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IPB dan Kemendikbud Gelar SATRIA DATA:
Kompetisi Nasional Pertama dengan Credit Earning
University sebagai host dari kegiatan SATRIA DATA.
Kegiatan Opening Kuliah Online Credit Earning diikuti 401
mahasiswa dari 49 perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan
ini diawali dengan paparan singkat terkait aturan
pelaksanaan Kuliah Online Credit Earning oleh Dr Anang
Kurnia sebagai Ketua Pelaksana SATRIA DATA.

I

Kuliah Online Credit Earning secara resmi dibuka oleh
PB University bersama dengan Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) menyelenggarakan kegiatan Statistika

Ria dan Festival Sains Data (SATRIA DATA). Pada tahun
pertama (2020) kegiatan ini diselenggarakan secara online
dengan host IPB University. Tema kegiatan yang diusung
adalah “Statistics for Better Future: Applying Statistics to
Maximize Business Planning, Opens up Job Vacancies”.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep
Sukmayadi, SIP, MSi. "Terima kasih kepada IPB University
karena telah menerapkan konsep Kampus Merdeka di
kegiatan SATRIA DATA terutama di kegiatan kuliah
online Credit Earning, " ungkapnya.
Rektor IPB University yang juga Ketua Forum Rektor
Indonesia (FRI) 2020-2021, Prof Dr Arif Satria berpesan
kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, "Para mahasiswa

SATRIA DATA merupakan kegiatan berskala nasional yang
terdiri dari tiga kelompok kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan
Wawasan, (2) Kegiatan Lomba, dan (3) Credit Earning.

harus merespon perubahan zaman dengan lebih fleksibel.
Mahasiswa juga harus memiliki juga growth mindset yang
dibarengi dengan pengembangan skill dan mampu
menjadi agile learner (pembelajar yang lincah) sehingga

Rangkaian kegiatan SATRIA DATA diawali dengan Opening
Kuliah Online Credit Earning yang diselenggarakan pada
tanggal 19 Agustus 2020. Kegiatan ini mendapatkan

mampu menjawab perubahan zaman tersebut.”
Rangkaian kegiatan ini diakhiri dengan pemaparan materi
oleh Dr Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan

sambutan hangat dari beberapa pihak termasuk Pusat
Prestasi Nasional dengan menerapkan program “Kampus
Merdeka” yang sedang digalakkan oleh Mendikbud, Nadiem
Anwar Makarim. Adanya kegiatan Credit Earning ini
memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari perguruan
tinggi lain untuk mengikuti kegiatan akademik di IPB

Sains Data IPB University dengan topik Teknik Pembelajaran
Mesin. Kuliah online credit earning ini juga menghadirkan
beberapa dosen dari perguruan tinggi dan instansi lain
diantaranya ITS, Unhas, UII, Politeknik Statistika Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS), Badan Pusat Statistik,
Starcore Snalytics dan Widam Food Company Qatar. (*/sn)
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IPB University Gandeng Pupuk Kaltim
Operasionalkan Teknologi Precipalm
dan drone. Rektor IPB University, Prof Arif Satria
mengatakan, Precipalm merupakan hal yang baru dan
sangat penting dalam pengembangan teknologi pertanian
4.0. Ke depan, pengembangan Precipalm perlu disertai
paparan teknis seperti bagaimana cara pemupukan
dengan robotik dan otomatis.
“Dalam tataran riset, IPB University sudah
mengembangkan robotik untuk pemupukan dan
pemanenan sawit. Dengan kamera dan sensor,
pemanenan dilakukan secara otomatis. Robot dapat
memilah mana matang dan siap diambil lalu dimasukkan
ke Fastrex, traktor khusus pemanen sawit yang juga
dikembangkan IPB University,” ujar Prof Arif.
Hal yang tak kalah penting menurut Prof Arif adalah
tingkat presisi luasan lahan pertanian. Sebab saluran
pupuk subsidi ke masyarakat tergantung kemampuan
identifikasi luasan tanam secara presisi, berapa luasan
tanam petani sekaligus kondisi tanahnya. Menurutnya,
masalah ini bisa teratasi dengan teknologi.“

I

Hasil penelitian sementara Pusat Studi Pembangunan
Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University
mendeteksi bahwa dalam data potensi desa (Podes),
tingkat deviasinya sampai 47 persen. Ini masalah yang
serius dan akan berbahaya bagi pola subsidi selama ini,”
kata Rektor.

PB University bersama PT Pupuk Kalimantan Timur
(PKT) menggelar Pelatihan Teknik Sistem Informasi
Geografis (SIG), Penginderaan Jarak Jauh (RS) dan
Operasional Precipalm. Pelatihan dilakukan selama dua
hari, (24-25/8).

Menurut Prof Arif hal tersebut merupakan tantangan
bersama, sehingga kerjasama IPB University dengan PT
Pupuk Indonesia terutama dengan PKT harus terus
ditingkatkan sehingga pengembangan teknologi 4.0 dalam
pertanian ke depan akan semakin maju.

Dalam pembukaan kegiatan ini, turut hadir Bakir
Pasaman, Direktur Pupuk Indonesia, Prof Dr Kudang Boro
Seminar selaku Koordinator Kegiatan Riset Sistem
Rekomendasi Pemupukan Berbasis Citra Satelit Sentinel
(Precipalm), Meizar Effendi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Utama, Direktur SDM dan Umum PKT, serta Prof Dr Erika
Budiarti Laconi, Wakil Rektor IPB University Bidang
Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan.

Hal serupa juga disampaikan Bakir Pasaman, bahwa kerja
sama antara IPB University dengan Pupuk Indonesia di
berbagai bidang perlu ditingkatkan lagi. Menurutnya,
Pupuk Indonesia perlu dukungan penuh terutama dari IPB
University.

Precipalm merupakan sebuah aplikasi yang bisa
memberikan informasi kebutuhan hara pada perkebunan
kelapa sawit dengan memanfaatkan citra satelit sentinel

“Tujuan kami saat ini adalah mengembangkan agri
solution. Dan ini tidak mungkin lepas dari dukungan
institusi pertanian yang reputable seperti IPB University.
Terima kasih kepada IPB University yang telah
bekerjasama dengan baik mudah-mudahan dapat
meningkat lebih baik lagi,” ujar Bakir. (Rz/Zul)
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Departemen ESL FEM IPB University dan PT SMI
Perkuat Kelembagaan Bank Sampah
pengelolaan sampah.
PT SMI yang berada di bawah Kementerian Keuangan
melihat kegiatan ini sebagai program yang sangat menarik
karena terdapat hal yang sangat relevan dengan misi PT
SMI yaitu percepatan pembangunan infrastruktur
Indonesia.
Pada program yang bernama PERKASA terdapat gender
equality atau penyetaraan gender, pemberdayaan
masyarakat dan juga peningkatan ekonomi masyakat
hanya dari barang sisa/sampah.

D

alam rangka memperkuat kelembagaan Bank
Sampah, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
(ESL FEM) IPB University menggelar Focus Group
Discussion (FGD) dengan mengangkat tema "Revitalisasi
Kelembagaan Bank Sampah Desa Pasarean Kecamatan
Pamijahan" yang dilaksanakan di Desa Pasarean, 15/8.
Kegiatan FGD diikuti secara online oleh PT Sarana Multi
Infrastruktur (PT SMI) dan dihadiri langsung oleh Ketua
dan Sekretaris Departemen ESL, pengurus Bank Sampah
Srikandi Berdikari (BSSB), Yayasan Darul Hijrah, perwakilan
kantor Desa serta perwakilan Rukun Warga (RW)
setempat.
Ketua Departemen ESL FEM IPB University, Dr Ahyar
Ismail menjelaskan sejarah awal kegiatan Departemen
ESL dengan desa mitra yaitu Desa Pasarean tahun 2016.
Pada tahun tersebut Departemen ESL mendapat
pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat dari Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) untuk pengelolaan sampah
dan pertanian organik.
Pengelolaan tersebut berjalan baik dengan binaan dari
Departemen ESL secara berkelanjutan. Pada tahun 2020,
Departemen ESL memutuskan untuk menjalin
bekerjasama dengan PT SMI untuk meningkatkan
kegiatan pengelolaan sampah dan telah dilaksanakan
kegiatan pelatihan-pelatihan. Di samping itu, kerjasama
juga diwujudkan dengan membangun pojok kreasi yang
saat ini sedang berjalan. Harapannya kerjasama ini dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pasarean
dan memberikan solusi terbaik dalam kegiatan

Dr Eva Anggraini selaku narasumber kegiatan FGD dan
pakar ekonomi kelembagaan menyampaikan perlu adanya
revitalisasi kelembagaan dalam pemanfaatan sampah di
Desa Pasarean. Harapan stakeholder yang terdiri dari
pengurus majlis ta'lim, pihak desa, dan prismada atau
karang taruna terkait bank sampah tidak hanya sebagai
penggerak untuk hidup bersih tetapi juga memiliki nilai
sebagai tambahan pendapatan masyarakat dari
pengolahan dan penjualan sampah.
Melalui kreativitas pengolahan sampah, masyarakat akan
semakin terdorong dan berkomitmen dalam
mengembangkan ide untuk RW lain, sehingga bank
sampah dapat menggali visi yang kuat menjadi lembaga
yg profesional. Untuk itu, perlu adanya infrastruktur bank
sampah seperti kantor sebagai tempat kegiatan
administrasi, unit usaha dan gudang bersih.
Struktur kelembagaan atau organisasi akan dikembangkan
untuk bank sampah cabang yang berbasis posdaya. Untuk
tahap awal, akan dijalankan di tiga posdaya atau tiga RW.
Ketiga posdaya tersebut sudah berminat untuk bergabung
dalam pengelolaan bank sampah dan akan dirancang
tupoksi dari masing-masing struktur atau unitnya. Khusus
unit usaha organik belum ada tetapi ke depannya akan
dikembangkan. Unit usaha lainnya adalah penyaluran
pembayaran seperti listrik dan air.
Lokasi strategis akan memudahkan nasabah maupun
anggota bank sampah untuk berperan aktif dalam
kegiatan, seperti sekitar majlis taklim yang kegiatannya
banyak diikuti oleh ibu-ibu desa Pasarean dan dari pihak
yayasan memberikan izin untuk pemakaian ruang area
majelis sebagai kantor administrasi bank sampah.
(Ang/RA)
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Dosen IPB University:
BSF Punya Potensi Tinggi untuk Pakan Ternak

B

lack soldier fly (BSF) atau dikenal sebagai lalat
tentara hitam memiliki manfaat yang banyak
baik untuk pangan maupun sebagai pakan.

Umumnya, BSF dapat ditemukan dan hidup pada limbah

organik seperti limbah pertanian, limbah organik rumah
tangga maupun limbah organik dari pasar.
Dosen IPB University dari Fakultas Peternakan, Prof Dr
Dewi Apri Astuti menjelaskan lalat BSF juga dapat
dibudidayakan pada media limbah sawit. Limbah sawit
yang dimaksud adalah bungkil sawit, pelepah sawit, serat,
daun sawit (tanpa lidi), tandan kosong maupun batang
sawit.
“Limbah sawit tentunya dihancurkan terlebih dahulu
supaya tidak keras bagi larva lalat BSF. Kadar protein dari
limbah sawit ini berkisar antara 2-16 persen, kalau serat
kasarnya bisa mencapai 48 persen,” jelas Prof Dewi dalam
sebuah Online Training yang diselenggarakan oleh

Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI).
Kandungan nutrisi lalat BSF yang tinggi, dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ayam, puyuh, kambing, ikan
udang maupun dibuat sebagai bahan chitosan dan anti
bakteri. Ekstrak lalat BSF juga dapat digunakan sebagai
alternatif pengganti antibiotic growth promoters (AGPs)
pada industri pembesaran ayam. Sementara untuk pakan
puyuh, formula pakan BSF dapat meningkatkan performa
produksi puyuh mencapai 62 persen.
“Lalat BSF dapat diekstrak dalam bentuk protein murni
dan minyak. Kulit pupa BSF juga dapat diekstrak menjadi
chitosan,” tambah Prof Dewi.
Ekstrak kitin maupun chitosan BSF dapat dimanfaatkan
pada berbagai bidang seperti pertanian, pangan, farmasi
dan medis, kosmetik, bioteknologi, tekstil, industri kertas
maupun sebagai purifikasi air. (RA/sn)

Fakultas Peternakan IPB University bekerjasama dengan
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Dosen Mengabdi IPB University dan Mahasiswa
Ajarkan Pembuatan Proposal Bisnis untuk Karang Taruna
platform zoom cloud meeting. Pada kegiatan pelatihan ini,
Winarni, Kasie Kemasyarakatan Kelurahan Pasir Gunung
Selatan mewakili pihak Kelurahan mengatakan acara ini
sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kelurahan Pasir
Gunung Selatan. Peserta pelatihan diharapkan dapat
menyebarkan ilmu yang didapat kepada yang lain agar

P

manfaatnya dirasakan juga oleh warga.

rogram integrasi Dosen Mengabdi IPB

Sementara, Tri Wiji Nurani sebagai narasumber

University oleh Tri Wiji Nurani dan Prihatin Ika

menyampaikan materi mengenai pembuatan proposal

Wahyuningrum, dosen IPB University dari

kelayakan bisnis. Sedikitnya ada tiga outline penting yang

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

disampaikan dalam materi tersebut yaitu membangun

bersama dengan Kelompok Kuliah kerja Nyata Tematik

jiwa wirausaha (entrepreneur), pengertian dan ruang

(KKNT) IPB 2020 Depok 01 telah berhasil membangkitkan

lingkup kelayakan bisnis; serta tahap membuat proposal

kewirausahaan generasi muda Kelompok Karang Taruna

kelayakan bisnis.

Perumahan Taman Puspa Cimanggis Depok. Kegiatan
yang dilakukan dari 30 Juli sampai dengan 14 Agustus
2020 tersebut menghasilkan proposal-proposal bisnis
inovatif kekinian dan dapat menjadi solusi bisnis pada
masa dan pasca pandemi COVID-19.
Bisnis food and beverages (F & B) skala rumah tangga
Silky Puding Yoghurt, Darkmud Choco, Family Frozen
Dimsum, DLG Coffee hingga bisnis pembuatan masker
kain bercorak Tie Dye Mask merupakan pilihan yang
menjanjikan mengingat kondisi pandemi COViD-19 yang
belum berakhir. Di sisi lain, belanja dari rumah dan

Ia juga menyampaikan setelah pelatihan, Kelompok
Karang Taruna didampingi oleh mahasiswa Kelompok
KKNT IPB Depok 01 berlatih praktek pembuatan proposal
kelayakan bisnis. Sebanyak 5 judul proposal kelayakan
bisnis telah dihasilkan.
Kegiatan ini telah memberikan nilai positif bagi generasi
muda untuk berinovasi, membangun bisnis. Membangun
bisnis dari usaha skala kecil, produk/jasa yang mudah
dikerjakan, digital marketing yang dapat mudah dikuasai
dan berbagai peluang-peluang terbuka dihadapan mereka.

tersedianya jasa pengantaran membuka peluang bagi

Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pretest dan post test

bisnis generasi muda ini untuk dapat dijalankan dengan

untuk menilai pemahaman peserta terkait dengan

baik. Generasi muda ini telah mampu membuat promosi

pembuatan proposal kelayakan bisnis sebelum dan

pemasaran kekinian melalui media sosial dan digital

sesudah pelatihan. Kemampuan para generasi muda ini

marketing lainnya melalui Instagram, marketplace dan

untuk membangun bisnis terlihat nyata dari hasil

juga telah bekerjasama dengan Gofood dan Grabfood.

monitoring, evaluasi dan post test yang telah dilakukan.

Kegiatan Dosen Mengabdi diawali dengan pelatihan

(*/RA)

Membuat Proposal Kelayakan Bisnis secara daring melalui

5

Yayasan Jendela Kemanusiaan Lestari Alumni IPB
Gagas Pembentukan Kampoeng Merdeka Belajar di Bogor
kekurangan secara ekonomi terlebih dalam masa
pandemik ini. Kondisi ini ditambah lagi kebutuhan akses
daring bagi siswa-siswi belajar mandiri selama
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kolaborasi yang dijembatani oleh Yayasan JKL dengan para
donatur tersebut diwujudkan dengan menyerahkan 25
laptop (layak pakai) yang terdiri dari 10 Unit laptop untuk
Kampoeng MerBel dan 15 Unit untuk siswa-siswi
prasejahtera, serta beasiswa untuk anak yatim Komunitas
31 dan siswa siswi prasejahtera.
Selain itu kerjasama juga dilakukan dengan Perum Bulog
dalam penyaluran 200 paket sembako kepada masyarakat
yang terdampak COVID-19 dan donasi 1000 masker dari
PT Zoom Infotek Telesindo.

D

emi mewujudkan keadilan mendapatkan fasilitas
daring bagi siswa siswi prasejahtera, Yayasan
Jendela Kemanusiaan Lestari (JKL) berkolaborasi
dengan instansi pemerintah dan swasta wujudkan
program Kampoeng Merdeka Belajar (MerBel).
Yayasan ini di-launching bersamaan dengan soft launching
Kampoeng Merdeka Belajar (Kampoeng MerBel) di
Kampung Kebun Manggis Kelurahan Paledang Kecamatan
Bogor Tengah, (16/8). Acara ini dihadiri dan diresmikan
secara simbolis oleh Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
Kampoeng MerBel adalah salah satu Program Unggulan di
bidang pendidikan yang digagas oleh Yayasan JKL dengan
pilot project pertama di Kampung Kebun Manggis RW 4.
Pilihan lokasi tersebut mewakili kampung prasejahtera,
berada di bantaran kali Cipakancilan yang hanya bisa
diakses oleh kendaraan roda dua dan memiliki fasililtas
bale warga sebagai tempat anak didik belajar.
Dengan jumlah sekitar 378 Kepala Keluarga, rata-rata
masyarakatnya adalah katagori prasejahtera, yang

“Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Yayasan JKL
atas ikhtiar yang dilakukan dalam menggagas program
donasi, yang memudahkan warga mendapatkan akses dan
bantuan untuk pembelajaran jarak jauh, melalui
momentum HUT Ke-75 Kemerdekaan RI ini, kita pastikan
anak-anak kita sekaligus saudara kita warga Kota Bogor
bisa memperoleh akses yang setara agar bisa mencapai
cita-citanya," ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Rektor IPB University juga menyampaikan ucapan selamat
atas kiprah para Alumni IPB University angkatan 31 atas
berdirinya Yayasan JKL yang memberi perhatian dan
kepedualian terhadap mahasiswa dan kampus IPB
University. "Semoga dilancarkan rejeki sehat selalu dan
barokah," ujar Prof Arief Satria di Rektorat IPB University
beberapa hari sebelumnya.
Hadir dalam acara Launching tersebut, Ketua Himpunan
Alumni IPB University R. Fathan Kamil, Kepala Dinas
Pendidikan Kota Bogor Fakhrudin dan Camat Bogor
Tengah Abdul Wahid. Mereka menyampaikan harapannya
agar Yayasan JKL bisa melaksanakan program-program
sesuai visi misi yang diembannya.
Sebagai simbolis launching Yayasan JKL, dilakukan
penusukan balon sebagai penanda Yayasan JKL akan
berupaya menjembatani masyarakat dengan stakeholders
di bidang pendidikan, ekonomi dan lingkungan. (*/RA)
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CTSS IPB University Dorong Anak Muda Buka Isolasi Desa,
Jadikan Desa sebagai Tambang Emas Berkarir
Topik yang diangkat CTSS kali ini yaitu “Spedagi Movement
untuk Era Kehidupan Baru” diharapkan dapat membuka
wawasan dan motivasi mahasiswa pasca untuk berinovasi
dalam pembangunan pedesaan dan membuka isolasi
pedesaan, sehingga generasi muda Indonesia ke depan
akan melihat desa adalah tambang emas dalam
membangun karir mereka. Dalam pembangunan desa,
lanjut Neviaty, harus tetap memperhatikan potensi desa
masing-masing karena setiap desa memiliki kekhasan
sendiri. Pembangunan desa juga disarankan tidak boleh
berlebihan dan tidak berpacu pada konsep materialistik
yang berdampak pada masstourism yang berpotensi
menghancurkan potensi desa.

C

enter for Transdisciplinary an Sustainability
Science, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (CTSS LPPM) IPB University
mendorong anak-anak muda Indonesia untuk membuka
isolasi desa dan menjadikan desa sebagai tambang emas
berkarir. Hal ini terungkap dalam Graduate Student
Monthly Sustainability Seminar ke-7 yang belum lama ini
digelar. Seminar yang dilakukan secara daring ini
membahas tentang Spedagi Movement untuk Era
Kehidupan Baru COVID-19.
Dr Neviaty P Zamani, dosen IPB University yang juga Head
of Outreach and Capacity Building, CTSS IPB University
yang menjadi moderator acara menjelaskan kegiatan
seminar daring ini dimaksudkan untuk membuka
wawasan dan motivasi mahasiswa pasca dalam
pengembangan karir ke depan dengan menjadikan
kawasan pedesaan sebagai salah satu peluang yang
menjanjikan untuk dijajaki di era kehidupan baru COVID19. Topik pembangunan desa dipilih karena saat ini
Indonesia memiliki 74.954 desa. Di era keterbukaan
informasi yang sudah menjangkau pedesaan, merupakan
suatu peluang kerja yang menjanjikan dengan
mengembangkan potensi yang ada di pedesaan dan
mengangkatnya ke kancah global/internasional melalui
berbagai media informasi. Isolasi pedesaan harus dibuka,
tapi tetap dengan mempertahankan keasrian dan
kenyemanan suasana pedesaan.

Singgih Susilo Kartono dihadirkan untuk memaparkan
pengalamannya dalam membangun karir di pedesaan,
dengan membuka isolasi pedesaan tanpa mengubah
kaidah-kaidah kehidupan pedesaan, namun dapat
membawa citra pedesaan ke dunia internasional.
Perjalanan kehidupan Singgih sangat menarik untuk
pembelajaran bagi mahasiswa pasca dalam menyiapkan
diri setelah tamat untuk terjun di tengah masyarakat.
Ketahanan pedesaan juga terbukti di era COVID-19,
dimana Singgih menjelaskan berbagai kekacauan di dunia
saat ini tidak terlalu besar dampaknya terhadap pedesaan.
Lebih lanjut Singgih menerangkan dalam berbagai krisis
seperti krisis yang terjadi saat ini, desa tidak sepenuhnya
terkena dampak. Dengan kata lain, desa seperti menjadi
buffer bagi krisis yang terjadi secara besar-besaran
terutama krisis yang terjadi di perkotaan.
Melihat fenomena ini dan inspirasi dari ramalan Alvin
Covler pada buku Future Shock, Singgih memberanikan diri
kembali ke kampung halamannya setelah menamatkan
studi sarjana di Bandung. Di kampungnya, ia membuktikan
potensi desa yang luar biasa dengan produk-produk lokal.
Keprihatinannya terhadap potensi desa itu mendorong
Singgih untuk melahirkan Spedagi (Sepeda Pagi), yaitu
sebuah gerakan revitalisasi desa dengan icon sepeda
bambu. Di samping itu, ia juga berhasil menghasilkan
sebuah pemikiran yang bernama cyral spiriterial.
"Cyral Spiriterial adalah sebuah skenario yang saya susun
untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi, sedang
terjadi dan apa yang seharusnya kita (masyarakat dunia)
lakukan jika kita ingin mewujudkan cita-cita keberlanjutan
kehidupan global,” kata Singgih. (RA)
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Alumni IPB University Jabat Direktur IRRI Asia Tenggara,
Berbagi Ilmu di Acara Pengajian Kehutanan
dan kebutuhan lingkungan hutan. Misalnya masyarakat
didorong untuk melakukan konservasi dan melakukan
rehabilitasi hutan yang sudah terdegradasi.
“Social Forestry juga bertujuan untuk mengurangi konflik
sosial dengan masyarakat lokal sekitar hutan dan
mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu juga untuk
mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan

elibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan

P

ditanami bahan makanan kebutuhan masyarakat,”

adalah salah satu bentuk upaya peningkatan

ungkapnya.

pelibatan masyarakat ini dikenal dengan konsep

Afganistan misalnya, menerapkan perhutanan sosial

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kebijakan ini banyak diterapkan oleh berbagai negara
dengan potensi sumberdaya hutan yang luas. Di Indonesia
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) yang
akhirnya berkembang menjadi perhutanan sosial.

pendapatan masyarakat atau menyediakan lahan untuk

Menurutnya, ada beberapa negara yang bisa dijadikan
contoh dalam hal implementasi perhutanan sosial.
karena degradasi hutan dijadikan sebagai lahan pertanian
dan padang gembala. Negara ini akhirnya bisa melakukan
pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk

“Tahun 1980 terjadi deforestasi besar-besaran dan

perlindungan keanakeragaman hayati dan meningkatkan

perubahan kebijakan pengelolaan hutan. Muncul

produktivitas padang gembala.

kesadaran bahwa hutan itu bukan hanya kayu tapi ada
juga manusianya, aspek sosial dan antropologinya.
Momen inilah yang memulai konsep community based
forestry atau perhutanan sosial,” ungkap Dr Yurdi Yasmi,
Direktur International Rice Research Insitute (IRRI) Asia
Tenggara, yang juga alumni Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan, IPB University, dalam sebuah acara pengajian
kehutanan belum lama ini.
Diskusi terfokus pada pengelolaan hutan berbasis
masyarakat khususnya pada penerapan konsep
perhutanan sosial. Topik ini dianggap sebagai salah satu
isu penting dalam perkembangan pengelolaan hutan di

Negara lain yang bisa dijadikan referensi dalam
perhutanan sosial adalah Nepal dan Korea utara. Kedua
negara ini mampu mengintregasikan kearifan lokal
masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan. Program
yang dibuat juga berdasarkan usulan-usalan dari
masyarakat dan bersifat partisipatif. Selain itu juga dibuat
platform untuk melakukan kerjasama multipihak. Khusus
untuk Nepal, perhutanan sosialnya juga didukung untuk
pemberdayaan perempuan.
“Di Nepal pada tahun 2000, masyarakat yang ikut
mengelola hutan hanya sebanyak 18.4 persen dan pada

Indonesia dan dunia.

tahun 2013 naik menjadi 32 persen. Jumlah ini terus

Dr Yurdi Yasmi menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat

forestry ini terbukti bisa menjadi upaya peningkatan

dalam pengelolaan hutan awalnya hanya sebatas untuk

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi degradasi

memenuhi kebutuhan kayu bakar. Tujuan ini terus

lahan hutan,” tutup Dr Yurdi Yasmi. (NA/Zul)

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Community

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat
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Guru Besar IPB University Bahas Teknik Guludan
yang Efektif Bagi Rehabilitasi Kawasan Mangrove

G

uru Besar Departemen Silvikultur, Fakultas
Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Prof
Dr Cecep Kusmana membahas urgensi
keberadaan ekosistem mangrove di Kawasan Pantai
Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Divisi Ekologi Hutan di Departemen Silvikultur ini
memaparkan beberapa hal mengenai rehabilitasi hutan
mangrove dengan teknik guludan di Kawasan Pesisir
Angke Kapuk Jakarta. Teknik guludan dalam rehabilitasi
magrove sendiri telah dilakukan sejak tahun 2005. Seperti
uji coba di kawasan hijau binaan tol Sediyatmo Jakarta
yang diintruksikan langsung oleh Gubernur Sutiyoso
dengan jumlah total 60 guludan. Hingga saat ini, teknik
guludan tersebut telah dikembangkan dan dipraktikkan
secara massal baik oleh lembaga swadaya masyarakat
(LSM), Dinas Pemerintah, hingga kegiatan corporate social
responsibility (CSR) perusahaan swasta dan telah
mencapai hingga hampir 700 guludan. Ia menyebutkan
bahwa tantangan dalam teknik guludan tersebut adalah
kedalaman air yang beragam sehingga harus ada
teknologi tepat guna yang mudah dipraktikan.
Pembuatan guludan menggunakan bahan lokal, yaitu
tanah mineral dari daerah Tangerang. Per petak ukuran
1,5 x 2 meter menghabiskan waktu hingga 4 hari oleh 8
orang pekerja. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, Prof

Cecep menemukan bahwa semakin sempit jarak tanam,
maka semakin besar pertumbuhan tinggi semai yang
dihasilkan.“Untuk di tapak-tapak khusus seperti ini, kita itu
bisa menerapkan jarak tanam yang sempit, yang pendek.
Jadi artinya paling lebar itu 1 x 1 meter, karena kalau lebih
dari 1 x 1 meter, survival ratenya kecil,” jelasnya.
Hasil penyemaian yang baik didapatkan dari tanah dengan
salinitas yang ideal, yaitu kurang dari 20 ppm. Selain itu
bergantung dari tanah yang dipakai. Bila kurang baik,
maka semaian akan menguning dan banyak gulma.
Percobaan lanjutan dilakukan untuk mengatasi hal
tersebut, yaitu dengan menyemprotkan reagen yang
mengandung rock phospat dan HSC. Di samping itu perlu
ada penyiangan, minimal tiga kali, namun Ia mengatakan
bahwa biaya yang dikeluarkan memang cukup besar.
“Jadi sebenarnya, untuk daerah DKI di kawasan hutan tol
Sediyatmo, teknik rehabilitasi sudah kita temukan,
sekarang tinggal dananya,” ujarnya.
Untuk tiap penyiangan memerlukan biaya 24-25 juta per
petak karena biaya penanamannya yang tinggi. Kendala
lainnya adalah kurangnya lahan untuk rehabilitasi yang
saat ini hanya tersisa sekitar tiga hektar. Maka dari itu,
komitmen pemerintah akan pemeliharaan mangrove yang
terkendala dana yang terbatas perlu diperhatikan.
(MW/Zul)
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Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
IPB University Latih Ibu-ibu Desa Pasarean Cara Kelola Uang

D

epartemen Ekonomi Sumberdaya dan

Lingkungan (ESL), Fakultas Ekonomi dan

Manajemen (FEM) IPB University bekerjasama

dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melatih pelaku
usaha kecil dan mikro di Desa Pasarean, Pamijahan Bogor
tentang manajemen keuangan, (22/8). Pelatihan
manajemen keuangan ini menghadirkan Hastuti, SP, MSi,
dosen IPB University dari Departemen ESL.
Menurutnya, tujuan pembukuan dalam suatu usaha
adalah mengetahui kondisi keuangan dari usaha yang
sedang dijalankan dan mencegah terjadinya usaha
bangkrut atau merugi. Ciri pengusaha yang memiliki jiwa
wirausaha diantaranya memiliki keberanian, semangat

konsumtif, membuat dan melaksanakan keputusan dan
pengabdian yang besar terhadap usahanya.
“Dalam manajemen keuangan, perlu diperhatikan
beberapa faktor. Yaitu memisahkan uang usaha dan uang
pribadi, melakukan pembukuan, menggunakan sistem first
in first out (FIFO) artinya produk yang pertama dibeli
adalah produk yang pertama dijual. Minimalkan piutang
dan menghindari menumpuk barang,” terangnya.
Pelatihan yang dihadiri oleh ibu-ibu dari Desa Pasarean
merasa antusias dengan adanya pelatihan tersebut,
mereka mendapatkan ilmu baru dalam pengelolaan
keuangan usaha yang sedang dijalankan. (Ang/Zul)

yang tinggi, daya analisis yang baik, tidak berperilaku
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Mahasiswa IPB University
Bentuk Organisasi Pengawal Ideologi Bangsa

U

ntuk menunjukkan wajah mahasiswa IPB

University yang memiliki jiwa kebangsaan yang

tinggi, mahasiswa membentuk organisasi

Pengawal Ideologi Bangsa (PIB). Secara formal organisasi
mahasiswa ini berdiri pada 13 Desember 2019 bertepatan
dengan audiensi antara PIB IPB University dengan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ada 70 mahasiswa
yang bergabung dan ada 14 mahasiswa yang menjadi
pengurus utama.

Menurutnya, masih banyak mahasiswa yang menganggap
pendidikan bela negara dan ideologi bangsa sebagai hal
yang tidak/belum diperlukan. Oleh karena itu, keberadaan
organisasi ini menjadi penting untuk menumbuhkan
semangat berbangsa.
“Ada berbagai macam upaya yang telah kami lakukan. Di
bidang media, fokus pada sharing berita. Ada bidang
kajian yang fokus pada analisis dan penyusunan kurikulum
pembinaan. Dan ada bidang pembinaan yang turun

“Saya sendiri tertarik mengikuti ini karena sejak SMA saya

langsung untuk mencerdaskan mahasiswa akan

sangat tertarik dengan pendidikan kewarganegaraan dan

pentingnya kecintaan pada negara,” tutupnya. (SM/ Zul)

ingin menunjukkan pada masyarakat luar tentang sisi lain
IPB University yang nasionalis sekaligus religius,” ujar Riaz,
Sekretaris Jenderal PIB.
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Mahasiswa IPB University
Kembali Terpilih Sebagai Putera Padi Jawa Barat 2020

S

etelah pada tahun 2019 lalu, Holidin, mahasiswa

Bagi Rimba, pencapaiannya ini adalah batu pijakan untuk

Hortikultura, Fakultas Pertanian dinobatkan

menantang. Rimba berharap gelar ini dapat bermanfaat

IPB University dari Departemen Agronomi dan

melompat ke batu lain yang lebih besar dan lebih

sebagai Putera Padi Jawa Barat 2019, kini predikat

untuk khalayak ramai terkhusus kaum milenial.

berasal dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya

“Saya sangat berharap milenial dapat terinspirasi dan

Putera Padi Jawa Barat 2020. Rimba berhasil

pertanian hanya sekedar urusan lumpur tapi jauh lebih

tersebut kembali diraih mahasiswa IPB University. Kali ini
Lahan, Fakultas Pertanian, Rimba Basuki terpilih menjadi
mengalahkan 16 finalis putera dalam beradu gagasan,
konsep dan aksi pertanian.

Penobatan Rimba sebagai Putra Padi Jawa Barat

dilaksanakan di Villa Ciparay Indah, Kabupaten Garut

kemudian tergerak hatinya serta tidak lagi memandang

luas dari itu. Sehingga kemudian milenial termasuk saya

tergerak hatinya untuk bisa berkontribusi lebih terhadap
kemajuan pertanian," tutupnya.
Selain memaparkan gagasan terbaiknya tentang pertanian

(19/8). Malam penganugerahan Putra Puteri Padi Jawa

dan kampanye hasil produk UMKM pangan, finalis juga

Kabupaten Garut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten

baik dan menarik serta menguasai strategi promosi.

Duta Kepemudaan di Jawa Barat.

membantu petani mempromosikan serta menjual produk

Barat 2020 ini dihadiri jajaran pejabat Dinas Pertanian

dilatih menjadi pelaku-pelaku marketing pertanian yang

Garut, Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Organisasi

Harapannya mereka dapat terjun ke masyarakat dan

"Terima kasih saya sampaikan kepada IPB University atas

semua dukungannya. Alhamdulillah, sangat bersyukur

hasil pertanian.

Zam Ibraz, Founder Putera Puteri Padi mengatakan ajang

atas apa yang saya capai saat ini. Karena di ajang ini

ini merupakan pencarian bakat dan pembinaan generasi

ungkapnya.

“Kami berharap seluruh finalis dapat menjadi Duta dan

banyak sekali rekan-rekan yang luar biasa hebatnya,"

muda yang memiliki minat terhadap dunia pertanian.
Influencer Pertanian Indonesia,” ujarnya. (SM/Zul)
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Himpunan Profesi REESA IPB University
Ajarkan Buat Bakwan dari Kulit Buah Naga

R

esources Environmental Economics Student

sampah anorganik menjadi produk yang memiliki nilai jual.

Association (REESA) IPB University

Di tangan Ikbal, kantong kresek diolah menjadi totebag

menyelenggarakan “IPB Green from Home”

dan casing handphone. Selain itu, Ikbal juga mengajarkan

secara online (18/8). Salah satu sesi dari kegiatan ini

bagaimana mengolah kulit buah naga untuk dijadikan

adalah Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga.

bakwan dan manisan buah.

“Peserta pelatihan cukup beragam. Tidak hanya dari

Feri Ramdani, salah satu peserta mengatakan bahwa

mahasiswa IPB University saja namun mahasiswa

produk olahan sampah yang dihasilkan ternyata cukup

kampus lain juga hadir. Harapannya peserta dapat

menarik perhatian. “Saya tertarik dengan bakwan kulit

menimba pengetahuan khususnya pengolahan sampah.

buah naga tadi. Saya cukup terkejut, bisa ya kulit buah

Hingga akhirnya sampah yang tadinya dapat mencemari

naga dibuat bakwan,” ujarnya.

lingkungan dapat kita tanggulangi sedikit demi sedikit,”
ungkap Dr Ahyar Ismail, Ketua Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan
Manajemen (FEM) IPB University.

Para peserta juga diberikan challenge untuk membuat
produk olahan yang telah diajarkan oleh Ikbal Alexander
agar output dari pelatihan ini benar-benar terasa
manfaatnya. (**/Zul)

Dalam kesempatan ini, M Ikbal Alexander selaku
Managing Director Kertabumi Recycling Center melatih
peserta dalam mengolah sampah rumah tangga. Ikbal
memberikan tutorial pengolahan sampah organik dan
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Calon Wisudawan IPB University
dapat Ilmu Sukses dengan Peduli Lingkungan
Animal Friends Jogja (AFJ).
Menurutnya, satwa adalah individu yang tak tergantikan
dengan kepentingan moral yang signifikan sehingga
kesejahteraan mereka harus dipertimbangkan dengan
serius. Ini termasuk hak untuk hidup bebas dari
penderitaan dan eksploitasi.
"Kami juga mendukung kehidupan berkelanjutan dalam

S

ukses pada dasarnya dapat ditempuh melalui

berbagai cara, salah satunya adalah dengan

menjaga alam. “

keseimbangan alam dan menghormati hubungan
simbiosis manusia dengan siklus ekologi alami bumi,"
paparnya.
Nama Animal Friends Jogja (AFJ) resmi terdaftar sebagai
organisasi berbadan hukum dan telah terdaftar sebagai

Sukses dapat diraih dengan mencintai alam dan satwa,

anggota International Organization for Animal Protection

melindungi, merawat, mensejahterakan, dan dengan

(OIPA) sejakOktober 2012. AFJ adalah founding member

menjaga keseimbangan alam," ucap Aloysius Odysey

koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) dan aliansi Act For

Sanco, seorang musisi Yogyakarta yang juga aktivis

Farmed Animals (AFFA), anggota Open Wing Alliance

pencinta alam dan hewan dalam Studium Generale Pra

(OWA) dan Asia For Animals Coalition.

Wisuda IPB University, (24/8).

Aloysius yang juga merupakan vegan (tidak

Lebih lanjut Aloysius menyampaikan kisahnya yang tidak

mengkonsumsi daging) menyampaikan banyaknya

disangka hobinya melindungi alam dan satwa dapat

eksploitasi yang terjadi. Menurutnya, banyak kekejaman

menghantarkannya keliling dunia.

terhadap binatang yang terjadi karena hutan Kalimantan

Dari pengalamannya tersebut, ia mengajak lulusan IPB
University untuk turut serta peduli terhadap lingkungan
dan satwa liar. Ia juga menyampaikan bahwa potensi tren
global dalam berkarir dapat dengan peduli lingkungan dan
satwa.
Dengan melindungi alam dan satwa inilah, grup band
Shaggy Dog, bisa keliling dunia. Adanya kesamaan
pandangan antar sesama band Shaggy Dog Yogyakarta,

hilang, sehingga habitat hewan pun hilang. Di samping itu,
daging anjing masih banyak di konsumsi, lumba-lumba
yang dimanfaatkan untuk pertunjukan, serta kuda yang
dibuat angkutan.
Ia juga tidak mengkonsumsi minyak sawit karena
menurutnya perkebunan sawit menghilangkan banyak
hutan. Melalui organisasinya, Shaggy Dog berusaha
mengkampanyekan apa yang seharusnya bisa dilakukan.

tentang memperlakukan satwa dengan rasa hormat dan

"Kami kampanyekan agar Indonesia bebas dari

kasih sayang yang pantas mereka terima, akhirnya

perdagangan anjing. Kami pun melakukan penyuluhan

bersepakat membentuk organisasi nirlaba dengan nama

kusir, perawatan kuda, biar kuda lebih sejahtera,
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untuk kuda bisa lebih sehat, kusir sejahtera, kuda
sejahtera, kami berupaya membantu kampanye ayam
petelur. Ayam seharusnya yang sehat tidak di kandang,
bisa dilepaskan, bisa melakukan perilaku alamiah, ini juga
menjadi peluang usaha lulusan IPB University,"
tambahnya.
Ia berharap akan banyak peran lulusan perguruan tinggi
terlibat untuk suksesnya kampanye melindungi
lingkungan dan satwa ini. Menurutnya, dengan peduli
dengan alam dan kesejahteran satwa merupakan ciri
masyarakat berpendidikan.
Tidak hanya itu, edukasi juga dilakukan kepada anakanak. "Satwa memang harus sejahtera, kita mulai edukasi
ke anak-anak, kampung- kampung, sekolah-sekolah juga
didorong untuk memberikan edukasi ke anak-anak, anakanak merupakan penerus masa depan indonesia juga,"
pungkasnya.

pada tanggal 26 Agustus 2020.
Handian mengaku, melalui Sub Direktorat Pengembangan
Karir, lulusan akan difasilitasi sesuai minat dan bakatnya,
misalnya kewirausahaan atau pun profesaional akan
dibantu dalam pencapaian karir lulusan.
Ia menyampaikan acara studium generale pra wisuda ini
merupakan acara untuk berbagi kepada calon lulusan IPB
University. Melalui cara webinar ini, merupakan bentuk
cara new normal. "Sebelumnya, tidak pernah terpikir dan
terbayangkan wisuda secara online, semoga acara wisuda
berlangsung dengan baik, tidak mengurangi kesan bagi
wisudawan," tuturnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan Rektor seringkali dalam
berbagai kesempatan menyampaikan, salah satu tujuan
memfasilitasi minat bakat mahasiswa adalah salah satu
cara bagaimana menghasilkan lulusan dengan karakter
yang dibutuhkan di era dan jaman penuh perubahan ini.

Dalam sambutannya, Asisten Direktur Pembinaan Karir,

Agar menjadi lulusan pembelajar, lincah, inovatif serta

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, IPB

adaptif terhadap perubahan, hal tersebut perlu dilakukan

University, Handian Purwawangsa menyampaikan

oleh lulusan bagaimana beradaptasi di situasi yang baru

selamat kepada calon wisudawan yang akan diwisuda

sekarang ini. (*/RA)
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Dosen IPB University
Arahkan Warga Jampang Bogor Budidaya Lidah Buaya
“Dengan kayanya kandungan nutrisi tersebut, lidah buaya
mempunyai manfaat yang sangat banyak dan berpotensi
untuk dikembangkan oleh masyarakat Desa Jampang,
Parung, Bogor,” ujarnya.
Dalam program Dosen Mengabdi ini, ada beberapa dosen
IPB University yang turut hadir memberikan wawasan
bagi warga Jampang. Dr drh Erni Sulistiawati, dosen
Paramedik Veteriner Sekolah Vokasi menyampaikan topik
Pemilihan Produk Pangan Asal Hewani untuk Peningkatan
Daya Tahan Tubuh di Era Kebiasaan Baru. Occy Bonanza,
SP, MT dosen Program Studi Ekowisata menyampaikan
topik Penataan Pekarangan Rumah sebagai Taman
Tanaman Herbal.
Ir Leni Lidya, MM, dosen Manajemen Agribinis yang
menyampaikan topik Mengelola Keuangan dengan
Menangkap Peluang di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.
Kebijakan pemerintah dengan menerapkan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa bulan terakhir
menyebabkan produktivitas masyarakat terganggu. Hal ini
berpengaruh pada daya beli sebagian besar masyarakat
serta kondisi keuangan pribadi mereka. Adaptasi
kebiasaan baru dianggap suatu solusi dengan menerapkan
protokol kesehatan agar masyarakat tetap bisa produktif
dan terhindar dari COVID-19.

L

ukie Trianawati, STP, MSi, Dosen IPB University dari
Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan,
Sekolah Vokasi mengatakan bahwa lidah buaya
cocok ditanam di Desa Jampang, Bogor yang mempunyai
lahan minim air dan cuaca agak panas. Hal ini
disampaikannya saat memberikan penyuluhan kepada
warga Desa Jampang dalam program Dosen Mengabdi
belum lama ini.
Menurutnya, lidah buaya merupakan tanaman obat untuk
aneka penyakit. Lidah buaya biasa digunakan sebagai
penyubur rambut, penyembuhan luka, dan perawatan
kulit. Tanaman ini bermanfaat sebagai bahan baku industri
farmasi dan kosmetik, serta sebagai bahan baku makanan
dan minuman kesehatan, obat-obatan yang tidak
mengandung bahan pengawet kimia.
Dari segi kandungan nutrisi, gel atau egene lidah buaya
mengandung beberapa mineral, seperti kalsium,
magnesium, kalium, sodium, besi, zinc, dan kromium.
Beberapa vitamin dan mineral tersebut dapat berfungsi
sebagai pembentuk antioksidan alami, seperti fenol,
flavonoid, vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan magnesium.

Menurutnya, bukan hanya kebiasaan dan gaya hidup
masyarakat saja yang berubah, tetapi cara mengatur
keuangan keluarga juga ikut berubah mengikuti tatanan
hidup baru. Dalam hal ini, masyarakat harus dapat
menghitung dan mencatat biaya yang dikeluarkan dengan
memeriksa anggaran keuangan keluarga, mengelola
prioritas kebutuhan, bijak saat berbelanja dan menyiapkan
dana darurat.
Dalam pengamatannya, masyarakat Jampang belum
melakukan pencatatan pengeluaran secara rinci,
pengeluaran juga dilakukan belum berdasarkan prioritas
kebutuhan, belum melakukan pencatatan sebelum
berbelanja dan tidak menyiapkan dana darurat. Biaya yang
dikorbankan (opportunity cost) masih belum dihitung
sebagai biaya sehingga pendapatan yang diperoleh tidak
terhitung secara jelas. Masyarakat desa Jampang juga
belum membiasakan diri untuk menabung secara rutin.
“Agar dapat menabung masyarakat Jampang perlu
meningkatkan produktivitas dan penerimaannya. Artinya,
masyarakat Jampang harus kreatif dalam menangkap
peluang yang ada. Dilihat dari tingginya kesadaran
masyarakat untuk menjaga kesehatan dan daya tahan
tubuh dengan melakukan pola hidup bersih dan sehat,
merupakan suatu peluang bagi masyarakat Jampang
untuk membudidayakan dan mengolah produk herbal
menjadi berbagai produk olahan,” pungkasnya. (WB/Zul)

16

