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Rektor IPB Berikan Penghargaan kepada 103 PNS 2018
yang Purnabhakti

Dalam rangka Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB) ke
55, Dr. Arif Satria selaku Rektor IPB memberikan
cenderamata kepada 103 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang pensiun
sejak 1 Januari 2018. Ratusan pensiunan tersebut hadir
dalam acara pelepasan bertajuk “Inspirasi dan Dedikasi
untuk Negeri” di IPB International Convention Center (IICC),

29/9). Acara ini digelar oleh Direktorat Sumberdaya
Manusia (SDM) IPB.
“Diantara 103 PNS yang purnabakti, ada 17 ahli waris dari
PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang hadir.
Mereka adalah ahli waris dari Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc., Prof.
Dr. Ir. Daniel Djokosetiyanto, Prof. Dr. Ir. Rina Oktaviani, MS.,
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Dr. Ir. Nur Bambang Priyo Utomo, M.Si., Dr. Ir. Sobri Eﬀendy,
M.Si., Drs. Romli, M.Ag., Tri Susilowati, SE., Drs. Dedi Suryadi,
Cecep Gunawarn, Muhtarman, Sukarsih, Musahar Anwar,
S.IP., Arief Budi Purwanto, Hardi Tubiyanta, Wanhar
Saepudin, Kusnadi Masda, Gatot Supriadi, A.Md,” ujar
Direktur SDM, Dr. Ir. Titik Sumarti.
Menurut Rektor IPB, acara seperti ini akan menjadi tradisi
IPB sebagai bentuk penghargaan terhadap tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan IPB. “Acara ini akan
terus dilakukan setahun sekali untuk mengenang hal-hal
yang sudah dilakukan para senior yang telah memberikan
sesuatu kepada IPB. Ketika hadir di IPB ada penyambutan,
demikian juga ketika pensiun pun juga harus disambut,”
ujar Rektor IPB.
Rektor yakin para pensiunan ini sudah memberikan yang
terbaik untuk IPB. Ia juga yakin mereka telah menebarkan
banyak manfaat selama menjalankan tugas di IPB. Di masamasa sebelumnya, mereka telah memberikan bekal dan
menjadi agen untuk mewujudkan IPB di masa depan.

institusi yang adaptif dan menjadi trendsetter perubahan
di masa yang akan datang. Sebaik-baik institusi adalah
institusi yang memberikan kontribusi bagi kemajuan
bangsa,” terangnya.
Sementara itu, terkait musibah yang melanda Palu,
Sulawesi Tengah, IPB akan terus melakukan upaya-upaya
jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
“IPB akan memfasilitasi bagi mahasiswa asal Palu,
Donggala, dan Sigi yang keluarganya terkena musibah,
untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu, IPB juga
akan melakukan upaya-upaya rekonstruksi pertanian. Palu,
Donggala dan Sigi merupakan daerah pertanian,
perikanan, peternakan yang perlu segera dilakukan
recovery. Ini adalah salah satu bagian kecil dari apa yang
ingin kita berikan untuk masyarakat juga wujud komitmen
kita untuk sharing kepada masyarakat dan bangsa ini,”
ujarnya. (dh/Zul)

“Untuk itu kita harus betul-betul mempersiapkan masa
depan agar lebih baik. IPB harus bisa menjadi sebuah

2

Deklarasi Antikorupsi di Kampus IPB

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Festival
Akademia Antikorupsi (FAA) 2018. Rangkaian FAA
dimulai sejak tanggal 21 September 2018 yang terdiri
dari lomba orasi antikorupsi, lomba infogra s, lm pendek,
sarasehan, dan talkshow. Rangkaian FAA ini diinisiasi oleh
Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan
Hukum (MDGB PTN-BH), Majelis Dewan Guru Besar IPB dan
Pusat Studi Agraria (PSA) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB.
Talkshow FAA diselenggarakan pada Sabtu, (29/9)
bertempat di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga.
Tema talkshow adalah “Membangun Sinergitas Multipihak
dalam Gerakan Indonesia Antikorupsi.”
“Rangkaian FAA tahun 2018 menjadi momentum yang
sangat baik dalam membangun sinergi berbagai pihak
untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujar Dr.
Rina Mardiana, Ketua Pelaksana FAA 2018.

dan hubungan yang harmonis sehingga tercipta karya
yang bermanfaat dan berkualitas. Oleh karenanya
sinergitas harus saling mengisi dan menyelisihi perbedaan
sehingga bisa bersama memerangi korupsi di negara
Indonesia.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria turut memberikan perhatian serius
terhadap pemberantasan korupsi terutama di lingkungan
perguruan tinggi. Dalam sambutannya ia mengatakan, IPB
akan memasukkan materi antikorupsi dalam kurikulum
tahun 2019 mendatang. Menurutnya, perlu membangun
karakter segenap civitas IPB supaya memiliki visi yang sama
yaitu memberantas praktik korupsi yang ada di negeri ini.
Pembangunan karakter civitas ini penting karena ternyata
kesuksesan dimulai dengan perilaku jujur dan disiplin
tinggi. Dengan dimasukkannya materi antikorupsi ke
dalam kurikulum harapannya mahasiswa dan dosen dapat
menjunjung tinggi kejujuran sehingga terjauh dari praktik
korupsi.

Menurutnya sinergitas dari berbagai pihak dan institusi
diharapkan dapat membangun kerjasama yang produktif
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“Ini sebuah gerakan yang sangat penting dalam rangka
membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memberantas korupsi di Indonesia dan membangun
negeri yang bebas dari korupsi,” ujar Arif Satria.
Rektor IPB menyatakan, sejak tahun 2016 IPB telah
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan KPK terkait pemberantasan korupsi di tanah air.
Sampai saat ini IPB juga telah mengirimkan saksi ahlinya
apabila dipanggil oleh KPK untuk membantu
menyelesaikan berbagai perkara korupsi.
Ketua KPK, Ir. Agus Raharjo berharap acara FAA dapat
berlanjut dan tidak berhenti begitu saja. Hal ini bertujuan
sebagai bahan evaluasi dan introspeksi dalam
memperbaiki diri, salah satunya secara bertahap dapat
mewujudkan good unity governance.
“Saya sangat ingin perguruan tinggi dapat mengubah
karakter mahasiswa supaya tidak melakukan praktik-prektik
titip absen, mencontek, maupun plagiarisme. Nah hal
seperti ini harus ada reward dan punishment yang jelas,”
ujar Agus.
Agus juga berharap supaya setiap perguruan tinggi
melakukan transparansi penggunaan anggaran dana

kepada stakeholder dan mitra. Transparansi ini juga
bertujuan untuk mewujudkan good unity governance.
Selain transparansi, terdapat satu syarat yang diperlukan
untuk memberantas korupsi. Syarat tersebut adalah
partisipasi semua pihak untuk memberantas praktik
korupsi di Indonesia. Partisipasi ini dapat berasal dari
masyarakat, akademisi, maupun pemerintah. Masyarakat
yang melaporkan pelaku korupsi kepada KPK akan dijamin
keamanannya dan bahkan akan diberi reward oleh KPK.
Talkshow kali ini mengundang Drs. Ahmad Hidayat, Ak.,CA.,
MBA (Anggota Dewan Komisioner Bidang Audit Internal
Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)), Ir. Bahrunsyah, S.H., M.Si. (Irjen
Kementerian ATR/BPN RI Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat
dan Kemasyarakatan), Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodiharjo, M.S.
(Dewan Guru Besar IPB), Sandy Canester (Seniman dan
Musisi), dan Christian P.P. Purba (Ketua Forest Watch
Indonesia).
Kegiatan talkshow ini diakhiri dengan deklarasi rencana
aksi bersama yang dibacakan oleh Ketua MDGB PTN-BH
yang juga Ketua Dewan Guru Besar IPB, Prof. Yusram
Massijaya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Kepala PSA LPPM
IPB, Dr. Rina Mardiana. (RA/Zul)
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Tingkatkan Peran Umbi-Umbian di Indonesia,
Mahasiswa IPB Gelar Field Day 2018
Tidak hanya dari produksinya tetapi olahan dari bahan
umbi juga perlu dikembangkan supaya masyarakat tertarik
untuk mengonsumsi bahan olahan dari umbi,” pungkas
Asep.
Beberapa contoh produk olahan berbahan dasar umbi
adalah beras analog, kue, pasta, keripik, dan olahan lainnya.
Supaya masyarakat tertarik dengan olahan umbi, perlu
adanya inovasi baru sehingga produk olahan dari umbi
dapat beraneka macam.

H

impunan Mahasiswa Departemen Agronomi dan
Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian
Bogor (Himagron Faperta IPB) menggelar kegiatan
Field Day 2018 di Kampus IPB Dramaga (28-30/9). Kegiatan
yang mengangkat tema “Peningkatan Peran Umbi-umbian
Menuju Kemandirian Pangan Indonesia” terdiri dari
beberapa rangkaian kegiatan yaitu lomba karya tulis
ilmiah, lomba memasak dengan bahan dasar umbi,
pembagian bibit secara gratis, dan seminar nasional.

Rangkaian kegiatan eld day tahun 2018 secara simbolis
dibuka oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dengan mencabut
tanaman singkong. Pembukaan ini disaksikan oleh Wakil
Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan,
Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc., Agr., mahasiswa, dan
masyarakat umum. Kegiatan eld day juga dimeriahkan
dengan senam pagi sehat, bazar produk-produk pertanian,
dan donor darah. (Rosyid/Zul)

Ketua Pelaksana, Faizun Nabhan mengatakan bahwa
sumber pangan tidak hanya beras, melainkan dapat
bersumber dari umbi-umbian. Menurutnya, potensi umbiumbian di Indonesia perlu mendapat perhatian supaya
dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Di Indonesia banyak sekali umbi-umbian, namun saat ini
umbi tersebut kurang mendapat perhatian untuk
dikembangkan,” ujar Faizun.
Indonesia memiliki berbagai macam umbi-umbian seperti
singkong, ubi jalar, talas, suweg, gembili, ganyong, dan
gadung. Menurutnya, potensi ini perlu dimanfaatkan
sebagai upaya diversi kasi pangan nasional. Upaya
diversi kasi tidak bisa serta merta langsung mengganti
peran beras sebagai sumber pangan utama dengan umbi,
melainkan harus dilakukan secara bertahap.
Dr. Ir. Asep Setiawan, M.S., Sekretaris Departemen
Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian IPB
mengatakan bahwa sumber pangan itu di dalamnya juga
termasuk umbi-umbian. Pengembangan umbi di Indonesia
patut mendapat dukungan terutama dalam hal produksi
dan pengolahan pascapanennya.
“Topik ini menarik karena potensi umbi di Indonesia yang
melimpah sehingga perlu dikembangkan produksinya.
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Guru Besar IPB, Prof. Muladno : Saat ini Ada 30 SPR
di Indonesia
Prof. Muladno berharap agar semua perguruan tinggi di
Indonesia yang mempunyai program studi peternakan bisa
mengembangkan SPR, sehingga peternak seluruh
Indonesia dapat di dampingi dosen dan mahasiswa dari
perguruan tinggi terdekat tidak harus dengan IPB. Dengan
demikian, perguruan tinggi setempat dapat terlibat
langsung sekaligus sebagai ikon pembangunan
peternakan dalam program SPR.

S

ekolah Peternak Rakyat (SPR) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar launching
Sekretariat SPR LPPM IPB yang bertempat di Fakultas
Peternakan Wing XII, Kampus IPB Dramaga, Bogor. (2/10).
Sekretariat ini menjadi tempat yang memudahkan para
stakeholder terkait di bidang peternakan untuk datang
berkomunikasi atau interaksi membicarakan soal ternak.
Ketua SPR LPPM IPB, Prof. Dr. Muladno dalam laporannya
menyampaikan bahwa SPR didirikan pada tahun 2013 oleh
LPPM IPB. Akan tetapi gagasan SPR terbentuk pada tanggal
19 September 2012 dan diterima dunia internasional
tanggal 19 September 2018.
Tujuan dibentuknya SPR adalah untuk memberi ilmu
pengetahuan kepada peternak berskala kecil tentang
berbagai aspek teknis peternakan dan nonteknis. SPR
adalah perusahaan peternakan yang dikelola secara
kolektif dalam satu manajemen (satu manajer) dalam
rangka meningkatkan daya saing usahanya melalui
pendampingan, pengawalan, aplikasi teknologi dan
informasi, serta transfer ilmu pengetahuan untuk
meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan peternak.
“SPR mengalami perkembangan yang luar biasa di
berbagai daerah. Ini merupakan hal yang menggembirakan
karena peternak merasa mendapatkan perhatian besar
dalam pembangunan peternakan secara nasional. Hingga
saat ini SPR yang diinisiasi secara institusional oleh LPPM
IPB bertambah satu lagi di Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang bernama SPR
Kuamang Abadi. Maka sekarang SPR LPPM IPB berjumlah
30 di seluruh Indonesia,” tuturnya.
Ia menambahkan SPR semakin menunjukkan eksistensinya
di wilayah yang sudah menerapkan program ini. SPR
sangat membantu petani kecil untuk mengembangkan
ternaknya menjadi lebih menguntungkan.

“Lunching sekretariat ini menjadi media atau tempat untuk
dapat berkomunikasi atau interaksi langsung dengan para
peternak. Contohnya yang mempunyai masalah ternak
dapat berkonsultasi dan menemukan jawaban langsung
dari ahlinya,” tambahnya.
Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan mengatakan sangat
bangga sekali dengan keberadaan SPR. Keberadaan
perguruan tinggi akan menjadi bermakna kalau dapat
memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada
masyarakat. Ini adalah tugas yang diemban oleh LPPM IPB
untuk mendiseminasikan inovasi dan hasil-hasil riset para
peneliti dan dosen IPB untuk sampai ke masyarakat dan
memberikan manfaat atau impact sebesar-besarnya
kepada masyarakat.
“Kalau diamati salah satu program yang memberikan
dampak besar kepada masyarakat adalah SPR LPPM IPB.
Program SPR merupakan sebuah pola bagaimana berusaha
membumikan teknologi yang ada di perguruan tinggi
untuk kepentingan masyarakat, sehingga dapat
membangun kemandirian peternakan di daerah. Jadi SPR
dapat memberikan akses yang besar bagi peternak di
Indonesia seperti akses informasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta penguatan kendali produksi dan pasca
produksi ternak,” katanya.
Ia menambahkan, melalui program tersebut diharapkan
pengembangan SPR di Indonesia akan menjadi lebih cepat
dengan konsep kerjasama berbagi peran dan
tanggungjawab antara pemerintah daerah, perguruan
tinggi, swasta dan para peternak yang ada di daerah. SPR
ke depan tidak hanya akan memberikan dampak pada level
nasional tetapi akan merambah ke level internasional.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Peternakan (Fapet) IPB, Prof. Dr. Ir.
Sumiati, M.Sc sangat mendukung penuh SPR LPPM IPB ini,
karena SPR sangat membantu peternak kecil yang ada di
daerah-daerah untuk maju dan memberikan kesejahteraan.
Prof. Sumiati berharap SPR LPPM IPB terus maju dan
berkembang lebih baik dan terus berbagi kebaikan untuk
peternak yang ada di Indonesia. (Awl/Zul)
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Beginilah Pesan Rektor IPB dalam Seminar NEMO 2018
seminar ini Dr. Mukhamad Najib, Wakil Dekan Bidang
Sarana, Kerjasama dan Pengembangan FEM IPB, Sony
Sulaksono, Kepala Puslitbang Teknologi Industri dan
Intelektual Kemenperin RI, Indra Re pal Sembiring, Alumni
FEM IPB dan Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo,
SP, MS, Ph.D, Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Kementerian PPN/Bappenas).

D

unia sedang mengalami revolusi. Perubahan ini,
dikenal dengan nama “Industrial Revolution 4.0”.
Terasa nyata namun tidak disadari oleh semua
orang. Satu ciri yang menonjol adalah komputerisasi
berbagai aspek dalam hidup manusia. Hal yang tidak
terduga, terus menerus menjadi kenyataan di era revolusi
ini. Oleh karena itu, para pemuda harus bertahan di tengah
itu semua dengan jiwa yang lurus dan pikiran yang kreatif.
Pesan itulah yang disampaikan oleh Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria pada Seminar National
Economic and Management Olympiad (NEMO) 2018 yang
disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat
M.ScF.Trop.
“Pemuda harus memperhatikan sepuluh faktor sukses.
Faktor yang paling utama adalah kejujuran yang terukur.
Anda tidak boleh berkata bohong, tetapi Anda juga tidak
boleh mengatakan semuanya,” jelas Dodik
Acara ini diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (BEM FEM) di
Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN), Kampus IPB
Dramaga (28/9). Seminar ini merupakan pembukaan untuk
rangkaian lomba dari NEMO 2018, yang mengambil tema
“Creative Young Generation Leading The Industrial Revolution
4.0”. Lomba tersebut adalah Economic Paper Competition
(EPIC), Marketing Debate Competition (COMIC), Business Plan
Competition (AGRINATION), Scienti c Paper Competition
(GREENBASE), Sharia Economic Competition (SESO).

Ciri dari revolusi industri 4.0 adalah konektivitas. Menurut
Sony Sulaksono, terdapat tiga lapisan dari teknologi di
revolusi industri ini, yaitu lapisan sik, otak, dan
konektivitas. “Lapisan ini (konektivitas) yang
menghubungkan dua lapisan lainnya,” tuturnya.
Sementara itu, Dr. Najib menyatakan bahwa ekonomi
Indonesia, dalam menghadapi revolusi ini, harus tetap
berlandaskan kepada dasar negara, Pancasila. Hal ini perlu
diingat, karena dunia ini menjadi semakin menjauh dari
nilai gotong royong Pancasila. “Kita harus mencari cara
bagaimana kita mengakumulasi pengetahuan yang kita
miliki,” kata Dr. Najib.
Indra Re pal Sembiring, alumni IPB yang kini menjabat
sebagai Senior Manager di PT. HM Sampoerna mangatakan,
para generasi Z, sebutan bagi generasi pemuda jaman
sekarang, harus memiliki sifat yang berkualitas untuk dapat
menjadi pemimpin digital di era revolusi ini. Menurutnya,
sifat tersebut adalah sederhana, kejujuran, selalu berhatihati, visioner, dan baik terhadap komunikasi kepada
sesama. “Semua orang bisa menjadi digital leader,” ujarnya
kepada para peserta seminar.
Pemerintah Indonesia juga harus siap dalam menghadapi
era baru ini. “Kami memastikan apakah ekonomi kreatif ini,
dari hulu ke hilir, bisa dilakukan dengan baik,” tutur
Leonardo. Ia menandaskan, salah satu upaya yang
dilakukan oleh pemerintah, adalah mengusahakan
lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas.
(RP/Zul)

“Kali ini, NEMO hadir sebagai bentuk kolaborasi ekonomi
kreatif dari seluruh kalangan pemuda Indonesia. Ini
merupakan bentuk dedikasi kami terhadap kreativitas
kalangan muda Indonesia,” kata Adib Zuhdi, Ketua
Pelaksana NEMO 2018.
Pada seminar ini, peserta yang hadir tidak hanya dari
kalangan mahasiswa IPB saja. Beberapa mahasiswa dari
universitas lain seperti Universitas Gadjahmada (UGM) juga
datang memeriahkan acara ini. Turut hadir juga dalam
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Mahasiswa IPB Gelar Aksi Peduli Mangrove
bahkan di beberapa tempat sudah hilang. Tidak hanya itu,
aksi ini harus diberi apresiasi karena sudah membantu
menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga
kawasan hutan mangrove.
“Hutan mangrove ini luasnya tidak banyak dibandingkan
dengan hutan darat di Indonesia. Mungkin hanya tiga juta
hektar saja, tetapi peran dari hutan mangrove ini sangat
signi kan bagi kita. Sehingga aksi peduli mangrove ini
harus mendapat dukungan berbagai pihak dalam
kaitannya melakukan konservasi hutan mangrove,” ujar
Rinekso.

H

utan mangrove sejatinya merupakan hutan yang
memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan
lingkungan. Manfaat tersebut diantaranya adalah
mencegah abrasi di pesisir, sebagai pemecah angin dan
gelombang pasang air laut, sebagai tempat hidup
ekosistem laut, serta manfaat lainnya yang berdampak
pada sosial dan ekonomi masyarakat. Namun keberadaan
hutan mangrove saat ini sangat memprihatinkan. Sebanyak
1.817.999.93 hektar hutan mangrove di Indonesia
mengalami kerusakan serius sehingga perlu dilakukan
konservasi. Kerusakan hutan mangrove tersebut
disebabkan karena adanya alih fungsi lahan hutan
mangrove menjadi tambak serta karena terdampak proyek
pembangunan yang tidak memperhatikan faktor ekologi
pantai.
Melalui kegiatan Tree Grower Community in Action (TIA)
tahun 2018, Himpunan Mahasiswa Departemen Silvikultur,
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) berusaha
mengkampanyekan aksi peduli mangrove. Rangkaian TIA
meliputi lomba essay bagi siswa-siswi Sekolah Menengah
Atas (SMA), aksi menanam pohon mangrove, dan seminar
nasional.
Aksi menanam pohon mangrove dilaksanakan pada Sabtu,
(22/9) bertempat di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa, masyarakat umum, serta
pegiat mangrove yang ada di Jawa Barat. Adapun seminar
nasional dilaksanakan pada Ahad, (30/9) bertempat di
Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga.
Seminar nasional ini mengangkat tema “Community Based
Mangrove Forest Management for Sustainable Natural
Potential.”
Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Ir. Rinekso Soekmadi,
M.Sc., F.Trop., mengatakan aksi peduli mangrove ini harus
mendapat dukungan oleh semua pihak, pasalnya hutan
mangrove di Indonesia saat ini banyak yang rusak dan

Menurutnya, kerusakan hutan mangrove di Indonesia
sudah semakin parah dan perlu diadakan konservasi dan
restorasi hutan mangrove. Ia berharap, ke depannya aksi ini
dapat meluas dan dapat melibatkan berbagai komponen
masyarakat supaya ikut andil dalam menjaga kawasan
hutan mangrove.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria sangat mengapresiasi pelaksanaan
aksi peduli mangrove ini. Ia membenarkan bahwa daerah
pesisir yang memiliki green belt hutan mangrove lebih
terjaga daripada daerah pesisir yang tidak ada hutan
mangrovenya.
“Hutan mangrove itu pelindung daerah pesisir dan sangat
penting dalam mengurangi abrasi dan dampak negatif lain.
Di daerah Pantura terutama Pekalongan, kalau tidak segera
dilakukan konservasi mangrove, diperkirakan pada tahun
2030 akan terjadi banjir rob sepanjang empat kilometer
dari garis pantai,” ujar Rektor IPB.
Rektor IPB mengajak semua pihak baik dari masyarakat,
akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), korporasi,
maupun pemerintah untuk bersinergi melakukan
konservasi hutan mangrove. Dalam hal ini, Rektor IPB
mencontohkan di Demak terdapat sebuah komunitas yang
bergerak khusus di bidang konservasi dan pelestarian
hutan mangrove. Komunitas ini terdiri dari NGO dan
masyarakat pesisir yang saling bersinergi untuk menjaga
kelestarian hutan mangrove.
Pada kegiatan seminar nasional kali ini, turut hadir Prof. Dr.
Ir. Cecep Kusmana, MS (Dosen Ahli Mangrove), Dr. Dana
Budiman (General Manager Geopark Ciletuh), Ir. Dian
Novarina, M.Sc. (Deputi Direktur Asia Paci c Resource
International Limited, APRIL), Nurul Ikhsan, SE., MAP
(Direktur Eksekutif Yayasan Wahana Mangrove Indonesia),
dan Dr. Muhammad Firman (Direktur Konservasi Tanah dan
Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI).
(RA/Zul)
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IPB Launching Resto KAM-IN

D

irektorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar
launching resto KAM-IN di Lantai 1 Gedung
Alumni IPB, Kampus IPB Baranangsiang (29/9). Nama resto
KAM-IN sendiri diambil dari kata “Kampus Inovasi”. Resto ini
menyajikan kreasi masakan-masakan Indonesia. Selain
menikmati masakan di resto ini, pengunjung pun dapat
melihat inovasi-inovasi IPB yang ditampilkan.

yang bisa diwujudkan dalam sebuah resto. Sehingga akan
tersaji dalam resto ini makanan-makanan yang sehat,
higienis dan harganya pun terjangkau,” papar Dr. Jaenal
Eﬀendi.
Resto ini merupakan unit bisnis keempat yang di-launching
oleh Direktorat Bisnis dan Manajemen Aset Komersial IPB
yang sebelumnya telah me-launching resto Taman Koleksi,
Logistic Center dan IPB Biz and Travel. (rf/Zul)

Direktur Bisnis dan Manajemen Aset Komersial IPB, Dr.
Jaenal Eﬀendi menyampaikan bahwa Resto KAM-IN ini
didirikan untuk mendukung pembangunan dan
pengembangan bisnis IPB, salah satunya dengan
penciptaan nilai tambah bisnis dan aset komersial IPB.
Resto ini diharapkan dapat memperkenalkan inovasiinovasi IPB kepada masyarakat. Resto KAM-IN memiliki
beberapa keunggulan diantaranya bersih, rapi, higienis dan
harganya pun terjangkau.
“Tujuan kami mendirikan resto ini tidak sekedar pro t saja,
tapi kami juga ingin memberikan media bagi sivitas
akademika IPB dan masyarakat secara luas untuk melihat,
meng-create dan bahkan menampilkan inovasi-inovasi
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Detail dalam Menganalisis Data, Duo Mahasiswa
Ilmu Komputer IPB ini Sabet Juara

K

abar gembira hadir lagi dari mahasiswa Ilmu
Komputer angkatan 52 Institut Pertanian Bogor
(IPB) yakni Saeful Ramadhan dan Devy Apriansyah.
Mereka berhasil pulang membawa kemenangan setelah
berkompetisi di ajang perlombaan nasional yang
diselenggarakan oleh Departemen Teknik Elektro dan
Teknik Informasi, Universitas Gadjah Mada (DTETI UGM).
National Data Analytics and Science Competition ini
berlangsung di Gedung DTETI, UGM Yogyakarta, (29/9).
Pada perlombaan ini, peserta ditantang untuk memberikan
analisis mengenai dataset yang berisi data marketing
sebuah bank pada saat melakukan kampanye penawaran
deposito berjangka kepada nasabahnya. “Yang kami
lakukan adalah membuat model prediksi untuk menduga
apakah seorang nasabah akan menerima penawaran

kampanye tersebut atau tidak. Lalu setiap peserta
dibebaskan menggunakan metode apa saja,” jelas Saeful.
Kompetisi ini merupakan bagian dari National Youth
Writing Competition yang juga salah satu rangkaian dari
Lustrum DTETI yang ke-11. “Lomba ini bukan membuat
suatu karya, hanya membuat model prediktif terhadap
dataset. Kami mendapat komentar bagus dari juri, analisis
kami cukup detail untuk setiap variabel,” tutur Saeful.
Berkat kerja keras dan usahanya, akhirnya mereka dapat
membawa pulang predikat juara tiga. “Sangat senang, tidak
disangka bisa masuk tiga besar, karena nalis lainnya
mempunyai background yang sangat kuat untuk cabang
lomba ini,” pungkasnya. (Aam/Zul)
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