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Pembukaan Desa Mitra,
Langkah Fema Semakin Dekat dengan Masyarakat

Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif
Satria membuka kegiatan Desa Mitra
sekaligus meminta izin kepada masyarakat
Desa Cibadak Kecamatan Ciampea
Kabupaten Bogor yang akan menjadi lokasi
program pengembangan masyarakat oleh
mahasiswa Fema. Dr Arif Satria
menyampaikan hal itu saat “Pembukaan
Desa Mitra Mahasiswa Fema” di Desa
Cibadak, Minggu (29/3).
Program ini melibatkan lembaga
kemahasiswaan di Fema, yakni Badan
Eksekutif Mahasiswa (B E M), Dewan
Perwakilan Mahasiswa (DPM), Himpunan
Mahasiswa Ilmu Gizi (Himagizi), Himpunan
Mahasiswa Ilmu Keluarga dan Konsumen
(Himaiko), serta Himpunan Mahasiswa
Peminat Ilmu‐Ilmu Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat (Himasiera).
“Harimau mati meninggalkan belang, gajah
mati meninggalkan gading, dan manusia
mati meninggalkan ilmu yang bermanfaat.
Kami berharap mahasiswa dapat
membawa kenangan manis di masyarakat
Desa Cibadak,” pesan dekan termuda di
IPB ini kepada para mahasiswa.
Perwakilan Kepala Desa Cibadak, Yunus,

menyampaikan terima kasih kepada Fema
I P B yang telah mau bersama‐sama
membangun desa. “Semoga adanya
mahasiswa di Desa Cibadak, membawa
pencerahan untuk warga, dan membawa
kemajuan dari segala aspek kehidupan.
Terima kasih pula atas bantuannya untuk
mengadakan khitanan massal di tahun
2014 kemarin,” ujarnya.
Kegiatan yang akan berlangsung hingga
bulan Oktober 2015 mendatang ini,
m e m a d u ka n ko m p e t e n s i d a r i t i ga
Departemen di Fema, yaitu Departemen
Gizi Masyarakat (GM), Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen ( I K K ), dan
Departemen Sains Komunikasi dan
Pengembangan Masyarakat (SKPM). Di
tahun 2015 ini, salah satu program baru
yang akan dilaksanakan di desa yaitu
program edukasi gizi pra nikah untuk
masyarakat desa. Pasalnya, selama ini
masyarakat belum mengetahui pentingnya
kondisi kesehatan sebelum pernikahan
dilaksanakan.
Ketua Departemen SKPM, Dr. Siti Amanah
memberikan pesan kepada hadirin tentang
berbagai langkah awal untuk memajukan
Desa Cibadak. “Kita harus melihat dan
merencanakan, tahun 2020 nanti Desa
Cibadak akan kita bangun seperti apa?”
tanyanya. Ia juga bertutur bahwa banyak
kegiatan ekonomi mikro yang dapat
dibangun dengan menambah nilai jual
suatu barang, seperti singkong yang bisa
diolah menjadi singkong salju, dan
kerudung yang bisa dihias sehingga harga
jual lebih tinggi. [RTP]
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Roadshow PT. BLST di FMIPA

Roadshow PT. Bogor Life Science and Technology (PT BLST)
kembali dilaksanakan, kali ini di Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor
(IPB), Rabu (1/4). Bertempat di Ruang Sidang FMIPA Kampus
IPB Dramaga, holding company IPB ini melakukan sosialisasi
terkait peran PT. BLST beserta unit‐unit yang ada di
bawahnya. Roadshow dipimpin oleh Direktur Utama PT.
BLST, Dr. Meika Syahbana Rusli.
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan
Pengembangan FMIPA, Dr. Hamim, dalam sambutannya
mengatakan bahwa FMIPA merupakan fakultas terbesar di
IPB dengan delapan Departemen. Oleh karena itu, FMIPA
memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan riset dan
inovasi yang dapat dipatenkan. Ia menambahkan,
seharusnya produk‐produk hasil riset di bidang kimia, biologi
dan biokimia dapat dikomersialkan.
Menurutnya, untuk menjalankan unit usaha yang berbasis
riset, terdapat banyak kendala yang ada di lapangan. Untuk
itu ia berharap dengan adanya PT. BLST dapat memberikan
solusi, sehingga prospek unit usaha yang dijalankan tersebut
akan lebih baik.
PT. BLST sendiri merupakan holding company IPB yang
membawahi berbagai unit usaha yang berbasis inovasi dan
kepakaran di IPB. Perusahaan induk yang didirikan pada
tahun 2003 ini memiliki misi mengembangkan produk
inovatif di bidang pertanian, perikanan, kehutanan, industri
pangan, produk biologis, dan biofarmaka. (AS)
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P2SDM IPB Latih Kader Posdaya
Mengolah Lele

Observation Study Tour Posdaya ke-78:
dari Tegal ke Bubulak

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut
Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Departemen Ilmu
dan Teknologi Pangan (ITP) Fakultas Teknologi Pertanian
(Fateta) IPB mengadakan “Pelatihan Pengolahan Berbahan
Baku Lele dari Sistem Biofloc untuk Pembuatan Olahan Nuget,
Bakso dan Abon”, Sabtu (4/4). Pelatihan yang mengambil
tempat di Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Fajar Harapan
Desa Purwasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor ini diikuti
oleh 20 Posdaya dari Kabupaten dan Kota Bogor.

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
bersama Yayasan Damandiri menerima kedatangan peserta Observation
Study Tour (OST) ke‐78 dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal Jawa
Tengah, Minggu (5/4). Kegiatan OST kali ini dilaksanakan di tiga Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di Kota dan Kabupaten Bogor,
yaitu Posdaya Sejahtera Kelurahan Bubulak, Posdaya Kenanga di Kelurahan
Situ Gede, dan Posdaya Mandiri Terpadu di Desa Cikarawang.

Peneliti Departemen ITP Fateta IPB, Gatot Supriadi, A.Md
mengatakan, “Produk olahan dari bahan baku ikan lele ini
kurang menarik, tetapi itu tantangannya. Oleh karena itu, semua
kader Posdaya dituntut untuk membuat olahan dari lele harus
menarik, enak dan disukai oleh konsumen”. Menurutnya, yang
terpenting semua kader Posdaya harus memperhatikan dan
menjaga protein dari lele dengan baik. Pasalnya, kandungan air
dari lele sangat banyak. Karenanya, sebelum diolah sebaiknya
ikan lele dibekukan dulu. Lebih lanjut, ia mengimbau para
peserta pelatihan untuk tidak memakai bahan yang berbahaya
dalam pembuatan produk.
Peneliti P2SDM LPPM IPB, Warcito, SP,MM menjelaskan tujuan
dari kegiatan pelatihan ini adalah bagaimana keluarga
khususnya kader Posdaya memiliki pendapatan tambahan dari
olahan bahan baku lele dengan sistem teknologi Biofloc. Untuk
modal dan pemasaran, P2SDM LPPM IPB sudah menyiapkan
mitra yaitu Koperasi Posdaya Indonesia yang siap memberikan
pinjaman modal bagi Posdaya yang memerlukan dana untuk
membuka usaha. Begitu pula dalam hal pemasaran sudah
disiapkan oleh koperasi ini. Harapan ke depan, terangnya,
masing‐masing Posdaya memiliki produk unggulan yang bisa
dipasarkan dan dibanggakan.
Program pelatihan ini merupakan kelanjutan dari agenda
sebelumnya yang lebih berfokus pada pola budidaya lele
dengan teknologi Biofloc. Melalui program ini, warga diajarkan
untuk tidak terbiasa menjadi warga yang konsumtif, tetapi
menjadi warga yang produktif. Warga diajarkan untuk
membudidayakan ikan lele di depan pekarangan rumah dengan
lahan yang terbatas, tetapi ditata dengan cantik, sehingga
mereka bisa memanen dan mengambil hasil ikan lele dan
mengolahnya untuk dikonsumsi keluarga, dan apabila berlebih
bisa dijual untuk menambah perekonomian keluarga. (Awl)

Rombongan OST berjumlah 100 orang, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pemkab Tegal. Mereka diajak berkeliling melihat lingkaran kecil yang selama
ini dibina Posdaya Sejahtera dan dikembangkan menjadi lingkaran besar,
mulai Sekretariat Posdaya, kebun bergizi, dan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Selanjutnya meninjau sarana kesehatan, seperti Posyandu,
Posbindu Lansia, Pos Keluarga Berencana, dan terakhir melihat aneka produk
yang dikelola Posdaya.
“Semua ini dikerjakan dengan niat untuk memajukan masyarakat. Mengelola
potensi yang ada di tengah‐tengah masyarakat untuk dikembangkan menjadi
sarana pendapatan keluarga yang bermanfaat,” ujar Ketua Posdaya
Sejahtera, Madsai. Ketua rombongan Pemkab Tegal yang juga Kepala Dinas
Kesehatan Kab Tegal, dr.Hendadi mengatakan, “Setelah melihat ini semua,
kami berharap bisa menerapkan hal serupa di daerah Tegal”.
Peneliti P2SDM LPPM IPB, Ir. Yannefri Bachtiar, M.Si, mengatakan melalui
OST peserta bisa belajar secara langsung bagaimana cara pendampingan ke
masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan
lingkungan. Untuk itu semua dibutuhkan adanya kolaborasi berbagai unsur
yang ada di masyarakat. “Harapannya kegiatan Posdaya bisa didukung oleh
perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah. Program‐program yang ada di
perguruan tinggi sangat ditunggu masyarakat,” imbuhnya. (awl)

