arif mengatakan ada empat ciri kemampuan

kepemimpinan (leadership skills) dalam menghadapi
perubahan yang perlu dimiliki oleh para lulusan. Pertama,

emotional intelligence yang dapat digunakan untuk

membantu memahami dan mengelola reaksi terhadap

yang baik mampu melakukan komunikasi yang efektif.

Komunikasi yang efektif bisa memastikan seseorang

berinteraksi secara efektif dan terhindar dari isu-isu yang

tidak pasti kebenarannya (hoax).

“IPB University memiliki komitmen tinggi untuk
menciptakan lulusan dengan kemampuan sumberdaya

perubahan. Emotional intelligence dicirikan dengan

manusia (SDM) yang unggul. SDM unggul lulusan IPB

empathy, dan relationship management yang baik.

sebanyak-banyaknya karya dan setinggi-tingginya Ilmu.

kemampuan mengelola self awareness, self management,

University dicirikan dengan seluhur-luhurnya budi,
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Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang untuk membekali

dibutuhkan di masa depan. Selain itu IPB University telah

talent sehingga lulusannya lincah, tangguh dan adaptif

Agro-maritim 4.0 dan kumpulan pemikiran dosen IPB

dangan perubahan," ungkap Rektor IPB University.

University dalam buku IPB 4.0.

Prof Arif Satria menjelaskan tujuan utama dari penerapan

Selain itu berbagai macam inovasi melalu hasil penelitian

peserta didik dengan skills set yang akan memperkuat

Pendidikan IPB 4.0 agar para lulusan IPB University

menjadi powerful agile learner. Karakter ini membutuhkan
future mindset dan skill set yang sangat dibutuhkan pada

melahirkan konsep agro-maritim 4.0, Roadmap Research

telah berhasil dihasilkan IPB University. Inovasi-inovasi

yang telah diciptakan antara lain seperti SQUAH (Smart
Quail House) Kandang Cerdas Puyuh Berbasis IOT, Smart

abad 21, seperti empat kompetensi (pemikiran kritis dan

Detection for Quality Fruits: mendeteksi tingkat

komunikasi, kolaborasi), kualitas karakter (keingintahuan,

lingkungan berbahan serabut kelapa sawit, AURORA:

kepemimpinan, kesadaran sosial dan budaya. "Dengan

banyak lainnya.

menjadi pembelajar dimanapun, kapanpun, dan dengan

Akhirnya IPB University kembali menyerahkan ijazah pada

kemampuan memecahkan masalah, kreativitas,

inisiatif, kegigihan ), kemampuan beradaptasi,

demikian karakter lulusan IPB University akan selalu
siapapun,” kata Rektor IPB University.

kematangan buah, Helm Green Composite: helm ramah

Autonomous Robot Pemantau Kelapa Sawit, dan masih

Wisuda Tahap V Tahun Akademik 2019/2020 kepada 800

orang lulusan yang terdiri dari 571 orang lulusan progam

Prof Arif juga menekankan, lulusan IPB University dicetak

Sarjana, 44 orang lulusan program Pendidikan Profesi

mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

36 lulusan program Doktor. Hingga wisuda pada tahap ini,

berbasis pada pemerataan. Selain itu lulusan IPB

tersebar di seluruh Indonesia. (Awl/RA)

untuk menjadi technosocio entrepreneurship yang

inovasi untuk pertumbuhan industri dan ekonomi yang

Dokter Hewan, 149 orang lulusan program Magister, dan

IPB University telah memiliki 164.198 orang alumni yang

University akan terus mengawal transformasi melalui

pendampingan petani dan diseminasi inovasi pada petani.
Salah satu program yang sedang masif berjalan adalah

one village one CEO/company yang digagas oleh IPB

University bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Harapannya, program ini dapat meluas ke berbagai daerah
sehingga pertumbuhan berbagai sektor khususnya

pertanian muncul dari desa-desa.

“Semangat integritas, inovasi dan inspirasi menjadi kunci

sukses IPB University hari ini dan di masa depan.

Integritas menjadi dasar dari piramida kunci sukses saat
ini. Integritas menjadi keteguhan dan konsistensi dalam
mengemban nilai-nilai IPB University. Inovasi menjadi

bentuk pemikiran-pemikiran baru civitas IPB University
untuk bangsa ini. Karya-karya IPB University ke depan
akan selalu menjadi inspirasi bagi kehidupan masyarakat

yang lebih baik. Oleh karena itu, IPB University melakukan
rebranding dengan nama IPB University dalam bahasa

Inggris dan tagline baru yaitu Inspiring Innovation with
Integrity in Agriculture, Ocean and Bioscience for a

Sustainable World,” ujar Rektor IPB University.

Rektor IPB University menambahkan, IPB University pada

era ini juga telah mengarah pada berbagai inovasi yang
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Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) IPB University
Siap Jalankan Hilirisasi Invensi
University harus menghargai para inovator, dengan
mendaftarkan inovator sebagai komisaris atau CEO. Ia
menyebutkan pihaknya sedang berjuang meningkatkan
kawasan Science Technopark ke Bappenas agar bisa
membangun gedung untuk hiliriasi invensi. Ia berharap
tahun 2023 mendatang sudah dibangun gedung tersebut.

P

Kepada para peneliti, Prof Erika mengajak untuk saling
bergandengan melakukan karya berbasis institusi. Agar
uluhan Calon Perusahaan Pemula berbasis
Teknologi (CPPBT) IPB University siap
menjalankan hilirisasi invensi melalui program

CPPBT tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari antusiasnya
peserta dalam menghadiri Sosialisasi dan Sharing Session
Program CPPBT 2020 yang dilaksanakan di Science
Techno Park, Kampus Taman Kencana Bogor, Selasa
(10/3).
Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB University,
Dr Ir Syarifah Iis Aisyah menyampaikan sejak tahun 2016,
IPB University berhasil meloloskan 17 Calon Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi. Ia berharap tahun ini akan
lebih banyak lagi yang lolos dalam tahapan seleksi Calon
Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) sehingga
peserta akan mendapat pendanaan untuk hilirisasi produk.
"Dengan demikian saya berharap invensi-invensi ini dapat

semua dapat men-generate income untuk pengembangan
bersama dan terus mengembangkan teknologi inovasi.
IPB University memiliki tiga poin kekuatan yaitu dari food
beverages, biopartikel dan biomedical. Unggulan tersebut
diharapkan tidak sampai berpindah ke perguruan tinggi
lain.
Sementara itu, Retno Sumekar, Direktur Perusahaan
Pemula Berbasis Teknologi Kemenristekdikti menjelaskan
terkait program CPPBT tahun 2020. Ia menjelaskan
bahwa Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
adalah calon usaha yang dibangun berbasis teknologi
inovasi yang produknya sudah siap dihilirisasi dan
komersialisasi dengan kata lain tidak dalam penelitian dan
pengembangan yang berasal dari perguruan tinggi.
"Invensi harus bisa bermuara ke industri. Selama

berdampak bagi masyarakat," ungkapnya.

pengalaman lima tahun terakhir dalam memberikan

Prof Dr Ir Erika Budiarti Laconi, MS, Wakil Rektor Bidang

seluruh Indonesia, saya selalu mencermati, invensi terbaik

Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB University
menyampaikan tantangan yang dihadapi saat ini adalah
dari 39 persen inovasi IPB University tidak langsung bisa

pendanaan melalui program CPPBT ke perguruan tinggi
dihasilkan oleh IPB University. Untuk itu IPB University
harus menjadi contoh untuk perguruan tinggi yang lain,"
ucapnya. (dh/RA)

digandeng oleh industri sehingga inovasi tersebut belum
bisa hilirisasi produksi di tingkat bisnis. Untuk itu ia
menyampaikan ke depan invensi harus bisa menuju
inovasi yang marketable. Dengan demikian produk perlu
dirancang dari awal supaya ada nilai tambah yang dapat
meningkatkan pintu masuk menuju marketable baik bisnis
maupun sosial.
Satu hal juga ditegaskan oleh Prof Erika bahwa para
pengusaha pemula yang menggunakan inovasi IPB
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P4W IPB University
Gelar Pelatihan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

D

alam rangka meningkatkan pengetahuan bagi

cukup efektif dalam upaya pengarusutamaan PB namun

pemerhati lingkungan, Pusat Pengkajian

Namun secara konsep pembangunan yang menyeluruh,

aparatur pemerintah daerah, konsultan dan

Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W),

hanya dalam tataran proyek-proyek pembangunan.
instrumen Amdal belum memadai, terutama dalam

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

memberikan solusi terhadap dampak lingkungan

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di

sinergistik,” ujarnya.

Bogor (10-13/3). Kegiatan ini diikuti 23 orang aparatur

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan

(LPPM), IPB University mengadakan Pelatihan

Aula Baehaqie Gedung P4W, Kampus IPB Baranangsiang

kumulatif, dampak tidak langsung dan dampak lingkungan

pemerintah daerah dari berbagai wilayah seperti

terobosan instrumen pengelolaan lingkungan hidup agar

Daerah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Daerah

KRP. Menurutnya, KLHS merupakan terobosan yang tepat

Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, Pemerintah

lebih menjamin pengarusutamaan PB dalam Perumusan

Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintah Daerah Kota

untuk menjawab permasalahan tersebut. Implementasi

Tebing Tinggi, beberapa konsultan di bidang lingkungan,

serta akademisi.

Pada kesempatan ini, Dr Ir Iskandar Lubis, MS sebagai

Kepala P4W menegaskan tentang pentingnya kajian

KLHS diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak

lingkungan yang bersifat lintas batas (cross boundary

environmental effects) dan lintas sektor.

“KLHS merupakan salah satu instrumen pendukung

lingkungan strategis dalam perencanaan pembangunan

perencanaan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah

lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar

Sementara itu, Dr Ernan Rustiadi sebagai salah satu

dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program,”

guna meminimalisasi risiko dan dampak terhadap

daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

pemateri menyampaikan bahwa cukup banyak

imbuhnya.

dari Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) yang

Pelatihan ini mendatangkan narasumber dari berbagai

mengarusutamakan prinsip-prinsip Pembangunan

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam

permasalahan terkait lingkungan hidup yang bersumber
tidak berwawasan lingkungan dan kurang

Berkelanjutan (PB) atau upaya mengarusutamakan PB
belum sepenuhnya berhasil.
“Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai
salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup dinilai

pihak yang kompeten di bidangnya, baik dari Kementerian
Negeri maupun akademisi. Materi pelatihan mencakup

teori/konsep terkait pembangunan berkelanjutan, filosofi
KLHS dalam perencanaan pembangunan dan mekanisme

pelaksanaan KLHS, serta praktek penyusunan KLHS yang

dilakukan secara berkelompok (working group). (**/Zul)
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Himasper IPB University Berburu Ilmu Pengelolaan Ruang Laut
ke Kementerian Kelautan dan Perikanan
investasi dan ekspor hasil perikanan. Program lainnya
adalah pengelolaan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dan
penguatan sumber daya manusia dan inovasi riset.
“Pengelolaan ruang laut Indonesia lebih kepada
mengawasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
yang dikelola dalam pembentukan kawasan konservasi,
rehabilitasi lingkungan laut, gerakan bersih pantai dan
laut, penanganan biota laut terdampar, perlindungan

M

ahasiswa yang tergabung dalam Himpunan
Mahasiswa Manajemen Sumberdaya

Perairan (Himasper), Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University mengunjungi
Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia (10/3).
Dalam kunjungan ini mereka ingin mendapatkan
pengetahuan yang berkaitan dengan bidang manajemen
sumberdaya perairan, membangun motivasi dalam
pengembangan keilmuan dari mahasiswa, serta
memperluas relasi sekaligus menjalin kerjasama dalam
bidang pengelolaan sumberdaya perairan.
Dalam kesempatan ini, Rahmat Irvansyah, Kepala Sub
Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen)
Pengelolaan Ruang Laut memaparkan tentang kebijakan
pengelolaan ruang laut di Indonesia. Menurutnya,
kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun
2020-2024 adalah memperbaiki komunikasi dengan
nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan

spesies ekonomis dan dilindungi atau terancam punah,
pembuatan zonasi ruang laut, pengembangan wisata
bahari, dan pemberdayaan masyrakat pesisir,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah mengalokasikan 10 persen
wilayah laut untuk kawasan konservasi. Total kawasan
konservasi sampai tahun 2019 berjumlah 23,14 juta
hektar yang dikelola oleh KKP (5,34 persen), pemerintah
daerah (13,172 persen) dan KLHK (4,63 persen).
“Kawasan konservasi laut itu seperti Raja Ampat,
Wakatobi dan Bunaken. Adapun biota laut kita terapkan
dengan perlindungan penuh dan terbatas. Perlindungan
penuh adalah perlindungan terhadap biota tersebut yang
tidak boleh dimanfaatkan bagian tubuhnya kecuali untuk
wisata dan edukasi, contohnya adalah hiu paus, pari
manta, bamboo laut, penyu, dan dugong. Sedangkan
perlindungan terbatas adalah perlindungan terhadap biota
laut yang boleh diperjual belikan namun dibatasi,
contohnya adalah ikan napoleon, ikan capungan banggai,
dan ikan terubuk,” imbuhnya. (**/Zul)

pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan
sampai ZEE dan laut lepas serta perlindungan dan
pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan
nelayan.
Perikanan budidaya juga akan dioptimalkan dan diperkuat
untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber
protein untuk konsumsi masyarakat. Selain itu kita akan
membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui
pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan
kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan
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SUIJI-SLP 2020 IPB University Berakhir, Mahasiswa Jepang
Dapatkan Pengalaman Berharga Selama Tinggal di Desa
Setelah pemaparan presentasi hasil akhir oleh masingmasing kelompok peserta tersebut, terdapat kegiatan
penyerahan kenang-kenangan berupa piagam kepada
lurah, kepala desa, ketua RT, dan RW serta pemilik
homestay di masing-masing desa dan kelurahan mitra
SUIJI-SLP 2020.
Pada kesempatan ini, hadir Wakil Kepala bidang
Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM IPB University,

S

masyarakat desa.

University ditutup dengan Final Presentation di Ruang

“Dari adanya Kegiatan SUIJI-SLP yang rutin setiap tahun

ix University Initiative Japan Indonesia-Service

Learning Program (SUIJI-SLP) IPB University tahun

2020 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan SUIJI-

SLP 2020 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB
Diskusi Fakultas Lantai 3, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, Kampus IPB Dramaga, Bogor (5/3).
Mahasiswa Indonesia dari IPB University dan mahasiswa
Jepang dari Kagawa University, Ehime University serta
Kochi University peserta SUIJI-SLP 2020 ini telah

Prof Dr Sugeng Heri Suseno yang memberikan closing
statement sebagai penutup kegiatan SUIJI-SLP 2020. Prof
Sugeng menyampaikan bahwa kegiatan SUIJI-SLP ini
sangat bermanfaat sekali baik bagi mahasiswa ataupun

diselenggarakan ini, diharapkan mahasiswa dapat
memetik pelajaran berharga dari apa yang telah dilakukan
selama terjun langsung ke masyarakat di desa,” tutur Prof
Sugeng pada penutupan Kegiatan SUIJI SLP 2020.
(LPPM/Zul)

melakukan pengabdian selama 14 hari di empat desa dan
dua kelurahan yakni Desa Neglasari, Desa Sukawening,
Desa Sukadamai, Desa Purwasari, Kelurahan Bubulak dan
Kelurahan Situ Gede.
Selama melakukan pengabdian, peserta SUIJI-SLP 2020
membantu menangani permasalahan yang dihadapi
masyarakat desa/kelurahan. Salah satu contohnya yaitu
menangani masalah sampah. Selain itu, mereka pun
membantu mengajar anak-anak sekolah dasar dan juga
belajar budaya masyarakat setempat.
Final Presentation SUIJI-SLP 2020 dilakukan oleh masingmasing kelompok peserta dari empat desa dan dua
kelurahan tersebut yang terbagi atas dua sesi. Sesi
pertama yaitu presentasi hasil akhir kelompok peserta dari
Desa Sukawening, Desa Neglasari dan Kelurahan Situ
Gede. Sesi kedua yaitu presentasi hasil akhir dari
kelompok Kelurahan Bubulak, Desa Sukadamai dan Desa
Purwasari.
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Departemen Fisika IPB University Gelar Physics Goes To School,
Ada Coaching Clinic Robotika
expo terbatas yang memperkenalkan produk teknologi
yang telah dihasilkan oleh komunitas PRC, di antaranya
berbagai jenis robot (seperti robot menari dan robot labalaba) dan beberapa instrumen,” ujar Dr Akhiruddin.
Pada PGTS ini juga dilakukan sosialisasi dan pengenalan
IPB University tentang fakultas/sekolah dan keunggulan
program-program studinya termasuk jalur masuk di IPB
University. Dr Akhiruddin juga menyampaikan program-

D

program kerja dan capaian-capaian serta keunggulanepartemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University
melakukan kegiatan Physics Goes To School

(PGTS) di SMA Negeri 3 Tangerang Selatan (4/3). Kegiatan
PGTS ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 11 dari SMAN 3
Tangerang Selatan dan perwakilan siswa dari berbagai
sekolah (SMA dan MA) di Tangerang Selatan.
Hadir pada kegiatan PGTS ini Ketua Departemen Fisika IPB
University, Dr Akhiruddin Maddu, Plt Kepala SMAN 3
Tangerang Selatan, Dra Aan Siri Analih dan Drs Sidikrubadi
Pramudito, M.Si sebagai Kepala Lab Fisika Dasar Program
Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU), dua orang
laboran/teknisi Laboratorium Fisika Dasar dan
Labratorium Fisika Lanjut Departemen Fisika IPB
University, serta guru-guru fisika se-Kota Tangerang
Selatan.
Selain itu sebanyak 21 orang mahasiswa fisika juga ikut
dalam kegiatan PGTS kali ini. Pada PGTS ini diadakan
Coaching Clinic Robotika bagi siswa-siswi SMA/MA yang
berasal dari berbagai sekolah di Kota Tangerang Selatan.
Coaching clinic robotika ini dipandu oleh 10 orang
mahasiswa fisika dari komunitas Physcics Research Club
(PRC) Departemen Fisika. Dalam coaching clinic ini para
siswa diberi pengetahuan dasar tentang robotika,
khususnya robot line follower.
“Para siswa diberi pengenalan tentang prinsip dasar robot
line follower mulai dari komponen dan fungsinya hingga
melakukan pemprograman (coding) robot line follower
sampai bisa berfungsi. Selain coacing clinic, juga diadakan

keunggulan Departemen Fisika dalam mengelola program
sarjana fisika.
“Departemen Fisika mengemban misi mewujudkan
pendidikan tinggi bidang fisika yang profesional dan
menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat. Departemen Fisika telah memberikan
kontribusi nyata dalam mengembangkan sumberdaya
manusia di bidang sains dan teknologi, khususnya
keilmuan fisika dan aplikasinya. Berbagai prestasi telah
dicapai oleh sivitas akademika baik dosen maupun
mahasiswa fisika IPB University,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala SMA Negeri 3 Kota Tangerang
Selatan, Dra Aan Sri Analiah, menyambut baik dan sangat
mengapresiasi kegiatan PGTS yang dilaksanakan oleh
Departemen Fisika IPB University. Ia sangat terkesan dan
merasa terhormat mendapat kunjungan dari perguruan
tinggi sekelas IPB University, khususnya kegiatan coaching
clinic yang diadakan oleh mahasiswa Departemen. Ia
berharap para siswa dapat memperoleh banyak informasi
tentang pendidikan di IPB University beserta keunggulan
dan reputasinya serta pengetahuan dan wawasan baru
dalam kegiatan PGTS ini.
“Pihak SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan merasa
terhormat dikunjungi IPB University yang merupakan
perguruan tinggi level atas di Indonesia dan memiliki
reputasi yang sudah tidak diragukan lagi terutama dalam
bidang pertanian sehingga patut menjadi pilihan untuk
melanjutkan studi di perguruan tinggi khususnya di bidang
pertanian,” kata Aan Sri Analiah. (**/Zul)

9

Mahasiswa FMIPA IPB University Ajarkan Siswa SD
Baca Arah Mata Angin
pembelajaran dibuat semenarik mungkin untuk menarik
perhatian siswa. Siswa kemudian diajak untuk
menyanyikan bersama lagu mengenai arah mata angin
agar lebih mudah untuk diingat.
“Kegiatan ini bagus sekali, impact-nya pun luar biasa. Kita,
mahasiswa sebagai agent of change dapat membawa

B

adan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) IPB University ajari siswa SD Cihideung

Ilir 6, Kabupaten Bogor (7/3) cara membuat pot dari
limbah plastik dan cara membaca arah mata angin.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Mari Kita
Bangun Desa (Markisa). Markisa merupakan kegiatan
pengabdian masyarakat yang berfokus pada pembelajaran
lingkungan dan peningkatan budaya literasi di masyarakat.

adik-adik menjadi lebih baik lagi dan meningkatkan
pengetahuan mereka,” imbuhnya.
Sementara itu, siswa kelas 4 dan 5 melakukan kegiatan
lain yaitu mendaur ulang sampah botol plastik menjadi pot
yang akan dipakai untuk menanam tumbuhan di
pertemuan selanjutnya. Siswa diberi kesempatan untuk
membuat pola dan mewarnai sendiri pot tersebut di
lapangan sekolah. Sebelum membuat pot, siswa terlebih
dahulu diberikan materi mengenai morfologi tumbuhan
menggunakan model pembelajaran berupa pop up,
proyektor, dan penjelasan secara lisan. (**/Zul)

Markisa kali ini mengangkat materi mengenai angin
sebagai komponen abiotik dari lingkungan. Siswa SD kelas
1-3 diajarkan cara membuat kincir angin dari kertas
origami dan stik es krim. Hal ini bertujuan agar mereka
dapat mengetahui cara membuat kerajinan dari barangbarang yang selama ini banyak menjadi sampah, seperti
kertas dan stik es krim.
“Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan
kreativitas siswa serta meningkatkan keterampilan
motorik halus seperti membuat pola, melipat kertas,
menggunting, serta menempel,” ujar Zidan, salah satu
panitia Markisa BEM FMIPA IPB University.
Setelah selesai membuat kincir, kegiatan dilanjutkan
dengan pemberian materi mengenai arah mata angin.
Terdapat sebuah model pembelajaran berupa balon udara
dua dimensi yang ditempeli dengan gambar matahari dan
arah-arah mata angin yang telah disiapkan panitia untuk
mempermudah memberikan gambaran/ilustrasi. Model
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Mahasiswa IPB University Tingkatkan Budaya Baca
dan Literasi Anak-anak di Desa Cihideung Ilir

A

nak-anak di Desa Cihideung Ilir, Kabupaten Bogor
berkumpul di Posyandu untuk mengikuti kegiatan

Mari Kita Bangun Desa (Markisa) yang digelar

oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan

Himpunan Profesi Ikatan Mahasiswa Kimia (Imasika) IPB

miniatur gunung berapi, kemudian memasukkan beberapa
bahan seperti asam asetat, soda kue, garam, air dan lainlain ke dalam kawah gunung yang kemudian

menghasilkan lava berwarna merah jambu. “Kegiatan ini
berhasil memantik rasa ingin tahu anak-anak dan

disambut dengan begitu antusias,” tambahnya. (**/Zul)

University pada 7/3. Mereka berkolaborasi untuk

meningkatan budaya literasi dan pemberantasan buta
aksara.
“Dalam kegiatan ini, kami mencoba meningkatkan percaya
diri anak-anak dengan cara meminta anak-anak untuk

maju dan membaca dengan suara lantang. Tujuannya
untuk mengajari anak-anak cara berbicara yang jelas.

Karena berbicara dengan jelas merupakan kemampuan
penting yang harus dikuasai untuk dapat berkomunikasi

dengan siapa saja. Dengan cara ini anak-anak dapat

berlatih untuk percaya diri dan berani tampil sejak dini.
Selain itu, dengan membaca secara lantang mereka akan

terbiasa untuk berbicara di depan orang banyak,” ujar
Marlin Putri, panitia Markisa FMIPA University IPB.

Selain membaca, anak-anak juga mendapatkan pelajaran

tentang eksperimen Magic Chemistry. Magic Chemistry

merupakan percobaan yang dilakukan menggunakan ilmu
sains kimia. Percobaan dilakukan dengan membawa
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