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Dies Natalis IPB Ke 55, Kemenristekdikti Siapkan
185 Milyar Rupiah untuk IPB
akademika IPB atas capaian prestasi IPB selama ini. Rektor
IPB berharap di usia IPB yang sudah matang ini, IPB bisa
melaksanakan tugas dari Kemristekdiki untuk menjadi
leading di bidang pertanian.
“Menjadi 100 besar perguruan tinggi di dunia merupakan
modal besar bagi IPB untuk terus maju dan berkembang. Di
era revolusi industri 4.0 ini, perguruan tinggi di Indonesia
harus adaptif terhadap perubahan. Harus ada pembenahan
pendidikan agar peran IPB lebih signi kan. Jangan sampai
IPB ke depan kalah dengan Universitas Go Jek,” ujar Rektor
IPB.

K

ementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemristekdikti) Republik Indonesia melalui Direktur
Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, Prof.dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.
Ph.D membuka rangkaian acara Dies Natalis Institut
Pertanian Bogor (IPB) ke-55 di Graha Widya Wisuda,
Kampus IPB Dramaga (1/9). Dalam pembukaan dies ini,
Prof. Ali Ghufron Mukti menyampaikan selamat kepada IPB
yang telah berhasil masuk dalam 100 plus perguruan tinggi
terbaik di dunia by subject Agriculture and Forestry.
“kemristekdikti menyampaikan selamat ulang tahun
kepada IPB yang capaian prestasinya sangat luar biasa. IPB
berhasil meraih ranking 70 by subject Agriculture and
Forestry. Ini prestasi yang luar biasa. Terus berkaya untuk
nusa dan bangsa, “ ujar Prof. Ali Ghufron Mukti. Lebih lanjut
ia menyatakan harapannya bagaimana bisa mengubah
profesi pertanian menjadi profesi yang diminati,
bagaimana teknologi pertanian dimodernkan dan hasil
pertanian memiliki nilai tambah yang tinggi. Kemristekdikti
siap mendukung. Termasuk tahun ini kita anggarkan 185
milyar rupiah untuk pembangunan di IPB,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria juga
menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada sivitas

“IPB akan mendorong mahasiswanya untuk menguasai
dalam bidang pertanian . Mereka harus bersentuhan
langsung dengan masyarakat sehingga riset dan inovasi
yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kita akan mencetak leader-leader dalam dunia pertanian,
Insya Allah,” tandas Rektor IPB.
Dalam kesempatan ini, IPB juga menjalin kerja sama
dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Rektor IPB dan
Walikota Bogor, Dr. Bima Arya menandatangani nota
kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU)
antara IPB dengan Pemkot Bogor tentang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.185 milyar
rupiah untuk pembanguan di IPB,” ujarnya.
Selain itu, IPB dan Pemkot Bogor juga melakukan
penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang
pemberian beasiswa pendidikan bagi mahasiswa IPB
program sarjana yang berprestasi dari keluarga tidak
mampu. “Semua yang mengiringi perkembangan Kota
Bogor pasti bersentuhan dengan IPB. Rencana
pembangunan jangka menengah Kota Bogor dirancang
oleh IPB. Berarti jika ada apreasiasi kepada Kota Bogor
berarti apresiasi kepada IPB. Kemitraan strategis kita akan
terus berlanjut. Ini jaman persandingan bukan persaingan.
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Pemerintah, kampus, entrepreneur, komunitas, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), semua berperan untuk
perubahan bangsa atau kota ini. Saya bersyukur hari ini
diberikan kesempatan kembali dalam kerjasama dengan
IPB. Semua aspek tata kota perlu sentuhan dari kampus.
Kota-kota di republik ini harus didorong oleh gagasan,
inovasi dan ide bukan dengan kekuatan, kekuasaan atau
otot. Kota-kota di Indonesia harus didorong oleh sains dan
knowledge bukan oleh kepentingan yang lain, hanya
dengan itu kita bisa melangkah lebih cepat mengejar
kemajuan bangsa lain. Oleh karena itu, Pemkot Bogor
memberikan beasiswa kepada mahasiswa IPB. Kita beri
ruang besar kepada anak muda yang punya potensi tapi
terbatas dalam kemampuan nansial,” ujarnya.
Dalam momen pembukaan Dies Natalis ini, IPB juga
memberikan penghargaan kepada tenaga pendidik,
tenaga kependidikan dan mahasiswa berprestasi. Tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi akan
mendapatkan dana mobilitas dan bisa berkunjung ke
perguruan tinggi di luar negeri untuk mendapatkan
wawasan yang lebih baik.
Pada kesempatan yang sama, IPB me-launching aplikasi IPB
Mobile yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem
Informasi dan Transformasi Digital (SITD). “Di era revolusi
industri 4.0 ini, IPB diharapkan menjadi pelopor
pengembangan sistem manajemen modern pendidikan
tinggi. Tahun ini betul-betul akan menjadi tahun
Information and Technology (IT) untuk menyelesaikan
berbagai persoalan sistem manajemen yang ada di IPB.
Semua kegiatan diselesaikan oleh sistem komputer dan
dilakukan secara online,” ujar Ir. Julio Adisantoso, M.Kom,
Direktur SITD IPB.
Ada tiga aplikasi mobile untuk mendukung seluruh
kegiatan warga IPB ke depan. Tiga aplikasi ini bisa
didapatkan atau download di Appstore. Yakni, pertama: IPB
Mobile for Student Versi 1.1 : aplikasi ini bisa digunakan oleh
mahasiswa IPB seluruh strata dan program. Mahasiswa bisa
mengecek daftar nilai di transkrip, status pembayaran SPP
per semester, pembimbingan, kehadiran, pengaduan,
jadwal kuliah dan ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
yang dilengkapi QR-Code.

adalah rekap kehadiran, pengaduan, kepangkatan dan
Kartu Pegawai (Karpeg) yang dilengkapi dengan QR-Code.
Selain itu, IPB juga memperkenalkan Sistem Risiko
Kebakaran (Fire Risk System atau FRS) yang dikembangkan
oleh Pusat Risiko Iklim dan Manajemen Peluang di Asia
Tenggara Pasi k (CCROM-SEAP) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. FRS diharapkan
dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu
mengantisipasi dan mencegah kebakaran lahan dan hutan
melengkapi sistem informasi peringatan dini jangka
pendek yang telah ada.
FRS merupakan aplikasi peringatan dini terhadap
kebakaran hutan. Aplikasi ini dikembangkan sejak tahun
2008 hasil kerjasama CCROM IPB dengan International
Research Institute for Climate and Society (IRI), Earth Institute
- Columbia University, USA dengan dukungan dana dari
USAID melalui Program Kemitraan Universitas (University
Partnership).
Dalam pembukaan Dies Natalis IPB ke-55 ini juga
disampaikan tentang perubahan layanan kesehatan di
Poliklinik IPB. Dalam rangka memberikan pelayanan
kesehatan yang lebih baik kepada seluruh warga IPB,
Poliklinik IPB berubah nama menjadi Klinik Rawat Jalan IPB
Dramaga (berdasarkan SK no
445.5/IOK/00019/DPMPTSP/2018). Program layanan
kesehatan 24 jam akan dilaksanakan di Klinik Rawat Jalan
IPB Dramaga.
Klinik Rawat Jalan IPB Dramaga ini akan melayani dari
pukul 07.00 hingga pukul 21.00 WIB dan buka dari Senin
sampai Sabtu. Ada dua orang dokter umum dan perawat
yang siap melayani di shift pagi hingga sore hari dan satu
dokter umum dan perawat yang akan melayani pada shift
sore hingga malam hari. Sistem layanan ini gratis untuk
warga IPB. Ke depan, Klinik Rawat Jalan IPB Dramaga juga
akan memberikan layanan BPJS. (Zul)

Kedua, IPB Mobile for Lecturer Versi 1.0 : pengguna aplikasi
ini adalah dosen IPB dengan tur yang tersedia adalah
jadwal mengajar, bimbingan, pengaduan, kepangkatan,
daftar karya ilmiah, rekapitulasi BKD dan Kartu Pegawai
(Karpeg) yang dilengkapi dengan QR-Code.
Ketiga, IPB Mobile for Staﬀ Versi 1.0 : Tenaga kependidikan
IPB bisa mengakses aplikasi ini. Fitur- tur yang tersedia
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Diskusi Material Maju dan Biofotonik di IPB: Perlu 170 Tahun
untuk Menghasilkan Kalkulator

F

isikawan merupakan ilmuwan penting yang
mengubah hidup manusia. Butuh 170 tahun riset
untuk menghasilkan kalkulator. Dan dibutuhkan 200
tahun untuk menghasilkan laptop. Semua inovasi itu tidak
bisa dilakukan oleh satu orang peneliti tapi gabungan riset
dari banyak peneliti.
“Dari semua kecerdasan yang berhasil dilakukan oleh
komputer, belum ada komputer yang bisa mengalahkan
otak seekor tikus. Saat ini semua kemampuan komputer
mengandalkan Arti cial Intelligence (AI). AI setara dengan
secuil kemampuan otak tikus,” ujar Prof. Dr. Andrivo Rusydi,
Guru Besar bidang Material Maju dari National University of
Singapore (NUS) saat menjadi narasumber Seminar
Nasional Material Maju dan Biofotonika di IPB International
Convention Center (IICC), Bogor, (3/9).
Dalam seminar yang digelar oleh Departemen Fisika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Institut Pertanian Bogor (IPB) ini, Prof. Andrivo mengatakan
saat ini belum ada produk elektronik yang made in
Indonesia. Itu karena secara histori, Indonesia tidak pernah
melakukan riset mendalam tentang ini.

“Maka saya selalu menekankan riset. Bagaimana mengolah
sumberdaya alam Indonesia diolah oleh sumberdaya
manusia Indonesia. Yang mahal adalah knowledge.
Teknologi yang akan kita hadapi adalah the interface.
Teknologi ini akan berada pada dua benda yang berbeda,
ukurannya nanometer. Semikonduktor yang digunakan
pada laptop itu sudah mencapai limitnya sehingga
teknologi yang sedang dikembangkan saat ini tidak lagi
laptop dengan tampilan horisontal tetapi tampilan vertikal,”
ujarnya.
Ia bertutur, di Singapura, kolaborasi antara industri dan
perguruan tinggi cukup kuat. Pelaku industri selalu
menggandeng ilmuwan dari perguruan tinggi untuk
menghasilkan sebuah produk. Oleh karena itu, publikasi
sangat penting bagi ilmuwan agar inovasinya mudah
dilihat oleh pihak industri.
Senada dengan Prof. Andrivo, Ir. Sony Sulaksono, M.Bs
selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual Kementerian
Perindustrian Republik Indonesia mendorong
terbentuknya ekosistem inovasi. Menurutnya selama ini
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pemerintah dalam hal ini kementerian selalu fokus pada
inovasinya, tidak pada ekosistem inovasinya.
“Kami di Puslitbang Teknologi Industri dan Kekayaan
Intelektual senantiasa men-support Kementerian Riset dan
Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang saat
ini menjadi panglima dalam menciptakan inovasi. Penting
untuk membangun ekosistem inovasi,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar FMIPA IPB, Prof. Husin Alatas
menyampaikan bahwa tahun 1000 merupakan milestone
dalam ilmu sains. Pada abad 10, Ibn Haytham melakukan
scienti c method. Setelah itu ada Newton dan J. Maxwell
(abad 17), F. Hertz (abad 18), M. Planck dan A. Einstein
(abad 19) dan T. Maiman (abad 20). “Kita hidup di bawah
lautan elektromagnetik. Kamera itu awalnya pakai prinsip
yang diajukan oleh Ibn Haytham. Teodhore Maiman
membuat invensi yaitu ditemukannya laser. Oleh karena
itu, rasanya tidak berlebihan jika modern sains dipicu oleh
riset tentang cahaya,” ujar Presiden The Indonesian Optical
Society (Inos) ini.
Cahaya dalam sika diperkenalkan pertama kali oleh
Einstein yang dikenal dengan foton. Ada “on” karena cahaya
yang kita lihat ini punya dua sifat yakni bisa bersifat seperti
gelombang tapi juga bisa seperti kelereng atau partikel
yang bisa bertumbukan. Foton ini bisa bertumbukan
dengan partikel lain. Contohnya terjadi tumbukan antara
cahaya (foton) dengan elektron. Hal ini mengubah wajah
peradapan manusia dalam kurun waktu 100 tahun ini.
Manipulasi aliran foton dalam disiplin material saat ini
lazim dinamakan sebagai fotonik. Posisi foton sama dengan
elektron pada disiplin eletromagnetik. Interaksi foton
dengan material biologi atau pemanfaatan foton dalam
bidang biologi dan kedokteran, melahirkan disiplin
biofotonika. Perkembangan biofotonik sangat pesat dalam
beberapa dekade belakangan ini. Ini akibat
berkembangnya teknologi laser dan pemandu gelombang
berbasiskan material dielektrik.

ilmuwannya. Sebagai contoh, saat ini hanya 80 anggota
yang tergabung dalam Inos. “Jumlah ini amat sangat
minim jika dibandingkan dengan jumlah ilmuwan serupa
di Singapura dan Jerman,” ujarnya.
Indonesia saat ini masih menjadi follower dan akan selalu
menjadi follower karena negara belum menjadikan riset
dasar sebagai prioritas. Menurutnya Indonesia akan
kehilangan most talented young scientist yang akan pergi
ke negara lain.
Seminar ini menjadi forum bagi 200 peserta dalam
menyampaikan perkembangan riset bidang material maju
dan biofotonika dalam mempercepat tumbuhnya inovasi
teknologi. Inovasi riset yang aplikatif dan terapan serta
strategis harus mendapatkan perhatian khusus.
Penggunaan serat alami untuk rekayasa material komposit
mendapatkan perhatian besar dalam dekade terakhir. Salah
satu contohnya adalah penelitian Biokomposit Helm (GC
Helmet) yang dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Kelapa
Sawit (BPDKS). GC Helmet ini di scale up oleh PT. Interstisi
Material Maju (IMM) untuk proses market. Produk GC
Helmet adalah helm yang ramah lingkungan dan baru
pertama kali ada di Indonesia. GC Helmet mampu
menyerap energi tumbukan, tahan benturan dan ringan.
GC Helmet ini merupakan inovasi Dr. Siti Nikmatin, peneliti
dari Departemen Fisika FMIPA IPB.
Dr. Siti Nikmatin memanfaatkan Tandan Kosong Kelapa
Sawit (TKKS) menjadi serat dengan berbagai macam
ukuran (panjang, pendek, mikro dan makro). Serat ini
menjadi bahan baku ller polimer pembuatan helm.
Inovasi ini berhasil mendapatkan penghargaan berupa
Anugerah Inovasi Jawa Barat 2016 dan Gubernur Jawa
Barat tingkat Provinsi kategori Lingkungan Hidup, 108
Inovasi Indonesia 2016 dari Business Innovation Center (BIC)
tingkat nasional kategori Material Maju, Juara I Gelar
Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2017, 10 Start Up
Unggulan Terobosan Inovasi Indonesia 2017
Kemenristekdikti dan Awardee UN Environment’s Asia Pasi c
Low Carbon Lifestyle Challenge. (Zul)

Arti cial photosynthesis, optical coherence tomography (OCT)
dan uorescence resonance energy transfer (FRET)
merupakan contoh perkembangan terkini (bio)fotonik
yang memiliki prospek pemanfaatan yang luas di berbagai
bidang.
“Kita tidak sadar bahwa hidup kita sudah tergantung optik
dan fotonik. Ada wireless charging tanpa kabel. All magical
thing. Intinya adalah pada manipulasi cahaya dengan
material. Jika orang-orang jaman dulu bisa melihat
teknologi saat ini, mungkin mereka akan menyebut ini
adalah “sihir”, ” ujarnya.
Menurutnya pesatnya perkembangan ilmu optik dan
fotonik belum diimbangi dengan pertumbuhan jumlah
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Sekolah Bisnis IPB Gelar Lokakarya Akademik Kurikulum
dan Metode Pembelajaran dalam University 4.0

S

ekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB IPB)
menggelar Lokakarya Akademik Kurikulum dan
Metode Pembelajaran dalam University 4.0 dengan
mengundang alumni, guru besar dan mahasiswa Sekolah
Bisnis IPB di Kampus IPB Gunung Gede, Bogor, Senin (3/9).
Dekan Sekolah Bisnis IPB, Prof. Dr.Ir.Noer Azam Achsani
menyampaikan bahwa acara lokakarya ini bertujuan
merumuskan dan menentukan arah program pascasarjana
Sekolah Bisnis. “Ini sudah waktunya, karena kita
melaksanakan lokakarya tiga tahun sekali. Bagaimana IPB
akan dibawa. Kurikulum kita mau dibawa kemana.
Lokakarya ini penting bagi tuntutan jaman. Jepang sudah
punya konsep 5.0 karena untuk menghadapi perubahan
yang cepat, era saat ini membawa disrupsi yang luar biasa.
Untuk itu di sini ada guru besar, alumni dan para dosen,
mohon masukan dari para senior, praktisi, kira-kira SB
kurikulumnya mau dibawa kemana. Dengan demikian
berharap dengan lokakarya ini bisa merumuskan Sekolah
Bisnis IPB ke depan.”
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB,
Dr. Ir. Drajat Martianto, mengatakan bahwa bahan yang

disampaikan dalam lokakarya ini merupakan hasil dari
diskusi Rektor IPB dan Direktur Pengembangan Program
dan Teknologi Pendidikan IPB, untuk merumuskan
kurikulum 4.0. “Kondisi dunia cepat berubah. Suatu
keniscayaan bahwa IPB harus berubah. Jika tinggal diam
akan tertinggal, ” tandas Dr. Drajat.
Menurut Dr. Drajat, “Kita harus bicara holistik, jadi satu
kesatuan pikir. Lulusan sarjana, magister dan program
doktoral harus berbeda. Selain itu, perlu menghasilkan
lulusan yang tidak hanya sekedar puas. Yang harus
dihasilkan nanti adalah orang yang bisa memiliki karakter
pembelajar. Ini karakter yang ingin kita bangun. IPB sedang
melakukan perubahan- perubahan ke arah sana. Kita
berharap kurikulum IPB harus terintegrasi dan luwes.
Selama ini kurikulum Program Pendidikan Kompetensi
Umum (PPKU) IPB bagus untuk basic thinking skill namun
belum kuat di Information Technology (IT). Dengan adanya
lokakarya kurikulum ini, Tahun 2020 mendatang akan
memiliki orientasi kurikulum baru. Tahun 2018 ini baru
membangun persamaan persepsi dan punya naskah
akademik.” (dh/ris)
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Care IPB Inisiasi Diskusi Mediasi Kon ik Rumah Dinas
dasar hukum yang digunakan Korem dalam menghadapi
penghuni lama, sejarah lahan, peraturan rumah dinas,
hingga metode penertiban.

D

alam peralihan hak huni rumah dinas, seringkali
terjadi kon ik antara instansi yang tercatat sebagai
pemilik rumah dinas dan penghuni lama. Penghuni
lama yang dimaksud biasanya adalah pensiunan,
purnawirawan atau keluarga dan keturunan mereka.
Pendekatan hukum hanya mampu menyelesaikan aspek
legalitas, tetapi tidak sampai kepada aspek humanismenya.
Dengan proses hukum biasanya pihak yang kalah merasa
tidak puas dengan keputusan lembaga peradilan dan
mereka dengan sangat terpaksa meninggalkan rumah
dinas tersebut. Dari banyak kasus gugatan rumah dinas
yang terjadi di Indonesia, sebanyak 80 persen
dimenangkan oleh negara.
Dalam rangka menengahi kon ik yang terjadi antara
penghuni lama rumah dinas dan instansi pemilik rumah
dinas tersebut, Pusat Kajian Resolusi Kon ik (Care)
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan
forum diskusi terbatas sebagai upaya menemukan solusi
penyelesaian kon ik rumah dinas yang terjadi di
Perumahan Dinas TNI Teplan - Bogor. Kegiatan diskusi
dilaksanakan di Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, (28/8)
dengan mengundang berbagai pihak seperti TNI (Kodam
III/Siliwangi, Korem 061/Surya Kecana); Kepolisian (Polresta
Bogor); Kantor BPN Bogor; Ahli Hukum dari Universitas
Pakuan, Perkumpulan Bogor Sahabat, Pusat Mediasi
Nasional (PMN), serta Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
IPB.

Berdasarkan hasil diskusi, penyebab utama timbulnya
kon ik pada rumah dinas adalah dikarenakan pengabaian
oleh pihak institusi TNI terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh para penghuni rumah dinas, sementara
sudah lama diidenti kasi terjadinya pelanggaran
peruntukan terhadap rumah dinas dimaksud. Di sisi lain,
kebutuhan rumah dinas bagi TNI aktif sangat tinggi. Hal ini
menjadi dilematis bagi pejabat aktif untuk melakukan
penindakan dan mengeksekusi rumah dinas tersebut,
karena hal itu menjadikan kebijakan yang tidak populis
bagi dirinya. Padahal setiap instansi pemilik rumah dinas
harus melakukan pengawasan, pengendalian, dan
penataan aset-asetnya dengan baik.
Hasil diskusi merumuskan dan merekomendasikan bahwa
metode penertiban dalam gugatan perumahan dinas
Korem 061/Surya Kencana telah cukup baik, namun masih
perlu dievaluasi kembali, dan Korem disarankan untuk
menyelenggarakan overview mediasi. Aspek psikologis
(individu/sosial) tetap harus dikedepankan dalam
melaksanakan penertiban. Dan perlu diperhatikan bahwa
rumah merupakan kebutuhan dasar manusia, ada
kemungkinan penghuni akan menolak penertiban apabila
tidak memiliki tempat tinggal lain.
“Oleh karena itu semua pemangku kepentingan harus
bersama-sama bertanggung jawab dalam pengelolaan
rumah dinas. Diperlukan kajian kembali agar kebutuhan
rumah dinas dapat terpenuhi. Semua pihak harus
berkomitmen terhadap regulasi yang telah disepakati,
dengan demikian pengawasan, pengendalian, dan
penataan aset-aset negara harus dilakukan secara intensif.
Selain itu, diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas
utama mengelola dan menyelamatkan aset negara, yang
tidak terkait dengan kepentingan institusi yang
bersangkutan, dan yang utama adalah penegakan hukum
tegas dan berkelanjutan,” ujar Ir. Agit Kriswantriyono, MS,
Peneliti Care LPPM IPB. (ak/Zul)

Diskusi ini dibuka oleh Ketua Dewan Pembina Care LPPM
IPB Prof. Dr. Rizal Syarief, S.DESS dan dimoderatori oleh
Andrea H. Poeloengan SH, M.Hum., MTCP, anggota
Komisioner Kompolnas. Care IPB adalah pusat penelitian
yang bergerak dalam pengembangan model-model
pengelolaan potensi kon ik. Contoh kasus kon ik
disampaikan oleh Joy Carter (Denzibang 2/III, Kodam
III/Siliwangi), yaitu kasus gugatan perumahan dinas Korem
061/Surya Kencana. Penjelasan yang diberikan meliputi
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Mahasiswa IPB Belajar Bersama Mahasiswa
dari Jepang Tentang Kebencanaan
upayakan untuk mengurangi dan menekan risiko kerugian
jiwa dan harta benda yang diakibatkan oleh bencana,"
katanya.
Kepala Pusat Studi Bencana, LPPM IPB, Dr. Yonvitner
menyampaikan bahwa kerja sama dengan negara Jepang
dalam kegiatan Summer Course ini dapat mendorong
perhatian mahasiswa terhadap peristiwa bencana yang ada
di Indonesia.

S

ekolah Pascasarjana (SPs) bekerjasama dengan Pusat
Studi Bencana Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggelar kegiatan The International Summer Course
Program di Ruang Kuliah, SPs, Kampus IPB Dramaga Bogor
(2-10/9).
Summer Course kali ini mengusung tema “Agricultural and
Ecosystem Resilience to Environmental Disaster toward
Regional Sustainability”. Kegiatan ini diikuti oleh 12 orang
mahasiswa dari Ibaraki University, Tokyo University of
Agriculture and Technology serta dari University of the
Ryukyus dan 14 orang dari IPB.
Dekan SPs-IPB, Prof.Dr.Ir. Anas Miftah Fauzi mengatakan
kegiatan Summer Course kali ini lebih menekankan ke arah
kebencanaan yang ada di Indonesia. Mahasiswa diarahkan
untuk melihat kultur masyarakat, kondisi lingkungan dan
alam agar kemudian dapat memahami dan mengantisipasi
kemungkinan terjadi bencana yang ditimbulkan.
“IPB sangat mendukung kegiatan ini karena mahasiswa IPB
dapat berinteraksi secara langsung dan belajar bersama
mengenai kebencanaan yang ada di Indonesia dengan
negara Asia seperti Jepang. Bagaimana cara mengantisipasi
dan menanggulangi bencana dengan pelatihan sadar
bencana. Contohnya Jepang yang sudah melakukan
pelatihan sadar bencana dengan melakukan simulasi
kepada siswa-siswa di sekolah sehingga mereka akan siap
menghadapi bencana yang akan terjadi,” ujarnya.

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Hal ini
ditandai dengan makin tingginya intensitas dan frekuensi
berbagai peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini.
Seperti gempa, banjir bandang dan meletusnya gunung
berapi.
“Dengan kerja sama di bidang pendidikan, kebencanaan
dan ekosistem berkelanjutan, kita dapat melangkah
bersama dengan pola-pola yang lebih antisipatif dalam
menghadapi bencana. Dengan harapan itu kita dapat
bergerak lebih baik dalam penanggulangan bencana yang
akan terjadi. Kita ingin mendorong IPB menjadi leading
institutions dalam perhatian terhadap penanggulangan
bencana dan pengendalian perubahan ekosistem. Summer
course untuk mahasiswa pascasarjana, tidak banyak yang
mengembangkan ini. Oleh karena itu harapan dari kegiatan
ini adalah dapat diikuti oleh perguruan tinggi lain yang ada
di Indonesia,” ujarnya.
Menurutnya pendidikan ini akan membentuk karakter dan
pengetahuan bencana. Tak hanya itu, pendidikan juga
meningkatkan pemahaman terkait bencana dan
antisipasinya. Apalagi dampak yang ditimbulkan dari setiap
bencana yang terjadi akan memberikan efek yang besar
terhadap korban baik secara psikologis maupun
kesejahteraan hidupnya. (awl/Zul)

Bencana terjadi karena pengaruh perubahan iklim global.
Untuk itu harus ditekankan kesadaran masyarakat akan
risiko bahaya yang dihadapi dalam bencana. Kesadaran
harus ditumbuhkan sejak dini sehingga masyarakat dapat
diajak untuk melaksanakan kesiapsiagaan. "Setelah itu kita
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CARE IPB Dampingi Program
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Karawang

P

esisir utara Karawang merupakan salah satu sentra
rumput laut di Jawa Barat, bahkan Indonesia.
Berdasarkan potensi tersebut, Pusat Kajian Resolusi
Kon ik (CARE) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) dipercaya
oleh PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field untuk
mendampingi program Community Social Responsibility
(CSR) di Desa Sedari, Kecamatan Cibuaya Kabupaten
Karawang, Jawa Barat. Program ini diberi nama “Bumi
Kreatif Agar Makmur”.
General Manager PT Pertamina EP Aset 3, Wisnu Hindadari
dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meresmikan
program pemberdayaan masyarakat “Bumi Kreatif Agar
Makmur” di Desa Sedari Kecamatan Cibuaya, Kabupaten
Karawang pada akhir Agustus lalu.
Menurut Prof Rizal Syarief, Ketua Dewan Penasihat CARE
LPPM IPB, program ini merupakan inovasi pemanfaatan
limbah produk rumput laut. Selama ini masyarakat di
Cibuaya dan sekitarnya sudah membudidayakan dan
mengolah rumput laut. Sebagian besar rumput laut
masyarakat dijual ke PT. Agarindo sebagai mitra
pemasaran, namun ada sebagian rumput laut yang tidak
laku dijual karena grade-nya terlalu rendah. “Sehingga
otomatis menjadi limbah. Inovasi dalam program ini adalah
pemanfaatan limbah rumput laut tersebut menjadi pakan
ikan bandeng,” ujarnya.

Menurut Usup, Ketua Koperasi Mina Agar Makmur, pakan
ikan dari rumput laut ini akan sangat membantu petani
petambak di sekitar Cibuaya ini, mengingat harga pakan
ikan pabrik yang cukup mahal. “Alhamdulillah, pada tahun
2018 ini PT. Pertamina EP Asset 3 Tambun Field
memberikan bantuan kepada koperasi kami berupa satu
set mesin pengolah pakan yang memanfaatkan limbah
rumput laut, lengkap dengan pelatihan dan
pendampingannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Usup mengatakan bahwa program
pemanfaatan rumput laut menjadi pakan ini sangat
dibutuhkan mengingat para petambak di sini menerapkan
sistem polikultur untuk tambaknya, yaitu polikultur antara
rumput laut dan bandeng.
Usup berharap sinergi Pertamina EP, IPB, pemerintah, dan
pihak-pihak terkait dapat terus berlangsung sehingga
pengembangan rumput laut ke depan akan lebih maju lagi
dan masyarakat pesisir khususnya semakin sejahtera.
Koperasi Mina Agar Makmur merupakan Mitra Binaan CSR
PT Pertamina EP sejak tahun 2015 merupakan koperasi
yang bergerak di bidang rumput laut. Koperasi tersebut
hingga saat ini memiliki anggota 72 orang dengan mitra
lebih dari 400 orang dan tersebar di Karawang, Bekasi,
Subang, dan Indramayu. (af/Zul)
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Unit Arsip IPB Susun Buku Grand Design
Pengembangan Kearsipan IPB

U

nit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB) menyusun
Buku Grand Design Pengembangan Kearsipan IPB
yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan
program-program pengembangan kearsipan di IPB
beberapa tahun ke depan. Penyusunan buku ini digelar di
Hotel Grand Mulya Bogor, (30-31/8).
Sekretaris Institut, Dr.Ir. Aceng Hidayat mengatakan bahwa
Unit Arsip perlu menjadi pemacu dalam menjadikan tertib
arsip di IPB sebagai gerakan yang berkelanjutan. Majunya
Unit Arsip akan memajukan arsiparis IPB.

terkait Buku Grand Design Pengembangan Kearsipan IPB
disampaikan oleh Kepala Unit Arsip IPB, Drs. B. Mustafa,
M.Lib.
Selain itu disampaikan pula terkait kebutuhan untuk
pengembangan kearsipan IPB yang disampaikan oleh
Kepala Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan
Kearsipan Ir. Setyo Edy Soesanto.,S.Th.I.,M.Pd. (**/Zul)

Dosen Manajemen Arsip dari Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah, Jakarta Mukmin Suprayogi, M.Si hadir
menjadi narasumber dalam acara ini. Kegiatan dihadiri para
pejabat struktural di lingkungan Unit Arsip dan peserta
terdiri dari para tenaga fungsional arsiparis dan tenaga
kependidikan pengelola arsip di lingkungan Unit Arsip IPB.
Rangkaian kegiatan dimulai dengan overview kegiatan
penyusunan buku Grand Design pengembangan kearsipan
IPB yang merupakan program layanan kearsipan IPB. Hal ini
disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Akuisisi dan
Pengolahan Arsip IPB Ir. Hirra Nurlaeni,MM. Pengantar
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Benteng Desa Wisata Cassava , Ikon Baru
Wisata Pendidikan Pertanian di Kabupaten Bogor
ketrampilan mengolah singkong menjadi produk pangan
olahan. Oleh karena itu perlu dilakukan terobosan Desa
Wisata Cassava untuk mengelola potensi singkong sebagai
sumber peningkatan perekonomian masyarakat, ” ujar
Mintarti.

P

usat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM )
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Negeri (Kemristekdikti) republik
Indonesia mengembangkan dan membuka Desa Wisata
Cassava di Desa Benteng, Ciampea, Bogor.
Desa ini merupakan salah satu desa binaan IPB di lingkar
kampus. Kegiatan rintisan Desa Wisata Cassava ini
direncanakan selama tiga tahun dengan garis besar
kegiatan antara lain: pendekatan dan penguatan kelompok
tani dan kelompok wanita tani sebagai pelaku bisnis ubi
kayu atau singkong, penguatan dan pengoptimalan peran
Karang Taruna, pelatihan budidaya, pelatihan pengolahan
singkong menjadi Modi ed Cassava (Mocav) dan aneka
pangan olahan seperti Browncav (brownies mocav) dan
pingkong (emping singkong).
Peneliti P2SDM LPPM IPB, Ir. Mintarti, M.Si menjelaskan
Desa Benteng, merupakan desa pertanian dengan
komoditi utamanya singkong atau ubi kayu. Jumlah
produksi singkong di Desa Benteng mencapai 200 ton per
hektar per tahun dengan luas kepemilikan lahan rata-rata
500-3000 meter persegi per orang . Pada saat panen harga
singkong bisa jatuh ke harga Rp 700 per kilogram
sedangkan harga normal Rp 1500 hingga Rp 2000 per
kilogram. Harga singkong yang rendah ini tentu
merugikan petani.
Potensi sumber daya alam di desa tersebut belum
berdampak pada perbaikan tingkat kesejahteraan
masyarakatnya. “Akar penyebab masalah ini adalah masih
rendahnya ketrampilan para petani dalam berusaha tani
yang menguntungkan di mana para petani masih menjual
singkong dalam bentuk mentah. Petani belum memiliki

Selain itu, pembentukan Desa Wisata Cassava bertujuan
meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan
anggota kelompok tani (poktan) dan Kelompok Wanita
Tani (KWT) dalam budidaya, pengolahan pascapanen dan
manajemen usaha singkong, pengelompokan kelompok
tani dan KWT dalam proses wirausaha singkong terpadu.
Proses tersebut meliputi sentra budidaya, sentra mocav,
sentra pangan olahan, sentra pasar dan promosi, dan
mendesain kampung tematik cassava sebagai desa wisata
pangan.
Mintarti menegaskan, konsep Desa Wisata Cassava di Desa
Benteng menyediakan jasa penjualan wisata pendidikan
pertanian bagi masyarakat yang ingin belajar mengenai
singkong mulai dari budidaya, perawatan, tanam, panen,
sampai pengolahan. “Pengunjung dapat belajar di
hamparan ubi kayu di Desa Benteng. Belajar bagaimana
menanam, memanen, membibitkan, merawat, memupuk,
pengendalian hama dan memanen daun singkong sebagai
bahan sayuran. Para pengunjung nantinya juga akan
menikmati aneka kudapan dari singkong, seperti "singkong
Thailand" yaitu singkong rebus yang berkuah gula dan
santan kental, urap singkong, singkong goreng, sate
singkong dan sebagainya yang dapat dinikmati di tengah
tengah hamparan kebun singkong.”
Kepala Desa Benteng, Faka Harika menyatakan IPB sudah
banyak membantu Desa Benteng ke arah yang lebih baik
dengan program-program unggulan yang menyentuh dan
membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.
“IPB juga telah membawa banyak perubahan, baik sik
maupun non sik, antara lain terbentuknya KWT baru, dan
pengaktifan kembali Karang Taruna, dinamisnya KWT dan
kelompok tani, membuat tampilan desa lebih indah.
Anggota KWT dan kelompok tani lebih terampil dalam
budidaya pertanian dan olahan pangan.” Masyarakat
Benteng berharap IPB tetap dapat mendampingi
pengembangan embrio desa wisata ini sebagai cikal bakal
desa wirausaha (entrepreneurial village) di Kabupaten
Bogor. (Awl/ris)
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Mahasiswa IPB Ikuti Student Exchange ke Jepang

S

eperti pepatah “Tuntutlah Ilmu Hingga ke Negeri
Cina” menuntut ilmu tidaklah cukup di satu tempat,
namun ilmu bisa didapatkan dimana saja. Hal
tersebut yang menginspirasi mahasiswi asal Institut
Pertanian Bogor (IPB), Felisha Laras Wihartati mengikuti
pertukaran pelajar ke negeri Jepang yaitu di Hokkaido
University. Menurut Felisha ini impian terbesarnya, agar
dapat mengembangkan kemampuan dirinya. “Awalnya
cuma iseng ikutan karena dapat informasi berantai, kalau
IPB buka study exchange ke Hokkaido. Akhirnya saya ikut
mendaftar dan persyaratannya kebetulan tersedia semua,”
ujar Felisha.
Untuk keperluan student exchange, mahasiswa aktif
semester tujuh ini mengambil cuti. Felisha juga merupakan
salah satu mahasiswa akselerasi di Departemen Sains
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas
Ekologi Manusia IPB. Sebenarnya Felisha dapat
merampungkan studinya di IPB tepat 3,5 tahun. Namun,
Felisha melepaskan akselerasinya di IPB dan memilih untuk
menunda satu semester. “Ya saya lepas akselerasi karena
kesempatan di Jepang tidak mungkin datang dua kali, jadi
mumpung ada kesempatan, saya ambil kesempatan emas
tersebut,” tambahnya.

akan membantunya membiayai kebutuhan hidupnya
selama di Jepang. Felisha mendapatkan beasiswa sebanyak
80.000 yen yang digunakan untuk membayar kuliah di
sana, biaya asrama dan kebutuhan sehari-hari. Mengingat
biaya hidup di Jepang lumayan tinggi, maka beasiswa
sangat dibutuhkan oleh mahasiswa khususnya student
exchange untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup
selama di sana.
Program study exchange yang diambil oleh Felisha
sebanyak tujuh mata kuliah dimana rata-rata Satuan Kredit
Semester (SKS) sebanyak dua. Ia mengambil beberapa
mata kuliah yang berhubungan dengan program studinya
sekarang. Hal tersebut dilakukan, agar dapat transfer SKS
dari Hokkaido University ke IPB sehingga tidak perlu lagi
mengulang mata kuliah yang diambil pada saat semester
yang ditinggalkan di IPB.
“Masih diusahakan dan terus berkoordinasi dengan dosen
mata kuliah agar mata kuliah di sana bisa di transfer SKSnya ke mata kuliah di IPB,” ungkap Felisha. Masa waktu
kuliahnya dimulai pada bulan Oktober 2018 hingga
Februari 2019. Felisha akan meninggalkan Indonesia pada
tanggal 17 September 2018 dan akan pulang kembali pada
Maret 2019. (GW/ris)

Tidak hanya sampai di situ saja, selama di Jepang, Felisha
juga mendapatkan beasiswa dari JASSO. Beasiswa itu yang
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Dua Pustakawan IPB Juara II Lomba Perpusnas RI

D

ua pustakawan Institut Pertanian Bogor (IPB) yakni
Sri Rahayu dan Ratnaningsih berhasil menjadi
Juara II lomba Kajian Kepustakawanan Berbasis
Kompetensi yang digelar oleh Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia (RI) pertengahan Agustus lalu.
Keduanya mengajukan makalah berjudul “Efektivitas
Akuisisi Koleksi Repository di Perguruan Tinggi : Kasus
Institut Pertanian Bogor”.
Pengkajian kepustakawanan dan karya tulis ilmiah
merupakan unsur utama bagi Pustakawan Keahlian
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014
tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya. Dengan melakukan dua butir kegiatan ini
diharapkan akan terbentuk pustakawan profesional yang
memiliki kompetensi dalam melakukan kajian
kepustakawanan dan membuat karya tulis ilmiah.
Dalam rangka mendorong pustakawan mencapai
kompetensi tersebut, maka Perpustakaan Nasional RI
sebagai Instansi Pembina c.q. Pusat Pengembangan

Pustakawan tahun 2018 menyelenggarakan kegiatan
Kajian Kepustakawanan Berbasis Kompetisi, dan memilih
tujuh proposal kajian terbaik melalui proses seleksi.
Ada beberapa topik kajian yang disuguhkan oleh
Perpusnas diantaranya topik Perpustakaan Perguruan
Tinggi : Gerakan Open Access Repositori Institusi
Mewujudkan Sumber Daya Nasional untuk Peningkatan
Kualitas Riset Pendidikan Tinggi. Dengan terpilihnya
proposal kepustakawan ini diharapkan menjadi
penyemangat serta merangsang pustakawan lain untuk
terus melakukan hal yang serupa. (dh/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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