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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Jangan Dilewatkan!

1. Pakar IPB di “Siaran Pedesaan 
RRI” 93,75 FM, setiap Selasa 
pukul 19.30‐20.00 WIB.

2. Siaran SMART Syariah (CI‐BEST 
LPPM IPB) Radio SMART FM  
(95,95 FM), setiap Rabu pukul 
08.00‐09.00 WIB.

3. IPB di Lion Magazine (Lion Air 
Inflight Magazine) dan Batik 
Magazine (Batik Air Inflight 
Magazine) di setiap edisi.

4. Kolom Tamkinia Republika (CI‐
BEST LPPM IPB) setiap Kamis di 
minggu terakhir.

irektorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) Institut Pertanian Bogor (IPB) Dmenyelenggarakan IPB ICT Week (27‐28/9) dengan tajuk Sukses Belajar dengan ICT IPB 
di Auditorium Common Class Room (CCR), Kampus IPB Dramaga (27/6). Kegiatan yang 

dihadiri oleh mahasiswa IPB angkatan 51 ini terdiri dari beberapa rangkaian acara, diantaranya 
Kuliah Umum dan Pameran Information and Technology (IT). Kuliah umum tersebut 
menghadirkan narasumber, diantaranya Dr. Idat Galih Permana, Dr. Irman Hermadi, Drs. 
Mahfuddin Zuhri, M.Si, Asep Mulyana, S.Kom, M. Kom, Siti Nuryati, S.TP, M.Si, dan Firman 
Ardiansyah, S.Kom, M.Si. Tak ketinggalan, dalam gelaran ini juga tersedia booth layanan 
Information and Communication Technology (ICT) dari berbagai vendor dan expo seluruh fasilitas 
IT IPB yang dikelola DIDSI.

Direktur IDSI IPB, Dr. Idat Galih Permana memaparkan perkembangan ICT IPB, Webometrics dan 
Etika Komputer. Sosialisasi ICT sudah lama digelar di IPB. Namun ini adalah kali pertama digelar 
kegiatan kuliah umum dalam rangka sosialisasi ICT. Direktur IDSI juga menghimbau mahasiswa 
untuk mempergunakan ICT dengan baik. Salah satunya adalah penggunaannya yang harus legal 
dan etis, yakni dengan menggunakan software yang legal dan sudah disediakan oleh DIDSI IPB.  
Dr. Idat juga memaparkan etika dalam menggunakan sosial media yang sangat populer di kalangan 
mahasiswa.  Tak ketinggalan, dalam Kuliah Umum ini juga dipaparkan tentang Layanan ICT IPB 
yang dapat diakses oleh mahasiswa. Terdapat beberapa layanan ICT untuk mahasiswa baru IPB 
diantaranya layanan internet, ID‐IPB, Cyber Mahasiswa, IPB Microsoft Open Value Subscription 

for Education Solution (IMOVSES), Google 
Apps, Hotspot (WiFi), SIM Akademik, SIM 
Wisudawan, dan Portal Karya Ilmiah. Dalam 
kesempatan ini, Kepala Bidang Humas, 
Kantor Hukum, Promosi, dan  Humas 
(K H P H) I P B, Sit i  Nuryati,  S.T P, M.Si 
menyampaikan materi terkait Penulisan 
Artikel Online. 

“Mengapa kita harus menulis? Menulis 
adalah aktivitas berbagi  ilmu agar memberi 
manfaat bagi banyak orang. Menulis 
merupakan sarana mengekspresikan ide dan 
gagasan,” ujarnya.  Ia mengurai, banyak 
produk tulisan yang dapat dibuat oleh para 
mahasiswa dan bermanfaat bagi banyak 
orang diantaranya reportase (citizen 
journalism), hobi, pengalaman, curhat 
inspiratif, keilmuan/kompetensi, serta isu‐
isu populer yang ada di sekeliling kita. Dalam 
presentasinya, peraih Anugerah Penulis 
M u d a  P e r t a n i a n  2 0 0 9  i n i  j u g a 
mensosialisasikan dan menekankan kepada 
para mahasiswa bahwa menulis itu mudah. 
(RF)

Sukses Belajar dengan ICT IPB



alam rangka memeriahkan Dies Natalis DInstitut Pertanian Bogor ( I P B) ke51, 
Direktorat Pengembangan Bisnis melalui 

Satuan Usaha Penunjang (SUP) Agroedutourism 
m e n g g e l a r  I P B  F a m i l y  G a t h e r i n g  w i t h 
Agroedutourism (AET), di Kampus IPB Dramaga 
(27/9). Kegiatan yang bertujuan mempromosikan 
kembali SUP AET ini melibatkan berbagai unit kerja di 
IPB sebagai objek kunjungan.  “Kegiatan ini diikuti 
sivitas akademika I P B beserta keluarganya. 
Tujuannya agar warga IPB merasa memiliki kekayaan 
'alam' yang dimiliki IPB. Banyak laboratorium dan 
unit kerja yang dimiliki IPB. Semuanya potensial 
untuk dikemas sebagai Agroedutourism. 

Tahun depan AET akan “Go Public”. Sebelum 
dipromosikan keluar, AET disosialisasikan pada warga 
sendiri. Dengan demikian, kami memperluas target 
pasar dan akan dibuat label event kegiatan di IPB,” 
ujar Ketua Panitia AET 2014, Prof. Dr. E.K.S. Harini 
Muntasib, MS, Guru Besar Ekowisata IPB.  Pos lapang 
yang dimiliki IPB ada yang sudah berkembang, 
contohnya Objek Wisata Gunung Walat. Tapi ada juga 
yang belum, seperti pada beberapa laboratorium. 
Harapan ke depan, laboratorium tak hanya untuk 
praktikum tapi juga bermanfaat bagi masyarakat.  

Beberapa objek lain yang menarik untuk dikunjungi 
adalah Kebun Percobaan Cikabayan, Kebun 
Biofarmaka, Teaching Farm, Fakultas Peternakan, 
Kolam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta 
beberapa laboratorium. Di laboratorium Fakultas 
Peternakan misalnya, pengunjung bisa belajar teknik 
budidaya kambing PE unggul (penghasil susu 
kambing) maupun domba Garut.  Tak kalah 
menariknya adalah atraksi membuat sosis yang baik, 
juga teknik recycle paper.  Dengan AET, wawasan 
pertanian peserta atau pengunjung tidak lagi sempit. 
“Orang akan mulai sadar bahwa ranah pekerjaan di 
dunia pertanian ternyata luas,” ujar Prof. Harini.  (zul)

PB lakukan Jumat Keliling (Jumling) di IKelurahan Margajaya. Kali ini IPB 
menghadirkan mobil Curhat, hasil 

kerjasama IPB dengan Pemerintah Kota 
Bogor. Tiba di halaman Mesjid Al Iman 
Kecamatan Dramaga (26/9), mobil ini siap 
m e l aya n i  m a sya ra ka t  ya n g  i n g i n 
berkonsultasi masalah gizi, kesehatan, dan 
keluarga. Masyarakat pun antusias 
menyambutnya.

Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada 
Masyarakat Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
IPB, Dr. Hartoyo dalam sambutannya 
menyampaikan, Jumling IPB tahun ini 
difokuskan untuk membantu masyarakat 
Desa Lingkar Kampus terkait program 
kebersihan lingkungan. Lebih lanjut 

Pelatihan dan Penyediaan Hewan dan Daging Qurban 
yang ASUH serta Sosialisasi Zoonosis Hewan Qurban

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB bekerjasama 
dengan Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional 
dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 

pada (28/9), menggelar Pelatihan dan Penyediaan Hewan 
dan Daging Qurban yang ASUH serta Sosialisasi Zoonosis 
Hewan Qurban. Kegiatan ini diikuti sekitar 70 orang 
perwakilan dari Dewan Keluarga Masjid (DKM) yang ada 
diseluruh Kabupaten Bogor.  “Pelatihan ini untuk sosialisasi 
teknik pemotongan hewan qurban dengan moto halalan 
thoyiban. Tujuannya, memberikan rasa aman dan nyaman 
kepada masyarakat. Daging qurban harus halal, artinya harus 

sesuai dengan syariat Islam, baik dzatnya, cara memperolehnya, serta peroses pengadaannya. 
Sementara, thoyib (baik atau bagus) artinya harus memenuhi kriteria aman, sehat dan utuh. 
Disingkat ASUH, Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Hewan qurban yang akan disembelih harus 
hewan yang benar‐benar sehat, tidak membawa penyakit. Hewan qurban juga harus 
diperlakukan dengan baik seperti diri kita sendiri. Karena hewan qurban juga bisa merasakan 
sakit, haus, lapar, dan stres, jadi harus diberikan kenyamaan (tempat yang baik)," kata Dr. drh. 
Heru Setijanto, Kepala Pusat Kajian Pengendalian Zoonosis Nasional.

Wakil Dekan FKH IPB, Dr. drh. Agus Setiyono, dalam sambutannya yang sekaligus membuka 
kegiatan pelatihan mengatakan, “Kegiatan ini merupakan bagian dari Tridharma perguruan 
tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini nantinya tak hanya 
pelatihan, tapi diikuti dengan pemeriksaan kesehatan daging hewan qurban pada saat H‐1 atau 
hari H. Ada petugas yang terdiri dari petugas dinas 60 orang dan mahasiswa Co Ass FKH IPB 107 
orang. Mereka akan memberikan pemeriksaan hewan qurban di seluruh Kabupaten Bogor,” 
paparnya. Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan ini: Drs. Hasan Rifa'i; drh. Prihatini 
Mulyawati, MM, Dr. drh. Trioso Purnawarman, Dr. drh. Chusnul Choliq, Drt. Med vet drh. Hadri 
Latif.  Sesi terakhir, peserta dari DKM melakukan praktik langsung di lapangan, diantaranya cara 
penanganan hewan qurban saat disembelih, cara memotong hewan qurban yang benar, cara 
penanganan hewan qurban setelah dipotong, penggunaan alat/pisau yang tajam, cara 
menggantung hewan qurban yang benar, dan lain‐lain. (AWL)

Warga Antusias Hampiri Mobil Curhat Saat JumlingBangkitkan Kembali 
Agroedutourism IPB dikatakan Dr. Hartoyo, Jumling merupakan 

salah satu kepedulian IPB terhadap masyarakat 
di sekitar kampus, di mana IPB telah menjalin 
kemitraan. Karenanya, warga Margajaya 
hendaknya tak sungkan. Semoga dengan 
demikian keberadaan IPB dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat. Setali tiga uang, 
masyarakat juga telah berkontribusi kepada 
IPB, terutama terhadap mahasiswa‐mahasiswa 
IPB. Masyarakat telah menjadi guru kehidupan 
bagi mereka.  Disampaikan Dr. Hartoyo, saat ini 
IPB telah berkembang pesat, dengan jumlah 
mahasiswa lebih dari 25.000 orang. “Program 
studi di IPB cukup banyak. Tidak menutup 
kemungkinan jika ada siswa berprestasi lingkar 
kampus seperti di Margajaya ini bisa kuliah di 
IPB, “ tandasnya. 

Pe r wa k i l a n  wa rga  M a rga j aya ,  U j a n g , 
menyampaikan bahwa kepedulian IPB telah 
banyak bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, 
pelat ihan menggunakan a lat  fogging , 
pengasapan, dan pemberian alat‐alat yang lain. 
Selain itu, IPB juga memberikan santunan 
terhadap anak yatim  Margajaya, desinfektan 
untuk kandang unggas, sejumlah buku Iqro', 
dan susu yang diproduksi oleh Fakultas 
Peternakan IPB. (dh)
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