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DENGARKAN...!

alam rangka melaksanakan program corporate social responsibility (CSR) di wilayah DSubang dan Karawang, PT. Pertamina EP Asset 3 Subang menggandeng Pusat Kajian 
Resolusi Konflik dan Pemberdayaan (CARE) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB. Selain melakukan monitoring rutin oleh Tenaga Ahli IPB, kerjasama ini 
juga secara khusus menempatkan sarjana pendamping yang tinggal di lokasi sehingga 
diharapkan akan intensif mendampingi masyarakat. Pada tahun 2014 ini ada lima desa mitra 
binaan di wilayah Subang dan Karawang yang didampingi empat orang sarjana pendamping. 
Kelima desa tersebut adalah: Pasirjaya, Pasirukem, Karangligar (Karawang), Cidahu dan 
Dangdeur (Subang).  Kelima desa tersebut berada di ring prioritas (lokasi terdekat) dengan 
operasional PT. Pertamina Asset 3 Subang Field.  

Program-program CSR PT Pertamina Asset 3 Subang di wilayah Subang dan Karawang antara lain: 
pemberdayaan masyarakat berbasis usaha ternak domba, pemberdayaan ibu-ibu kader 
Posyandu/PKK melalui usaha makanan olahan dan pemanfaatan pekarangan, pendampingan 
kegiatan belajar masyarakat melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta 
pemberdayaan nelayan di Tanjung Baru, Cilamaya.  Pada 13/6 dan 17/6 telah dilakukan  serah 
terima dari perwakilan Pertamina ke kelompok peternak masing-masing di Cidahu dan 
Pasirukem. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian awal dari program pemberdayaan 

masyarakat berbasis usaha ternak domba 
terpadu. Pada kegiatan ini pimpinan PT. 
Pertamina  E P  3  Asset   Subang  F ie ld 
menyerahkan 80 ekor domba serta dua unit 
kandang beserta perlengkapannya kepada 
Kelompok Peternak.  Kegiatan serah terima 
disaksikan oleh Kepala Desa, Dinas Peternakan, 
serta tokoh masyarakat setempat di masing-
masing lokasi.  Setelah acara serah terima, 
dilanjutkan dengan pelatihan bagi peternak 
dengan mengundang narasumber dari Dinas 
Peternakan setempat.

Pengembangan ternak domba di kedua desa ini 
dinilai tepat karena didukung oleh potensi 
pasar, ketersediaan rumput/pakan, serta 
kesesuaian dengan budaya masyarakat 
setempat.  Kegiatan ini bertujuan:  (1) 
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 
usaha ternak domba, (2) membuka peluang 
berusaha dan memanfaatkan waktu luang, (3) 
meningkatkan pendapatan masyarakat.  (4) 
Turut berkontribusi dalam pembangunan 
s e kto r  p ete r n a ka n .  Po l a  u s a h a  ya n g 
dikembangkan adalah pola perguliran ternak.  
Usaha yang dikembangkan adalah pembibitan 
ternak dan penggemukan.  Model kandang 
yang dikembangkan adalah kandang terpadu, 
artinya para peternak secara bersama-sama 
mengusahakan ternak domba di kandang 
tersebut.  Melalui pemberdayaan ternak 
domba terpadu ini kedepan diharapkan di 
kedua lokasi ini akan menjadi pusat kegiatan 
belajar masyarakat serta sentra budidaya 
ternak domba. Perencanaan usaha ke depan 
diharapkan kelompok selain melaksanakan 
usaha budidaya ternak, juga melakukan usaha 
pengolahan hasil ternak, pengolahan kompos, 
serta pengolahan berbagai produk lainnya yang 
berbasis ternak domba. (*)

Pertamina Gandeng CARE IPB 
Tempatkan Sarjana di Desa

Dari kiri ke kanan: wakil masyarakat, Prof Sumardjo (Kepala CARE LPPM IPB), Bpk Bingbing (Dinas Peternakan Subang), Bpk Toto 
(Kades Cidahu), Bpk Yosi Ardila (Ass. Manajer Pertamina Aset 3 Subang Field)



 Launching Dies Natalis 
ke-50 Fateta IPB

akultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian FBogor (IPB) menyelenggarakan Launching Dies Natalis 
ke-50 Fateta IPB (18/6). Kegiatan ini dilaksanakan saat 

Rabuan Bersama Fateta IPB yang bertempat di Auditorium 
Abdul Muis Nasoetion. Launching Dies Natalis ke-50 Fateta IPB 
ini dilakukan oleh Dekan Fateta, Dr. Sam Herodian secara 
simbolik dengan pemutaran video singkat terkait Dies Natalis 
ke-50 Fateta IPB dan jadwal pelaksanaanya.  

Dr. Sam Herodian menyatakan “Harapan saya  pada Dies Natalis 
ke-50 ini, Fateta IPB bisa menjawab kebutuhan dunia nyata dari 
segi pendidikannya. Kami pun sudah bersiap menuju 
internasionalisasi. Terhadap kebutuhan dunia industri dan 
pertanian, kita juga siap melakukan aksi  nyata yang bentuknya 
bukan lagi konsep atau penelitian tapi berupa aplikasi yang 
dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat”. 

Dalam Rabuan Bersama ini juga dilaksanakan pemaparan 
informasi akademik oleh Wakil Dekan Fateta IPB, Dr. Ir. 
Sugiyono, M.App.Sc, dan pemaparan presentasi kinerja 
akademik oleh perwakilan masing-masing departemen di 
Fateta IPB. Fateta IPB juga memberikan apresiasi berupa 
penghargaan kepada dosen, tenaga kependidikan, arsiparis. 
laboran, pengelola keuangan dan mahasiswa berprestasi 
tingkat fakultas. Penghargaan dosen berprestasi peringkat I 
tingkat fakultas diraih oleh Dr. Ir. Arief Sabdo Yuwono, M.Sc. 
Sementara Dahl ia,  S E  meraih penghargaan tenaga 
kependidikan berprestasi peringkat I tingkat fakultas. 
Penghargaan peringkat I arsiparis terbaik diraih oleh Yulianti. 
Laboran terbaik tingkat fakultas diraih Dicky Zazuli S. Amd.Ak. 
Pengelola keuangan berprestasi tingkat fakultas diberikan 
kepada Ukom Komariah, SE. Sementara untuk kategori 
mahasiswa terbaik fakultas, penghargaan diberikan kepada 
Stela Alinneshi yang juga terpilih sebagai mahasiswa terbaik 
tingkat I IPB. (RF)  

Hijaunya kota tidak hanya menjadikan 
kota itu indah, sehat, segar, dan 
n y a m a n .  N a m u n ,  d a r i  a s p e k 

kelestarian, keserasian, keselarasan dan 
keseimbangan lingkungan, kota yang hijau 
akan membebaskannya dari polusi dan 
kebisingan serta sehat dan cerdasnya warga 
kota.  Hal ini disampaikan Dr. Endes N Dachlan, 
staf Pengajar di Departemen Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas 
Kehutanan IPB, belum lama ini dalam Dialog 
Pakar di RRI Bogor.

Dengan meningkatnya pembangunan kota seperti: pembangunan jalan, 
kegiatan transportasi, industri, pemukiman dan kegiatan lainnya sering 
mengakibatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurun dan sering juga 
disertai dengan menurunnya mutu lingkungan hidup. Hal ini akan 
mengakibatkan kota menjadi sakit, tercemar dan kotor. Pada keadaan yang 
menyedihkan seperti ini pejabat pemerintah mungkin tidak lagi dapat berpikir 
jernih, futurustik, cerdas, strategik, tajam dan terarah, sehingga 
kemampuannya dalam memecahkan masalah yang kompleks dan yang 
bersifat futuristik, strategik dan dinamik akan menurun.

Pelajar dan mahasiswa pada kota yang sakit dan tercemar mempunyai sifat 
yang mengarah ke temperamental-brutal dengan daya asah otak yang kurang 
kuat, karena selama perjalanan pergi dan pulangnya banyak tercemar oleh 
polutan antara lain gas CO dan logam berat Pb yang diemisikan oleh kendaraan 
bermotor. Seniman dan olah-ragawan pun tidak dapat menunjukkan 
kemampuannya secara maksimal. Kondisi yang tercemar, bising dan panas 
akan mengganggu dan menurunkan kualitas pentas dan prestasi mereka.  
Lebih jauh Dr. Endes menjelaskan, pembangunan kota sering lebih banyak 
dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik yang banyak ditentukan oleh 
sarana dan prasarana. Gejala pembangunan kota mempunyai kecenderungan 
untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan juga menghilangnya wajah 
alam.  Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi pertokoan, 
pemukiman, tempat rekreasi, industri dan lain-lain.

Ternyata dengan semakin tidak harmonisnya hubungan manusia dengan alam 
tetumbuhan, khususnya pepohonan dan hutan mengakibatkan keadaan 
lingkungan di kota dan perkotaan menjadi hanya maju secara ekonomi namun 
mundur secara ekologi.  Padahal, kestabilan kota secara ekologi sangat 
penting, sama pentingnya dengan nilai kestabilannya secara ekonomi. 
Terganggunya kestabilan ekosistem kota dan perkotaan, maka alam 
menunjukkan reaksinya berupa: lebih hangatnya suhu udara di pusat kota, 
penurunan permukaan air tanah, banjir, penurunan permukaan tanah, intrusi 
air laut, abrasi pantai, pencemaran air karena mengandung logam berat atau 
deterjen, pencemaran udara seperti meningkatnya kadar CO, ozon, oksida 
nitrogen dan belerang, debu, suasana yang gersang, monoton, bising dan 
kotor.

Oleh sebab itu, Dr. Endes menegaskan, pembangunan kota harus dirancang 
dengan baik. Kualitas ekologi mesti diperhatikan karena sama pentingnya 
dengan pembangunan ekonomi. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan 
adalah kualitas dan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan hutan kota.  Sejarah 
menyatakan, taman kerajaan milik bangsawan, taman rumah milik pedagang 
kaya raya, alun-alun dengan pohon beringin yang indah merupakan cerminan 
kehidupan manusia sejak jaman dulu.  Para pendahulu kita sudah akrab 
dengan pepohonan dan sangat membutuhkan tumbuhan. Hal ini terlihat dari 
padi dan kapas dalam lambang negara Garuda Pancasila.  Namun dengan 
perkembangan waktu dan meningkatnya taraf hidup, sejak tahun 1950-an 
sampai dengan 1970-an ruang terbuka hijau banyak dialih-fungsikan menjadi 
pemukiman, bandar udara, industri, jalan raya, bangunan perbelanjaan dan 
lain-lain.  Sebenarnya UU nomor 26 tahun 2007 telah mensyaratkan 
pembangunan kota minimal 30% harus dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
dan diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 yang 
mensyaratkan luas hutan kota minimal 10% dari luas kota. (wly)
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