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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Pembayaran SPP IPB lebih mudah. Mahasiswa dapat 
membayar SPP IPB di ATM BNI dengan syarat 
sebagai berikut : 

- Pembayaran menggunakan rekening BNI yang 
dibuka di BNI area Bogor

- Pembayaran dilakukan di ATM-ATM BNI yang ada 
di luar kantor bank BNI area Bogor

- Copy bukti pembayaran dimasukkan ke Dropbox 
yang ada di area ATM Kampus IPB Dramaga

PENGUMUMAN

Program Keahlian Teknologi Produksi dan 

Manajemen Perikanan Budidaya, Program 

Diploma Institut Pertanian Bogor (IPB) 

bekerjasama dengan Bank Mandiri, 

menjadikan petani ikan di Desa Cibunian 

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor 

sebagai sasaran penerima manfaat. 

Kemitraan yang telah berlangsung selama 

kurang lebih satu tahun ini ditutup pada 

Rabu (18/2). 

Program kemitraan ini merupakan salah 

satu program yang diagendakan oleh Credit 

Operation Group Bank Mandiri. Sedangkan 

Program Diploma IPB dipercaya sebagai 

partner untuk menjalankan program ini. 

“Kami berusaha melibatkan diri secara 

langsung dan kami merasa sangat terbantu 

dengan keterlibatan IPB sebagai partner 

lapang yang mumpuni dalam kegiatan yang 

sifatnya turun langsung menyentuh 

masyarakat,” ujar Agus Jaenal sebagai 

representasi dari Credit Operation Group 

Bank Mandiri. “Ke depannya semoga 

dengan adanya program semacam ini 

dapat meningkatkan kesejahteraan 

kelompok petani ikan, yang pada 

akhirnya akan memberikan manfaat 

ke p a d a  m a s y a r a k a t ,  k h u s u s n y a 

masyarakat Desa Cibunian,” jelasnya. 

Dalam program kemitraan ini masyarakat 

Desa Cibunian diberikan bantuan berupa 

modal dan pelatihan untuk menjalankan 

usaha budidaya perikanan. Pelatihan 

yang diberikan meliputi pembenihan 

bibit ikan, pengobatan ikan sakit, 

pembuatan pakan ikan hingga tahap 

pemasaran hasil. 

Closing ceremony ini dihadiri oleh 

D i re k t u r  P ro g ra m  D i p l o m a  I P B , 

Koordinator Program Keahlian Teknologi 

Produksi dan Manajemen Perikanan 

Budidaya beserta Dosen, perwakilan 

Bank Mandiri, kelompok petani ikan, 

aparatur  desa, dan tokoh masyarakat. 

“ P r o g r a m  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k 

memperbaiki sistem budidaya ikan di 

Desa Cibunian, sehingga beberapa 

kendala usaha budidaya bisa diatasi. 

Semoga dengan pembinaan yang telah 

d i l a k u k a n  d a p a t  m e n i n g k a t k a n 

kesejahteraan masyarakat dan terjalin 

hubungan yang baik antara masyarakat 

dan kami selaku fasilitator,” ujar Direktur 

Program Diploma, Dr. Bagus Priyo 

Purwanto. (AS)

Petani Desa Cibunian 

Maju Bersama IPB dan Bank Mandiri

M u h a m m a d  R a s t r a 

Teguh P ,  mahas iswa 

Departemen Biokimia 

Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam 

( F M I P A )  I n s t i t u t 

Pertanian Bogor (IPB) 

angkatan 50 meraih juara 3 Scrabble Field dalam ajang 

The  2015  As ian  Eng l i sh  O lympics .  Acara  in i 

diselenggarakan oleh Binus University pada tanggal 10‐

14 Februari 2015 di Jakarta. 

Mengaku beberapa kali mengikuti ajang serupa dan tak 

kunjung meraih juara, Rastra tetap optimis dan pantang 

menyerah. Untuk itu Rastra melakukan latihan rutin 

mandiri dan menghafal kosa kata baru. “Kalau sudah 

rutin latihan dan kita berikan yang terbaik, kita tinggal 

tawakal, hasil akhir Allah yang menentukan,” ujarnya.

Rastra merupakan wakil tunggal dari IPB yang mengikuti 

ajang ini. “Saya kurang tahu tentang keberadaan 

komunitas scrabble di IPB. Semoga dengan ini, nantinya 

IPB dikenal karena komunitas scrabble‐nya,”  terangnya. 

Menurutnya, jika komunitas scrabble IPB diberdayakan,  

berpotensi menjadi komunitas scrabble terbaik di 

kancah nasional. Jika dibandingkan beberapa kampus 

lain, regenerasi di IPB cukup bagus. “Saya berharap 

teman‐teman yang meminati perlombaan scrabble 

dapat berpentas di kejuaraan seperti ini. Semoga saya 

dan teman‐teman dapat diberangkatkan dalam ajang 

serupa yang akan diselenggarakan Universitas Malaya 

pada April nanti”, harapnya. (AS)

Mahasiswa IPB Raih Juara 

dalam ajang The 2015 Asian English Olympics



Sektor kelautan dan perikanan dihadapkan 
pada permasalahan yang kompleks. Oleh 
karenanya ,  d iper lukan  suatu  desa in 
perencanaan dan pengelolaan sumberdaya 
p e r i k a n a n  d a n  ke l a u t a n  y a n g  n o n ‐
konvensional serta komprehensif.

Demikian disampaikan Ketua Departemen 
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian 

Bogor (FPIK IPB) Dr. Budy Wiryawan, saat 
menjadi narasumber dalam Dialog Pakar 
IPB di RRI Bogor, Selasa (17/2). 

Ia menjelaskan, tingginya tingkat produksi 
perikanan tangkap dunia terjadi juga di 
Indonesia. Oleh karenanya sangat wajar 
bi la beberapa wilayah pengelolaan 
perikanan (WPP) Republik Indonesia 
mengalami over fishing.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi 
Sumber Daya Ikan, satu atau beberapa tipe 
ekosistem yang terkait dengan sumberdaya 
ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan 
Konservasi Perairan (KKP). Pengertian KKP 
berdasarkan PP ini adalah kawasan yang 
dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, 
u n t u k  m e w u j u d k a n  p e n g e l o l a a n 
sumberdaya ikan dan lingkungannya secara 
berkelanjutan. Kawasan yang dilindungi 
berdasarkan definisi ini mencakup tidak 
hanya kawasan perairan laut tetapi juga 

PT Bogor Life Science and Technology (BLST) 
bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang 
Sarana dan Bisnis Institut Pertanian Bogor 
(IPB) serta Direktorat Pengembangan Bisnis 
IPB menyelengarakan kegiatan roadshow ke 
Fakultas – Fakultas di I P B. Kegiatan 
Roadshow ini diselenggarakan dari 18 
Februari sampai 15 April 2015. Kegiatan 
roadshow perdana BLST dilaksanakan di 
Fakultas Kedokteran Hewan IPB ruang kuliah 
FKH A pada Rabu (18/2). 

Roadshow mengusung tema “Kolaborasi IPB 
dan BLST dalam memajukan industri 
pertanian, kelautan dan biosains tropika 
menuju AEC 2015”. Tujuan roadshow adalah 
pengenalan secara keseluruhan tentang 
peran BLST dalam mengkomersialisasi 
inovasi dan kepakaran terbaik IPB.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama BLST, 
Dr. Meika Syahbana Rusli menyampaikan 
perkembangan perusahaan sampai tahun 

2014, rencana strategis perusahaan dan 
pengembangan IPB Science Park Taman 
Kencana. Selain itu, juga memperkenalkan 
beberapa unit‐unit bisnis BLST diantaranya 
IPB International Certified Training, IPB 
International Convention Center (IICC), IPB 
Hotel Convention, Botani Seed, Indoflowers, 
PT Penerbit IPB Press, PT Primakelola 
Agribisnis Agroindustri, PT BPRS Bina 
Rahmah,  Serambi Botani, dan PT IPB‐
SHIGETA Animal Pharmaceuticals. 

Dr. Meika Syahbana Rusli menyatakan, 
kegiatan ini diharapkan memperkuat 
ker jasama I P B  dengan B L S T  untuk 
mengkomersialisasikan inovasi di IPB.  
Dalam kesempatan ini, hadir juga sebagai 
narasumber Dekan Fakultas Kedokteran 
Hewan, Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono, 
Direktur Pengembangan Bisnis IPB, Dr. Ir. 
Agus Oman Sudrajat, dan Direktur BLST, 
Prof. Dr. drh. Dondin Sajuthi.

Prof.  Dr.  drh. Srihadi Agungpriyono 
menyatakan, “Roadshow  B L ST telah 
membuka wawasan kita semua tentang 
BLST dan peluang‐peluang apa yang dapat 
kita manfaatkan dan ikut terlibat dalam 
batasan‐batasan tertentu kita sebagai dosen 
dan penelit i”.  “Kita tetap berupaya 
penelitian‐penelitian kita dikaji dengan baik 
dan hasil penelitian yang memiliki potensi 
untuk dikembangkan kita punya mitra untuk 
mengembangkannya, yakni BLST”, tutup 
Prof. Dr. drh. Srihadi Agungpriyono. (RF)

Roadshow Perdana PT. BLST IPB 

perairan umum, termasuk sungai dan danau. 
Pemerintah Indonesia mentargetkan pencapaian 
luasan KKP seluas 20 juta hektar pada tahun 2020 
dan mengelolanya secara efektif.  Target luasan ini 
masih belum memenuhi luasan yang telah 
ditetapkan oleh Convention on Biodiversity (CBD) 
Nagoya pada tahun 2010. CBD memandatkan 
setiap negara untuk mengalokasikan 10 persen 
dari luas perairan laut teritorialnya sebagai KKP 
atau Marine Protected Areas.

 
“Dengan kata lain, berdasarkan kesepakatan ini, 
Indonesia diharapkan menyisihkan sekitar 31 juta 
hektar wilayah perairan lautnya sebagai KKP,” ujar 
Dr. Budy. Namun, pada kenyataannya pengelolaan 
sebagian besar KKP yang ada di Indonesia kurang 
optimal, diantaranya karena  pengelolaan bersifat 
sentralistik serta belum melibatkan pemerintah 
daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, masih 
tumpang tindih pemanfaatan ruang dan benturan 
kepentingan para pihak. “Untuk mengatasi 
masalah tersebut perlu kerja keras dari semua 
pihak,” tandasnya. (wrw)

Dr. Budy Wiryawan Mengudara di RRI, 

Bicara Konservasi Perairan

Stasiun Lapang Agro Kreatif 
(SLAK) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) merupakan salah satu 
program unggulan yang dibuat 
oleh Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
( L P P M )  I P B  u n t u k 
menghadirkan inovasi IPB di 

sentra produksi pertanian di Indonesia. Dengan 
menghadirkan inovasi IPB di sentra produksi, 
diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan petani.

Rifki Rahmatullah, alumni Departemen  Ilmu Tanah 
dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian (Faperta) 
IPB pun tergerak mengikuti seleksi menjadi manajer 
SLAK. "Saya ingin menjadi entrepreneur di bidang 
agribisnis yang mengembangkan potensi daerah. 
Saya bertugas sebagai fasilitator bagi petani untuk 
kemudian menghubungkannya dengan LPPM IPB 
dan Pemerintah Daerah. Manager SLAK membantu 
petani dalam hal menyelesaikan permasalahan yang 
mereka hadapi”, ujar Rifki.

Sejauh ini, Rifki telah melakukan pemetaan biofisik 
dan sosial budaya di Desa Kesuben, Kab Tegal dan 
sosialisasi kepada petani sawah mengenai teknologi 
IPB Prima padi sawah di Desa Kesuben, Kab. Tegal 
yang merupakan sentra produksi padi sawah. "Saya 
ingin menjadikan Desa Kesuben sebagai sentra 
produksi padi sawah di Kab Tegal yang sukses 
menerapkan teknologi IPB Prima sehingga bisa 
meningkatkan produktivitas hingga delapan ton per 
hektar gabah kering panen, dan pada akhirnya 
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 
petani," terangnya. (FY)

Rifki Ajak Petani Tegal 

Terapkan Teknologi IPB Prima
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