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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.

Stasiun Lapang Agro Kreatif IPB adalah salah satu program Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM) IPB dalam rangka membangun kemitraaan untuk kemandirian 
masyarakat petani, serta mengoptimalkan peran IPB dalam mewujudkan harapan kedaulatan pangan dengan 
cara menempatkan para sarjana lulusan IPB. Langkah ini diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian 
masalah pertanian yang dialami masyarakat di berbagai daerah, bahkan diharapkan akan meningkatkan 
perekonomian mayarakat secara signifikan. 

Kegiatan pembekalan kepada calon manajer pendampingan stasiun lapang ini dilakukan  7‐11/10 di 
Agribusiness Development Station (ADS) IPB di Desa Cikarawang, Darmaga, Bogor. “Kegiatan stasiun lapang 
agro kreatif pada tahap pertama tahun 2014 ini, akan diberangkatkan 15 Manajer/Pendamping yang akan di 
tempatkan di 15 sentra produksi pertanian yang tersebar di 9 kabupaten yaitu Bangli, Malang, Magelang, 
Pekalongan, Tegal, Cilacap, Karawang, Muara Enim, Nunukan,” kata Ketua Panitia pembekalan, Dr. Pudji 
Muljono.  “Para manajer stasiun lapang akan ditempatkan di sentra‐sentra produksi pertanian selama tiga  
bulan. Dalam waktu tersebut, para manajer diharapkan dapat mengenal, mengidentifikasi, dan merumuskan 
alternatif solusi dalam meningkatkan pendapatan petani dengan cara menaikkan produksi komoditas yang 
diusahakan dalam kawasan tersebut”, kata Dr. Pudji.

Kepala LPPM IPB, Dr. Prastowo mengatakan, “Stasiun Lapang Agro Kreatif IPB ini dimaksudkan untuk 
menghadirkan IPTEK IPB di sentra produksi pertanian, sehingga dapat mendampingi masyarakat petani 
dalam suatu kawasan atau sentra produksi pertanian, menuju sistem produksi pertanian yang modern dan 
optimum melalui penerapan IPTEK IPB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”  Lebih lanjut 
dikatakannya, kegiatan Stasiun Lapang Agro Kreatif IPB ini didukung oleh 3 (tiga) program lain yaitu: Klinik 
Pertanian Nusantara, IPB Cyber Extension, dan Program Pengabdian pada Masyarakat oleh mahasiswa IPB. 
“Hadirnya para manajer stasiun lapang ini diharapkan dapat merajut berbagai kegiatan atau berbagai 
program yang telah dilakukan oleh IPB selama ini, untuk dapat berjalan lebih efektif, sehingga dapat 
memberikan  manfaat bagi masyarakat secara kongkrit,” tandas Dr. Prastowo.

Ditekankannya, tugas manajer Stasiun Lapang Agro Kreatif IPB 2014 diantaranya: mengenalkan kondisi 

IPB Tempatkan Sarjana sebagai Manajer Stasiun Lapang Agro Kreatif

w i l a y a h  ( b i o ‐ f i s i k ,  s o s i a l ,  b u d a y a ) , 
mengidentifikasi potensi agribisnis (on‐farm, 
pengolahan, tata‐niaga), mengidentifikasi 
masalah pengembangan agribisnis, merumuskan 
alternatif solusi untuk meningkatkan kuantitas 
dan kualitas produksi (product development), 
meningkatkan pendapatan petani ,  dan 
membangun komunikasi yang efektif diantara 
masyarakat dengan IPB serta memfasilitasi 
program pengabdian kepada masyarakat oleh 
IPB. “Jadi berbuatlah dengan apa yang Anda 
punya. Masyarakat akan menilai atas apa yang 
anda perbuat, bukan atas apa yang anda punya”.

Dalam pembekalan ini, para manajer lapang 
dibekali dengan berbagai pengetahuan tentang 
p e n g e m b a n g a n  m a s y a r a k a t ,  k o n s e p 
pengembangan wilayah, komunikasi dan 
negoisasi yang efektif, magang produksi dan 
pemasaran, serta pembangkitan motivasi melalui 
training dan pemaparan profil petani yang sukses. 
(AWL)



Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan PT East West Seed Indonesia dan dukungan 
alumni Fakultas Pertanian IPB menggelar Festival Labu Nusantara di Kampus IPB Dramaga (8/10). 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan ragam labu di Indonesia dan pemanfaatannya sebagai 
bahan pangan maupun untuk penunjang dekorasi.  “Peningkatan pengetahuan tentang 
pemanfaatan labu sangat diperlukan mengingat kandungan nutrisi dalam labu yang tinggi akan 
vitamin A, C dan betakaroten. Selain itu olahan dari labu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 
penunjang Diversifikasi Pangan Nasional. Kegiatan seperti ini perlu terus kita lakukan agar hasil 
riset IPB maupun perusahaan swasta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Rektor IPB, Prof. 
Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. Menurut Rektor, penting adanya varietas unggul yang sesuai 
dengan lingkungan geofisik Indonesia, disamping bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. “Mari kita 
buka ruang baru untuk menghadirkan labu sebagai kombinasi menu makanan kita,” tuturnya.

Sementara itu, menurut Direktur East West Seed Indonesia, Ir. Glen Pardede, konsumsi labu 
Indonesia baru seperempat dari jumlah total penduduk Indonesia. Di Filipina, angka konsumsinya 
delapan kali lipat Indonesia. Di Amerika Serikat, konsumsi labu mencapai 700.000 ton per tahun. 
Artinya satu orang Amerika makan labu 3 kg per kapita per tahun. Ini menjadi tantangan bagi kami 
untuk lebih mempromosikan labu di Indonesia. Sebab utama masih rendahnya konsumsi labu di 

Festival 
Labu Nusantara

Institut Pertanian Bogor (IPB) tayang di acara Mata 
Najwa, Metro TV, Rabu malam (8/10). Ya, IPB menjadi 
tuan rumah kegiatan Metro TV on Campus pada 25‐
27/9 lalu. Kegiatan ini digelar di Grha Widya Wisuda 
(GWW), Kampus IPB Darmaga. Metro TV on Campus 
menghadirkan beberapa rangkaian kegiatan  
diantaranya Stand Up Comedy Festival 2014, Pelatihan 
Jurnalistik, dan Mata Najwa on Stage. Talkshow Mata 
Najwa mengangkat tema “Generasi Muda Anti 
Korupsi”. Acara Mata Najwa on Stage  menghadirkan 
narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Abraham Samad, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Produser sekaligus 
Sutradara film “Negeri Tanpa Telinga”, Lola Amaria, dan 
Musisi Kikan Namara.  

IPB dan Metro TV Bekerjasama 
Dorong Lahirnya Generasi Muda Anti Korupsi

Indonesia tak lain karena pasarnya belum digarap,” 
terangnya. Tanaman labu (pumpkin) merupakan 
tanaman yang dikenal luas di Indonesia sebagai 
bahan pembuat kolak. Selain di Indonesia, tanaman 
labu ini telah banyak dibudidayakan di beberapa 
negara seperti Taiwan, Australia, Jepang, dan 
Amerika. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa 
waluh memainkan peranan penting dalam 
mencegah penyakit degeneratif seperti diabetes 
mel l i tus  (kencing  manis) ,  arterosk leros is 
(penyempitan pembuluh darah), jantung koroner, 
tekanan darah tinggi, bahkan bisa pula mencegah 
kanker.

Ada banyak jenis labu diantaranya Labu Parang 
(Waluh), Labu Siam, Labu Kabocha, dan Labu 
Kacang/Botol (Butternut). Labu  biasanya diolah 
sebagai kolak, dodol, direbus, untuk bahan sayuran, 
dan diolah menjadi tepung. Di dunia boga, selain 
dikenal sebagai bahan pangan labu kuning juga bisa 
dimanfaatkan sebagai pelengkap dekorasi, baik 
untuk penunjang tatanan dekorasi buah atau bunga 
maupun digunakan sebagai wadah penghidang 
sajian, misalnya sup, es buah dan sebagainya. 
Kegiatan Festival Labu Nusantara ini melibatkan 
para petani dan masyarakat umum yang memiliki 
koleks i  tanaman labu.  Para peserta  akan 
berkompetisi dalam menghasilkan labu yang unik 
dan diharapkan dapat muncul sebagai labu terbaik 
nasional.(zul)

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc dalam sambutannya pada kegiatan Mata Najwa 
On Stage menyatakan, “Tema Metro TV on Campus adalah bagaimana membangun generasi anti 
korupsi. Penting sekali bagi para mahasiswa dan kita semua untuk memahami apa itu perilaku 
korupsi agar kita paham dan tidak terjebak pada situasi dimana kita tidak tahu bahwa kita 
melakukan tindakan korupsi. Mudah‐mudahan kita mendapatkan pencerahan dari beberapa 
narasumber untuk turut serta membangun generasi anti korupsi. Contohlah hal‐hal yang baik yang 
dapat kita peroleh dari para tokoh nasional kita ini. Insya Allah kebaikan dan pelajaran akan kita 
temukan dalam kegiatan ini.”

Basuki Tjahaja Purnama menyatakan tidak merasa kaget banyak pejabat yang ditangkap karena 
dugaan kasus korupsi. “Kita punya undang‐undang No. 7 tahun 2006 Tentang Pengesahan Konvensi 
Perserikatan Bangsa‐Bangsa Anti Korupsi. Jadi, kalau pejabat publik dilihat hartanya, dan gaya 
hidupnya tidak sesuai dengan penghasilannya harusnya kita bisa menduga ada sesuatu yang 
bermasalah di Republik ini”. Abraham Samad dalam acara ini menyatakan, “Kenapa pejabat 
terjerat dalam perilaku korupsi? Salah satu alasannya adalah rata‐rata pejabat terjebak dengan 
keinginan untuk hidup mewah, akhirnya kehidupan mewah yang mendorong mereka melakukan 
korupsi karena pendapatan mereka tidak mencukupi gaya hidup mewah tersebut. Jadi orang‐orang 
ini menurut saya tamak karena pengahasilan mereka sebenarnya tidak dapat memenuhi”.

Dalam acara ini para narasumber banyak memaparkan pengalaman menghadapi kasus korupsi dan 
korupsi dalam praktik politik di Indonesia termasuk kasus perdukunan gaya hidup mewah para 
pejabat. Dalam kesempatan ini Lola Amaria banyak memaparkan tentang proses dan cerita di balik 
pembuatan film. Sedangkan Kikan Namara banyak menceritakan praktik korupsi yang terjadi di 
dunia hiburan. Acara yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa IPB ini ditutup secara simbolis dengan 
pemakaian sarung tangan tinju oleh perwakilan berbagai pihak yang hadir sebagai bentuk 
komitmen untuk  melawan korupsi. (RF)        
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