IPB Today
Volume 269 Tahun 2019

Rektor IPB University Lepas Wisudawan dengan Pantun Pesawat

S

ebanyak 800 mahasiswa IPB University diwisuda

pada Rabu (30/10) bertempat di Gedung Grha
Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga

Bogor. Seremonial wisuda dibuka dengan sebuah pantun

memiliki 161.798 alumni yang tersebar di penjuru
Indonesia dan dunia.

Dalam sambutannya, Rektor IPB University mengucapkan

oleh Rektor IPB University, Prof Arif Satria.

selamat kepada seluruh wisudawan dan berharap kepada

“Pesawat terbang menembus awan; Turbulensi ketika

setelah lulus. Dalam kesempatan ini Rektor IPB University

para lulusan dapat mengharumkan nama IPB University

terbang sudah biasa; Hari ini saya lihat para wisudawan;
Dua puluh tahun lagi akan saya temui para pemimpin

juga membekali para lulusan tentang skill yang dibutuhkan

untuk menjawab tantangan-tantangan di masa depan di

bangsa.”

dunia kerja.

Dalam wisuda tahap II Tahun Akademik 2019/2020 ini

Prof Arif Satria mengatakan, semangat integritas, inovasi

mencakup program Pendidikan Sarjana, Pendidikan

dan inspirasi menjadi kunci sukses IPB University hari ini

ada, tercatat 589 orang lulusan progam Sarjana, 22 orang

dari piramida kunci kesuksesan saat ini. Integritas juga

orang lulusan program Magister, dan 31 lulusan program

dalam mengemban nilai-nilai tri dharma perguruan tinggi.

Profesi Dokter Hewan, Magister dan Doktor. Data yang
lulusan program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, 158

dan di masa depan. Menurutnya, integritas menjadi dasar
mencerminkan keteguhan dan konsistensi IPB University

Doktor. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB University telah
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Munculnya inovasi-inovasi baru menjadi bentuk nyata dari
pemikiran-pemikiran terbaru civitas akademika IPB
University untuk bangsa ini. Melalui inovasi inilah karyakarya IPB University ke depan akan selalu menjadi
inspirasi bagi kehidupan masyarakat untuk menjadi 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.
“Program Pendidikan IPB 4.0 dirancang untuk membekali
peserta didik dengan skills set yang akan memperkuat
talent. Dengan demikian, lulusannya menjadi lincah,
tangguh, dan adaptif dangan perubahan yang ada sebagai
generasi Tomorrow People,” ungkap dosen IPB University
dari Fakultas Ekologi Manusia.
Tujuan utama dari penerapan pendidikan IPB 4.0, lanjut
Rektor IPB University, adalah supaya lulusan IPB menjadi
powerful agile learner. Dalam Pendidikan Milenial IPB 4.0
ini bentuk kebijakan yang diterapkan IPB adalah
melakukan reorientasi kurikulum, menyelaraskan proses
pembelajaran termasuk dalam hal ini perkuliahan online,
pembukaan kelas internasional, mengembangkan
keilmuan dan profesi baru, dan pembukaan jalur ketua
OSIS sejak tahun 2018.

Guru Besar bidang Ekologi Politik ini menambahkan,
sampai saat ini IPB University telah melahirkan konsep
agro-maritim 4.0, roadmap research Agro-maritim 4.0 dan
kumpulan pemikiran dosen IPB University dalam buku 4.0.
Inovasi ini menghantarkan IPB University sebagai
penyumbang inovasi paling prospektif versi Business
Innovation Center sebesar 39,65% dari total inovasi di
Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah IPB University
menjadi penyumbang jumlah paten terbanyak di
Indonesia. IPB University juga baru saja meresmikan Tani
Center untuk para petani, pekebun dan nelayan sehingga
dapat saling belajar dan konsultasi dengan fasilitas yang
lengkap.
“Saya harapkan para lulusan memiliki cita-cita dan mimpi
setinggi langit untuk mendapatkan masa depan yang
gemilang. Sebagaimana Ir Soekarno pernah katakan
bahwa “Gantungkan cita-citamu setinggi langit!
Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau
akan jatuh di antara bintang-bintang”. Rencanakanlah
masa depan dengan sungguh-sungguh dan penuh
persiapan karena keberuntungan akan muncul ketika
kesempatan bertemu dengan persiapan,” pungkas Prof
Arif Satria. (Awl/RA)
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Perkaya Pengetahuan Pengelolaan Bisnis,
Universitas Udayana Kunjungi IPB University

S

ebanyak 16 peserta rombongan Universitas

sumber daya lahan. Aset tersebut tentunya sudah

Udayana (Unud), Bali menyambangi IPB University

memiliki regulasi dan pedoman baku,” papar Prof Erika.

dalam rangka pengembangan bisnis dan

kewirausahaan, Senin (28/10). Secara simbolis
rombongan dari Unud disambut oleh Wakil Rektor Bidang
Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, Prof Dr Erika Budiarti
Laconi, MS dan Direktur Pengembangan Bisnis dan
Kewirausahaan IPB University Dr rer nat Jaenal Effendi,
MA di Ruang Sidang Rektor, Gedung Andi Hakim
Nasoetion, IPB University.
“IPB University melakukan pengelolaan riset, inovasi, dan
hilirisasi dengan terorganisir dan terpola, maka dari itu
saatnya kami belajar ke IPB University,” ungkap Prof Dr Ida
Bagus Wyasa Putra, SH, Mhum, Wakil Rektor Bidang
Perencanaan, Kerjasama dan Informasi Universitas
Udayana.
Ida mengaku, di Unud sebenarnya sudah ada lembaga
penelitian, pusat inovasi dan pusat unggulan, oleh karena
itu, kunjungan kali ini dimaksudkan untuk belajar
mengenai mekanisme manajerial organisasi inovasi dan
bisnis IPB University.

Lebih lanjut kunci keberhasilan IPB University dalam
mengelola inovasi yang lain, menurut Guru Besar di
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pangan ini bahwa
di IPB University disediakan satu kelembagaan yang
secara khusus mencatat dan melindungi hasil riset yang
telah dibuat.
“Di IPB University ada satu direktorat yang mempunyai
wewenang untuk melakukan pencatatan dan
perlindungan terhadap hasil riset di Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Selain itu di
IPB University juga ada keputusan Satuan Usaha
Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Penunjang (SUP)
maupun standar tarif penggunaan bangunan atau lahan
untuk bisnis,” tambah Prof Erika.
Pada kesempatan kali ini, rombongan dari Unud diajak
untuk berkunjung ke beberapa tempat bisnis IPB
University seperti Botani Bakery, Agribusiness dan
Technology Park, dan diakhiri di Botani Mart. (AUN/RA)

Menanggapi hal tersebut, Prof Erika menjelaskan bahwa
kunci keberhasilan IPB University dalam mengelola bisnis
adalah dengan menghargai karya inovasi dari dosen,
mahasiswa dan tenaga kependidikan.
“Ini penting karena mereka adalah satu kesatuan yang
tidak bisa dipisahkan. Selain itu aset di IPB University
meliputi kepakaran, teknologi, reputasi, jejaring, dan
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Mahasiswa dan Alumni IPB University Boyong
Penghargaan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi
fokus pada budidaya tanaman organik dan rempahrempah. Kegiatan budidaya dan produksi yang dilakukan
oleh Griin.id didukung oleh teknologi pertanian presisi
digital, laboratorium digital, serta sistem teknologi
informasi yang terintegrasi.
Untuk mendukung keberlanjutan program Griin.id, Sari
memberikan fasilitas kepada pemuda untuk ikut berkarya
melalui akademi pertanian, pelatihan, lokakarya,
kunjungan dan program magang.
Sementara itu Pipit Pratama, Alumni Teknologi Hasil
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB
University justru lebih menggeluti bidang pendidikan.
Alumni IPB University tersebut telah berhasil mendirikan
sebuah lembaga pendidikan yang dijuluki dengan
ngeIELTS.
Lembaga ngeIELTS merupakan lembaga bimbingan belajar

P

enghargaan Wirausaha Muda Pemula (WMP)
Berprestasi Tingkat Nasional dari Kementerian

Pemuda dan Olahraga RI 2019 menobatkan

IELTS yang menggunakan metode dari Kampung Inggris,
Pare, Kediri. Melalui lembaga ngeIELTS, sistem
pembelajarannya terbagi dalam kelas-kelas kecil. Masingmasing kelas berisi enam sampai sepuluh peserta.

mahasiswa IPB University, Sari Nurmayani sebagai Juara I

Durasi belajar yang diterapkan rata-rata lima jam per hari.

Kategori Pertanian dan Kelautan dan Pipit Pratama,

Dengan target Band Score sebesar 6.5-7.5, kegiatan

Alumni IPB University sebagai Juara 2 Kategori Jasa dan

belajar akan sangat menyenangkan karena didukung

Perdagangan. Penghargaan diberikan pada Acara Puncak

dengan fasilitas ruangan yang nyaman. (RA/sn)

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 91 di Jakarta Concert
Hall, 28 Oktober 2019.
Sari Nurmayani adalah mahasiswa Program Magister
Agronomi dan Hortikultura IPB University memulai bisnis
di bidang pertanian yang berbasis teknologi. Bisnis
tersebut diberi nama Griin.id. Griin.id tercipta karena
terinspirasi oleh kelimpahan sumber daya pertanian di
Indonesia yang tak terbatas.
Melalui Griin.id, Sari berusaha memadukan teknologi
dengan pertanian. Saat ini bisnis yang digeluti tersebut
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Mahasiswa IPB University Lakukan
Konservasi Mangrove di Pulau Cangkir, Tangerang

P

uluhan mahasiswa yang tergabung dalam
Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi

Kelautan (HIMITEKA), Fakultas Perikanan dan

Ilmu Kelautan, IPB University menggelar kegiatan

Konservasi dan Survei Lapang Kelautan (KONSURV 2019),
Minggu (20/10) di Kawasan Pulau Cangkir, Kecamatan

Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan KONSURV
pada tahun ini berfokus pada kegiatan penanaman 500

bibit mangrove, mendapatkan informasi mengenai data

parameter fisika, kimia, dan biologi oseanografi, data

sosial ekonomi masyarakat, serta kegiatan coastal clean

up yang merupakan kegiatan membersihkan pantai di

Pangandaran, Jawa Barat,” ujar Mahasiswa IPB University

ini.

Sementara itu, perwakilan dari Komunitas Mangrove

Pulau Cangkir (Mapuca), Heru mengatakan bahwa

masyarakat dan perangkat pemerintahan dari Kecamatan

Kronjo mengaku senang dengan diadakannya kegiatan

KONSURV di tempat mereka. "Kami sangat mendukung

kegiatan yang berkenaan dengan konservasi mangrove

dan kami merasa kegiatan seperti ini dapat

mempromosikan ekowisata dari Pulau Cangkir serta dapat

meningkatkan ekonomi penduduk sekitar," ujarnya. (*/ris)

sekitar kawasan Pulau Cangkir.
Ketua Pelaksana KONSURV 2019, Muhammad Asrof Abror

Jundulloh mengatakan bahwa kegiatan KONSURV tahun
ini yang mengangkat tema "Restorasi dan Rehabilitasi

Ekosistem Mangrove di Pesisir Pulau Cangkir, Tangerang,

Banten" merupakan wujud nyata gerakan mahasiswa

dalam melestarikan kawasan pesisir dan melindungi masa

depan bumi. “Kegiatan ini juga merupakan lanjutan dari
KONSURV sebelumnya dengan fokus yang sama yaitu

menitikberatkan konservasi mangrove. Sembilan tahun
sebelumnya KONSURV ini dilaksanakan di Parigi,
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Departemen Biologi IPB University Resmikan
Dua Stasiun Riset Lapang di Belitung

M

onitoring Center Sustainable Tourism

Peramun memiliki berbagai jenis satwa primata dari mulai

Observatory (MCSTO), Departemen Biologi,

primata terkecil (Tarsius) hingga Lutung dan jenis primata

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

lainnya termasuk primata pemakan daun dan pemakan

Alam (FMIPA) IPB University dan Belitong Geopark

buah. Konservasi habitat menjadi hal yang sangat penting

resmikan dua stasiun riset lapang. Peresmian Stasiun

untuk menjaga eksistensi hewan-hewan tersebut.

Hutan Kerangas Cendi dilakukan pada 24 Oktober 2019
dan peresmian Kawasan Geosite Bukit Peramun dilakukan

“Ke depan, penelitian mengenai konservasi, sustainable

pada tanggal 26 Oktober 2019.

tourism dan eksplorasi biodiversitas di kawasan Bukit

Ketua Departemen Biologi, Dr Miftahudin didampingi oleh

Biologi dengan melibatkan mahasiswa, peneliti nasional

Ketua MCSTO IPB University, Hirmas Fuady Putra, M.Si

maupun internasional,” tutur Hirmas Fuady Putra, MSi,

secara simbolik menanam pohon di kawasan tersebut.

Ketua MCSTO IPB University. (**/Zul)

Peramun akan semakin intens dilakukan oleh Departemen

Kegiatan ini juga dihadiri oleh masyarakat lokal, Pemuda
Karang Taruna peserta Summer Course Bio-Geology of
Belitong Geopark 2019 dari tujuh negara serta siswasiswi SMA dan SMP.
“Biodiversitas hayati hutan kerangas akan menjadi fokus
objek penelitian, salah satunya adalah keragaman
tanaman insektivora,” ujar Dr Miftahudin.
Selain dapat dikembangkan sebagai objek pariwisata,
kawasan ini juga dapat dikembangkan sebagai kawasan
konservasi flora dan fauna. Sebagai kawasan hutan, Bukit
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Rancang Aplikasi Peduli Lingkungan
Mahasiswa IPB University Sabet Juara 3 Tingkat Nasional

Peran mahasiswa sebagai agent of change sangat

Keunggulan dari aplikasi SaNa, lanjut Adila, terdapat

dibutuhkan bagi lingkungan sekitar. Melalui kepeduliannya

desain user interface yang dapat digunakan oleh publik

terhadap lingkungan, lima mahasiswa IPB University

untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan donasi

membuat aplikasi yang diberi nama SaNa (Savior of

dan volunteering. Jangkauan wilayah konservasi yang

Nature).

disediakan pada aplikasi SaNa ini sangat luas, sehingga

Kelima mahasiswa tersebut adalah Alfiansyah Nur Zufa,
Adila Lidinillah, Fanny Rifqi Al-Farizzi, M. Hafizh Maulana,
dan Sekar Ayu Ramadhan. Mereka merupakan mahasiswa
Sekolah Vokasi IPB University program studi Manajemen
Informatika. Dengan karyanya itu, Adila dan temantemannya berhasil memboyong Juara 3 Innovative

dapat menghubungkan berbagai komunitas pecinta
lingkungan untuk saling berinteraksi. Keunggulan lainnya
adalah pengguna akan mendapat reward berupa poin dari
setiap aktivitas yang dilakukan. Nantinya, koin tersebut
bisa ditukarkan dengan merchandise, tiket kegiatan,
maupun produk lainnya dari aplikasi SaNa.

Technology Competition App Development tahun 2019,

Ke depannya, Adila dan teman-temannya akan melakukan

yang digelar di Universitas Padjajaran, Bandung (12/10).

peningkatan fungsionalitas aplikasi melalui pemrograman

“Aplikasi SaNa adalah aplikasi yang berbasis mobile
dengan tujuan mengajak masyarakat sebagai penyelamat

dan database serta pembaharuan workspace yang lebih
menyenangkan.

lingkungan melalui aksi donasi dan volunteering. Tidak

“Kami berharap bisa menjalin kerjasama dengan dinas

hanya itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur

setempat, pengusaha maupun komunitas yang bergerak

komunitas, challenge dan event,” ungkap Adila.

di bidang lingkungan. Nantinya aplikasi SaNa akan

Adila mengaku, aplikasi SaNa dirancang dengan alasan
kondisi lingkungan yang menurun sehingga berpotensi
mengancam kelestarian makhluk hidup di bumi.

dilaunching secara resmi di playstore supaya masyarakat
lebih peduli dan mencintai kelestarian lingkungannya,”
pungkas Adila. (Ath/RA)
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Strategi Triple Helix Dukung Komersialisasi Telur Omega 3
industri dan pemerintah. Dalam konsep tersebut
kontribusi dari pihak-pihak yang terkait akan
menghasilkan suatu kolaborasi yang dapat membuat
produk dapat dikenal oleh masyarakat luas. Ketiga pihak
yang berperan dalam konsep ini harus selalu bergerak
melakukan sirkulasi serta saling berintegrasi demi
tercapainya tujuan bersama.
“Dari konsep triple helix ini dilakukan komersialisasi telur
omega 3-IPB. Komersialisasi telur omega 3-IPB skala kecil
dimulai dengan skim Satuan Usaha Akademik dari

P

Direktorat Bisnis dan Kemitraan IPB pada tahun 2009, lalu
berlanjut sampai telur omega-3-IPB dijual di gerai
eneliti IPB University, Prof Iman Rahayu HS dan

Dr Komari menciptakan telur omega 3-IPB yang

memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang

lebih tinggi dibanding telur biasa. Telur ini mengandung
Docosahexaenoic acid (DHA), Eicosapentaenoic acid (EPA)
dan asam lemak omega 3 lainnya yang sangat baik bagi
kesehatan tubuh terutama untuk perkembangan otak
balita dan pencegahan penyakit degeneratif manula. “Telur
ini diharapkan dapat memberikan peluang peningkatan
kualitas gizi masyarakat. Sebab, telur merupakan salah
satu sumber protein yang digemari masyarakat. Harganya
yang relatif murah serta mudah didapat menjadi
alasannya, baik sebagai lauk pauk maupun bahan olahan
pangan lainnya,” papar Prof Iman.
Menurut Prof Iman, telur omega 3-IPB merupakan telur
yang berasal dari ayam petelur yang diberikan tambahan
pakan berupa suplemen omega-3. Penambahan suplemen
tersebut terbukti dapat meningkatkan kandungan DHA
hingga sepuluh kali lipat dan EPA 2,4 kali lipat lebih tinggi
dari telur biasa, serta kandungan kolesterolnya 50 persen
lebih rendah. “Suplemen yang ditambahkan berasal dari
limbah industri perikanan. Yaitu minyak ikan hasil limbah
industri ikan lemuru serta hasil fermentasi dari ampas
tahu. Hal ini mengurangi pencemaran lingkungan dan
mengurangi biaya produksi,” kata Prof Iman.
Lanjut Guru Besar IPB University ini, dalam
pengembangan telur omega 3-IPB ini perlu dukungan dan
kerjasama berbagai pihak yang terangkum dalam konsep
triple helix. Konsep ini mempertemukan pihak akademisi,

Serambi Botani. Selain itu, masyarakat dapat membeli
telur omega 3-IPB langsung di Fakultas Peternakan,” jelas
dosen IPB University ini.
Agar produk dapat menyebar lebih luas, pada tahun 2013
diadakan hubungan kemitraan dengan distributor telur CV
Tirta Super Telur (TST) dalam bentuk joint venture. Kerja
sama tersebut berhasil mengkomersialisasikan telur kaya
DHA hingga 4.000 butir per minggu dengan populasi ayam
yang dipelihara sekitar 750 ekor. Namun, Pada tahun
2018-2019 hasil penjualan menunjukkan penurunan total
penerimaan dikarenakan kebijakan produsen untuk
mengurangi populasi ayam akibat jenuhnya pasar,
sehingga akan dilakukan evaluasi keseluruhan dari aspek
produksi, pengemasan produk, pengembangan strategi
pemasaran secara online/e-sale, serta pembenahan
manajemen pengelolaan.
Pemerintah juga punya peran penting dalam
pengembangan telur omega 3-IPB ini. Salah satunya
melalui pendanaan program Penelitian, Pengabdian
kepada Masyarakat (PPM) selama tiga tahun (20172019). “Komitmen dan kerja sama dari ketiga pihak dalam
konsep triple helix sangat berperan dalam pengembangan
produk inovasi telur omega 3 ini. Ketiga pihak tesebut
harus tetap bersinergi agar produk inovasi yang telah
dikembangkan hingga saat ini dapat terus dikomersilkan
dan juga dapat diproduksi oleh peternak lain. Serta, agar
manfaat produk ini dapat terus dirasakan oleh masyrakat,
terutama dalam meningkatkan gizi masyarakat sebagai
pangan fungsional,” jelasnya.
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Mahasiswa IPB University Kampanyekan Zero Waste
IPB University lebih berinisiatif dalam meminimalisir
jumlah sampah yang ada di lingkungan sekitar mereka.
Kegiatan kedua YACT Goes to School. “Kegiatan tersebut

merupakan kegiatan edukasi mengenai lingkungan dan

pertanian kepada siswa SMA. YACT Goes To School terdiri
dari kegiatan talkshow interaktif mengenai urgensi

pengurangan jumlah sampah di lingkungan sekitar serta
penerapan prinsip zero waste di kalangan anak muda,”

I

nternational Association of Students in Agricultural

and Related Sciences (IAAS) Local Committee IPB

University menggelar The 4th Youth Agricareture.

Kegiatan tersebut merupakan program besar tahunan
yang diselenggarakan oleh setiap Local Committee IAAS

Indonesia di bawah Vice Director of Project and Science

IAAS Indonesia. Youth Agricareture 2019 diselenggarakan

sebagai wujud kepedulian para pemuda untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal edukasi,

lingkungan, pertanian dan pemberdayaan, dengan tema
utama yaitu Zero Waste.
“Kami berharap para pemuda dapat menjadi penggerak
dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap

pentingnya konsep zero waste bagi lingkungan dan sektor
pertanian,” papar Azhari Ridha D, Local Committee Director

IAAS LC IPB University. Dea Amelia selaku Ketua

pelaksana Youth Agricareture 2019 menjelaskan bahwa
terdapat tiga rangkaian kegiatan, yaitu social campaign

yang diselenggarakan pada 25-26 September 2019, YACT
Goes to School pada 19 Oktober 2019, dan YACT Goes to

jelas Dea, mahasiswa IPB University itu.

Selain itu juga digelar Focus Group Discussion dengan
topik “Solusi dalam Menyelesaikan Permasalahan Sampah
di Lingkungan Sekolah”.
Melalui kegiatan ini diharapkan partisipan yang

merupakan kalangan pemuda lebih sadar dalam

meminimalisir jumlah sampah di lingkungan dan inisiatif
dalam menjaga lingkungannya.

Kegiatan terakhir dalam rangkaian acara Youth

Agricareture 2019 adalah YACT Goes to VCP. VCP

merupakan singkatan dari Village Concept Project, yang
berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat, berupa kegiatan terjun langsung ke

masyarakat di desa mitra. Kegiatan ini dilakukan di
Kampung Jabal Rahmah, Kecamatan Tenjolaya, Desa

Tapos 01, yang merupakan desa mitra IAAS LC IPB.

Kegiatan terdiri dari sosialisasi mengenai Bank Sampah
oleh Ani Apriliyani dan kegiatan kerja bakti bersama
warga Kampung Jabal Rahmah.

VCP pada 26 Oktober 2019.

Selain itu, kegiatan juga dilakukan di MI Al Azkia bersama

Menurut Dea, kegiatan pertama yang dilakukan adalah

merupakan kegiatan edukasi bagi siswa dalam hal

Social Campaign. Pada kegiatan ini, IAAS LC IPB

siswa dalam acara AGRIRANGER 3. Kegiatan tersebut
pertanian dan juga lingkungan. Kegiatan YACT Goes to VCP

membawakan tema 'Zero Waste' yang fokus pada

ditutup dengan Ngaliwet menikmati makanan yang telah

Pada kegiatan ini, campaigner menjelaskan mengenai

membahas tentang “Efisiensi Penggunaan Bahan

sudah dilakukan oleh pihak IPB University.

Tanaman IPB.

Selain itu, partisipan juga melakukan kegiatan penukaran

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Kelompok Tani

kegiatan ini, diharapkan partisipan khususnya mahasiswa

pertanian di kampung mereka. (**/ris)

pengangkutan sampah di sekitar Kampus IPB University.
fakta yang ada tentang pengangkutan sampah yang

botol plastik dengan totebag dan sedotan bambu. Melalui

disediakan warga dan Ngariung bersama kelompok petani
Pertanian” bersama Perwakilan Tani Center dan Klinik

Sumberjaya juga berdiskusi mengenai permasalahan
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Mahasiswa IPB University Belajar Identifikasi Terumbu Karang

F

isheries Diving Club (FDC), IPB University berlatih

mengidentifikasi terumbu karang dalam acara
Workshop “Coral Finder Training” pada 26-27

Oktober 2019. Kegiatan ini adalah kegiatan tahunan FDC

mengidentifikasi terumbu karang menggunakan buku
Coral Finder Kit.

Banyak peserta yang memulai pelatihan hanya berbekal

IPB University yang bertujuan untuk mengenalkan metode

semangat menimba ilmu baru dan kemudian memiliki

Finder. Pada kesempatan kali ini, FDC IPB University

ini.

identifikasi terumbu karang menggunakan buku Coral

mengundang pemateri Rizya Ardiwijaya dari The Nature

Conservancy (TNC) dan Beginer Subhan, dosen IPB
University.

“Sudah 20 tahun saya belajar karang, tapi dulu mengajari
orang awam tentang karang ini sangat susah. Harus

bolak-balik buku tebal dulu,” ungkap Riyza Ardiwijaya
ketika menggambarkan susahnya belajar identifikasi

terumbu karang sebelum adanya Coral Finder Kit. Coral

kemampuan identifikasi terumbu karang berkat pelatihan

Ketika ditanya mengenai kendala yang biasa ditemui
ketika melakukan identifikasi terumbu karang , M. Iqbal

Abdurrahman, Ketua Pelaksana Pelatihan Coral Finder

Training mengatakan, “Bukan belajar karang namanya jika

kita tidak menemukan anomali karakteristik karang satu
dengan karang lainnya.”

Dengan adanya pelatihan “Coral Finder Training” ini

Finder Training ini mengajarkan cara menggunakan buku

diharapkan peserta mendapat pengetahuan mengenai

pertumbuhan, bentuk dinding, jenis koralit, hingga ukuran

secara langsung sesuai kebutuhan. (*/ris)

Coral Finder Kit secara runtut. Dimulai dari melihat bentuk

identifikasi karang dan juga dapat mengimplementasikan

koralit dan lainnya. Hal ini memudahkan seseorang

bahkan yang masih sangat awam dengan terumbu karang

untuk mengambil data terumbu karang.

Peserta tampak antusias mengikuti program pelatihan

yang dilaksanakan selama dua hari ini. Peserta Coral

Finder Training ini berasal dari berbagai latar belakang

mulai dari mahasiswa hingga penggiat konservasi karang.
Peserta sangat bersemangat dalam mempelajari cara
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