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DENGARKAN...!

Kerja bakti “bebersih” mengawali rangkaian kegiatan Jumat Keliling (Jumling) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) di Dusun III Kampung Carang Pulang Desa Cikarawang Kecamatan 
Dramaga Kabupaten Bogor, Jumat (6/6). Bebersih dilakukan secara gotong-royong oleh warga 
setempat dan tim mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, serta dibantu tim 
kebersihan Biro Umum IPB. Usai bebersih dan pengasapan (fogging), acara dianjutkan 
dengan tatap muka di Masjid Kamal Sidiq. Di masjid ini, Tim Jumling IPB disambut meriah oleh 
ratusan warga yang antusias menunggu rombongan tim Jumling IPB yang untuk pertama 
kalinya datang ke dusun mereka.  

Pimpinan rombongan Jumling IPB, Direktur 
Integrasi Data dan Sistem Informasi IPB Dr Idat 
G a l i h  P e r m a n a  d a l a m  s a m b u t a n n y a 
mengatakan, bahwa Kampung Carang Pulang 
adalah kampung terdekat dari kampus IPB 
Dramaga, dan menjadi jalan lintasan bagi banyak 
sivitas IPB saat berangkat dan pulang kerja. Maka 
sudah sepantasnya IPB yang memiliki banyak 
sumberdaya manusia (SDM) di bidang pertanian 
dalam arti luas, menjadikan kampung ini sebagai 
salah satu tempat pengabdian. Terlebih di desa 
ini lahan pertanian masih cukup luas dan 
menjadi sumber mata pencaharian sebagian 
besar warganya.
 
Sementara itu, Kepala Desa Cikarawang Safturi 
Wijaya menyambut baik kegiatan Jumling IPB 
yang secara rutin bersilaturrahmi, sekaligus 
mendiseminasikan ilmu pengetahuan yang 
dimiliki oleh para dosen dan mahasiswa kepada 
warga .  Da lam kesempatan  in i ,  Saf tur i 
mengucapkan terima kasih kepada IPB, yang 
diakuinya telah banyak mempekerjakan warga 
setempat sebagai pegawai di IPB.  

Rangkaian Jumling ditutup dengan penyuluhan 
“Gerakan Hidup Sehat dan Bersih” oleh Dr. drh 
Koekoeh Santoso. Sebelumnya tim Jumling IPB 
menyerahkan alat pengasapan (fogging) kepada 
Kepala Desa, penyerahan sertifikat “Pelatihan 
Pengoperasian Mesin Fogging  dan Juru 
Pemantau Jentik”, penyerahan buku paket 
bacaan dan buku iqro untuk Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD) Semai Benih Bangsa Cendana, 
dan penyerahan Juz Amma dan karpet untuk 
Madrasah Ichwanul Muslim.  Hadir dalam 
kesempatan ini diantaranya panitia Jumling 
Warcito, SP, MM, Ir Sutrisno Koswara MS, drh. 
Rahmat Hidayat MSc, Ir. Sutrisno, MBA, 
sejumlah pengurus Agrianita IPB, dan tim Humas 
IPB. (nm)   

Tim Jumling IPB 
Sapa Warga Kampung Carang Pulang



Prof.Dr. Hadi Susilo Arifin
Guru Besar Fakultas Pertanian

Pentingnya Ruang Terbuka Biru

outheast Asian Food & Agricultural Science & Technology  (SEAFAST Center), SLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) bersama Foreign Agricultural Services (FAS)-United States Departemen 

of Agriculture (USDA), Michigan State University (MSU), dan The International Service for 
the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) menyelenggarakan kegiatan bertajuk  
“Agricultural Biotechnology Workshop” (9/6). Workshop ini digelar secara komprehensif 
selama lima hari di Anggrek Meeting Room Hotel Neo+ Green Savana, Sentul City.

Pengembangan dan aplikasi bioteknologi pertanian merupakan salah satu alternatif 
metode untuk mengatasi permasalahan bangsa dimana jumlah dan laju pertumbuhan 
penduduk semakin meningkat namun belum diimbangi peningkatan produksi pangan 
dikarenakan berbagai masalah seperti penyempitan lahan pertanian, kekeringan 
berkepanjangan, serangan hama, dan penyakit tanaman sehingga hal tersebut 
mempengaruhi produksi pangan di Indonesia. Pengembangan bioteknologi pertanian di 
Indonesia masih menimbulkan pro dan kontra, sehingga bisa dikatakan aplikasinya di 
bidang pertanian belum berkembang sepenuhnya.

Direktur SEAFAST Center IPB, Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc menyatakan “Tujuan 
utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi yang 
komprehensif dan tepat mengenai potensi dari bioteknologi pertanian dan pangan secara 
umum. Disamping potensi juga ada risiko. Dalam workshop ini akan lebih banyak 
mengemukakan contoh kasus di berbagai negara mengenai aplikasi bioteknologi 
pertanian”. Menurutnya hal ini menjadi penting karena banyak informasi yang sifatnya 
keliru, tidak tepat atau bahkan menyesatkan yang beredar di masyarakat tentang 
bioteknologi pertanian.  

Hal tersebut diamini oleh Ali Abdi. Konselor Pertanian FAS USDA yang menyatakan bahwa 
workshop ini merupakan sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam 
pengembangan aplikasi bioteknologi pertanian dan dilakukan antara dua arah antara para 
pembicara yang berasal dari berbagai negara seperti India, Vietnam, Filipina, dan Amerika 
dengan para partisipan.  Dalam workshop ini disampaikan bahwa bioteknologi pertanian 
adalah salah satu alat/teknik yang aplikasinya sangat luas, tetapi akan difokuskan pada 
bioteknologi pertanian dan penyelenggara ingin informasi tersebut didiskusikan secara 
akurat sehingga tidak menyesatkan.

“Dalam kegiatan ini juga dibahas bagaimana peranan masing-masing stakeholders dalam 
aplikasi tersebut seperti akademisi, pemerintah, industri dan konsumen yang perlu 
ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik”, tambah Ali Abdi. Workshop ini mengundang 16 
ahli bidang bioteknologi pertanian dan bidang lain yang terkait. Diantara 16 pembicara 
international tersebut, terdapat pembicara yang berbagi mengenai eksperimen dari para 
petani yang menggunakan bioteknologi di China, India, dan Filipina. Workshop ini juga 
mengundang para peserta yang terkait dengan bioteknologi pertanian seperti dari Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian 
Pertanian, Dinas dari berbagai wilayah, akademisi, para praktisi industri pertanian, dan 
stakeholders lainnya. 

Ali Abdi menyatakan bahwa yang juga sangat penting, kegiatan ini bisa mendorong terjadi 
keterkaitan antar institusi. Ini merupakan salah satu misi FAS-USDA yakni menjembatani 
institusi agar terjadi hubungan antara institusi di Indonesia dan Amerika sehingga terjadi 
pertukaran. “Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan mampu memberikan 
pemahaman bioteknologi pertanian secara meyeluruh, termasuk aspek keamanannya. 
Selain itu, kegiatan ini diharapkan meningkatkan kerjasama antara IPB, FAS - USDA, MSU, 
dan ISAAA dalam penelitian dan pengembangan terkait bioteknologi pertanian” tutup 
Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi. (RF)

16 Ahli Bioteknologi Pertanian Dunia Hadir di Bogor

Unit Kegiatan Pramuka Racana Surya Tirta 
Kencana-Inggita Puspa Kirana I P B ,  yang 
merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk 
berkontribusi dalam dunia kepramukaan, 
mengadakan kegiatan rutin tiap tahunnya yang 
bernama Lomba Lintas Alam antar Lembaga 
Kemahasiswaan IPB, (LLALK) 25/5 di desa Tajur 
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Tujuan 
Lomba ini diantaranya adalah untuk menjalin 
silahturrahim antar UKM Pramuka IPB dengan LK 
maupun OMDA. Selain untuk meningkatkan 
kecintaan kepada alam, LLALK ini juga menjadi 
ajang berkumpul dan saling mengenal antar LK 
dan OMDA di IPB. 
 
Tahun ini, untuk ke-4 kalinya UKM Pramuka 
mengadakan kegiatan LLALK 4. yang bertema “ 
Den gan Mengenal Alam  dapat Lebih Menghargai 
dan Melestarikan Alam”. Lomba Lintas Alam ini 
diikuti oleh Himagreto, Resimen Mahasiswa, 
Himakova, U K M Panahan. Tiap Lembaga 
Kemahasiswaan mendelegasikan satu tim kecuali 
M e n w a  d a n  H i m a g r e t o  y a n g  t e l a h 
mendelegasikan masing-masing dua tim. Jumlah 
peserta pertim terdiri dari 3-5 orang dengan total 
peserta sebanyak 23 orang (6 tim). 
 
Upacara pembukaan sekaligus pelepasan peserta 
yang dipimpin oleh   drh. Fajar Satrija, M.Sc, PhD. 
selaku Pembina UKM Pramuka IPB.  Lintas alam 
tahun ini melewati seluruh Desa Tajur dengan 
berbagai medan, mulai dari sungai, bukit, lembah 
dan perkampungan. Tujuan dari lintas alam ini 
adalah agar mahasiswa lebih mengenal alam 
sekitar. Sepanjang rute perjalanan terdapat 
sejumlah pospos sebagai tempat peristirahatan 
yang diisi dengan game-game seru oleh panitia. 
Berbagai game diadakan dengan tujuan agar 
peserta lebih segar  untuk melakukan perjalanan 
berikutnya. Selain itu juga untuk melatih 
ke ko m p a k a n ,  ke d i s i p l i n a n ,  ke c e k a t a n , 
kepemimpinan, dan mengasah pemikiran.
 
Game yang dilakukan diantaranya adalah   tentang 
pengetahan bencana alam yang diisi oleh Forepna. 
Setelah Forepna menjelaskan materi yang terkait, 
tiap tim diberikan tantangan berupa pre-test  
mengenai penanggulangan dan relawan bencana. 
Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju pos ke-2 
(terdapat permainan spidernet). Ketika di pos 3 
panitia memberikan 2 game yaitu panahan dan 
pukul air, di pos 4 terdapat permainan yang 
bernama Tri mas ketir.

UKM Pramuka IPB gelar Lomba Lintas Alam 
antar Lembaga Kemahasiswaan IPB
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