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Integrasikan Lima Mata Kuliah Favorit, 
SKPM IPB Gelar Communication Day

epartemen Sains Komunikasi dan Pengembangan DMasyarakat (SKPM) Fakultas Ekologi Manusia 
(Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar 

Communication Day yang bertajuk “Express Your 
Agricreation with A Great Passion” (26/05). Communication 
Day adalah kegiatan besar tahunan Departemen SKPM 
yang mengkolaborasikan kreativitas mahasiswa dan 
mengintegrasikan lima mata kuliah favorit pada 
komunikasi, yakni Dasar-Dasar Komunikasi, Komunikasi 
Massa, Komunikasi Bisnis, Komunikasi Kelompok, dan 
Media Siaran.

Acara bertempat di Graha Widya Wisuda (GWW) dan 
dihadiri oleh 1.400  mahasiswa lintas angkatan dan 
departemen yang mengikuti mata kuliah -mata kuliah 
favorit tersebut

Pada kesempatan tersebut Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, 
M.Sc selaku Ketua Departemen SKPM memberikan 
sambutan dan apresiasinya kepada seluruh mahasiswa 
sekaligus membuka acara Communication Day 2018.

“Hari ini kita memasuki era industri 4.0 dan era komunikasi 
digital. Tidak hanya komunikasi publik antar muka tetapi 
sudah bercampur dengan komunikasi di ruang virtual. Saya 
ingin Departemen SKPM ikut serta mengembangkan 
komunikasi virtual ini. Saya kira acara ini adalah sebuah 
karya fenomenal. Departemen SKPM akan terus 
mendukung kreativitas dan semangat mahasiswa dalam 
mengembangkan komunikasi untuk peradaban yang lebih 
baik di negeri ini,” terang Arya.
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Dalam kegiatan tersebut, setiap perwakilan mata kuliah 
menampilkan berbagai macam jenis karya. Mulai dari 
drama musikalisasi yang mengandung pesan bagaimana 
cara pengorganisasian kelompok dan komunikasi 
pengembangan, presentasi bisnis karya mahasiswa IPB, 
presentasi media komunikasi seperti iklan layanan 
masyarakat ataupun media-media komunikasi cetak (koran, 
tabloid) dan musikalisasi puisi.

Asri Sulistiawati S.KPM, M.Si selaku koordinator kegiatan 
berharap mahasiswa dapat mengambil pesan-pesan 
tersirat dari setiap karya yang ditampilkan.

“Komunikasi kami adalah komunikasi pembangunan yang 
berbeda dengan komunikasi di universitas lainnya. 
Sehingga misi dari kami dalam menyampaikan pesan-

pesan dalam setiap tema dari berbagai jenis karya adalah 
bermuatan komunikasi pembangunan seperti inovasi, 
pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan 
masyarakat,” jelas Asri.

Prof. Dr. Ir. Soemardjo, MS selaku Kepala Divisi Komunikasi 
dan Penyuluhan SKPM berharap ke depan kegiatan 
Communication Day dapat menjadi ajang promosi IPB dan 
Departemen SKPM kepada masyarakat luas.

“Kegiatan ini sangat meriah sekali. Tahun ini pertama 
kalinya diadakan di GWW. Harapannya ke depannya dapat 
dikaitkan dengan promosi IPB dan Departemen SKPM serta 
dapat diadakan lebih besar lagi sehingga IPB dapat lebih 
dikenal masyarakat luas,” harap Prof Soemardjo. (UAM/Zul))

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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Awarde LPDP IPB Gelar Ngabuburit Bareng Bule

Belasan mahasiswa asing Institut Pertanian Bogor 
(IPB) ikuti “Ngabuburit Bareng Bule 2018” bersama 
anak-anak yatim dan dhuafa dari desa Cikarawang, 

Dramaga Bogor di Kampus IPB Dramaga (27/5). Kegiatan 
yang diseleggarakan oleh Awardee Lembaga Pengelola 
Dana Pendidikan (LPDP) IPB dan Yayasan Arrohman ini 
menghadirkan 12 mahasiswa asing dari Malaysia, Myanmar, 
Vietnam, Philipina, Jepang dan Australia.

Mereka adalah Jazlyn Bon Ong Lim Yu dan Jizabelle 
Labrador Berja (Filipina), Kiyotaka Ikeda dan Takahashi Rina 
(Jepang), Khine Thazin Winn (Myanmar), Tran Thi My Hoa 
(Vietnam), Nur Fatin bt Ismail, Nur Syahirah bt Zainal 
Abidin, Nor Nadhia bt Che Amdilah, Nur Sya�qah Nadiah bt 
Mohammad Ra� dan Shahrini Bt Muzakir (Malaysia), Alana 
Griffiths dan Orlando Kirby-Knox (Australia).

Ngabuburit Bareng Bule 2018 ini merupakan bagian dari 
program pendidikan nonformal bahasa Inggris yang rutin 
dilaksanakan oleh Yayasan Arrohman dan Awardee LPDP.

“Setiap hari selasa, ada mahasiswa LPDP yang menjadi 
pengajar bahasa Inggris di Yayasan Arrohman Cikarawang. 
Bertepatan dengan bulan suci Ramadhan ini, selain 
mengajak anak-anak buka bersama, kami pertemukan 
mereka dengan mahasiswa asing,” ujar Buchori, Ketua Divisi 
Pengabdian Masyarakat LPDP IPB.

Menurutnya, kegiatan ini melatih keberanian mereka untuk 
berani berbicara dengan “bule’’. Selain itu, wawasan anak-
anak tentang ragam budaya dan seni dari negara-negara 
lain juga bertambah.  Selain berbagi wawasan, mahasiswa 
asing ini juga bermain bersama anak-anak di lapangan 
rektorat IPB. Ada permainan estafet kelereng dan balap 
pingpong.

Jazlyn, gadis asal Manila ini mencontohkan kemiripan 
antara bahasa Indonesia dan bahasa Tagalog. Kemiripan ini 
memudahkan Jazlyn berkomunikasi saat studi di IPB.

“Di Filipina namanya Karabau di sini kerbau. Ako artinya 
aku atau saya. Banyak kata lain yang mirip artinya dengan 
bahasa Indonesia, tapi ada juga kata yang sama tapi punya 
makna yang beda. Misalnya “harapan kita” artinya adalah 
aku cinta padamu. Atau kata selamat yang artinya terima 
kasih,” ujarnya.

Sementara itu, Kyotaka Ikeda (19) mahasiswa asal Jepang 
ini juga memamerkan seni dan budaya negaranya. Kyo juga 
bercerita pengalamannya ikut berpuasa sehari penuh di 
bulan suci Ramadhan.

“Di Jepang saya jarang bertemu muslim, ada image negatif 
tentang Islam di sana. Tetapi setelah saya studi di Indonesia 
dan bertemu dengan banyak muslim, pandangan saya 
tentang Islam berubah. Saya bahkan ikut berpuasa penuh 
dari sahur hingga berbuka. Dari awal berpuasa hingga hari 
ini. Tidak ada alasan khusus, saya hanya ingin mencobanya 
saja,” ujar Kyo. Pengalaman Kyo ini akan ia ceritakan ke 
keluarganya bahwa muslim di Indonesia itu tidak seperti 
yang keluarganya khawatirkan.

Hal serupa juga diamini oleh Orlando dan Alana, mereka 
merasakan kebahagiaan dalam berbagi dan mengenal 
anak-anak Indonesia. “Di Australia banyak muslim walau 
saya tidak banyak mengenal. Di Indonesia saya banyak 
belajar dan mengenal tentang Islam seperti hari ini tentang 
puasa. Walau saya tidak ikut puasa, tapi saya menghormati 
mereka,” ujar Orlando. (zul) 
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IncuBie IPB Lolos Seleksi Program Pengembangan 
Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi

Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan 
Kewirausahaan (Incubie) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan lembaga inkubator 
Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH ) 
berhasil lolos seleksi dalam Program Pengembangan 
Kelembagaan Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) tahun 2018.

Untuk itu, digelarlah kegiatan kick off meeting dan 
Pelatihan Konsep Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) serta 
penandatanganan Perjanjian Kerjasama di hotel Novotel 
Surabaya (23/5).  Hadir pada acara kick off meeting adalah 
Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti, Dr. Ir. Patdono 
Suwignjo, M.Eng.Sc., Direktur Kawasan Sains dan Teknologi 
dan Lembaga Penunjang Lainnya, Dr. Ir. Lukito Hasta P, 
M.Sc., Ketua Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia Ir. Asril F. 
Syamas, M.Sc., pimpinan perguruan tinggi dan peserta 
Pelatihan Konsep IBT.

Pelatihan ini diikuti oleh 25 IBT perguruan tinggi negeri 
dan swasta dan 5 Science Technology Park (STP). Dalam 
kegiatan tersebut Prof. Hadi K. Purwadaria (pendiri Pusat 
Incubator Bisnis IPB) dan Deva Primadia Almada, SPi.MSi 
mewakili AIBI hadir sebagai trainer. Dari IPB hadir Dr. Ir. 
Rokhani Hasbullah, M.Si. selaku Kepala incuBie yang secara 
simbolis melakukan penandatanganan perjanjian 
kerjasama dengan Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti.

Program pengembangan lembaga inkubator ini bertujuan 
untuk menguatkan lembaga IBT dalam menjalankan tugas 
pokok dengan fungsi untuk mendukung pengembangan 
Science Technology Park (STP). Untuk mendukung hilirisasi 
penelitian di perguruan tinggi, Kementerian Riset dan 

Teknologi (Kemenristekdikti) telah menginisiasi berbagai 
program. Diantaranya adalah pengembangan Pusat 
Unggulan Iptek (PUI), Science and Technology Park (STP), 
pemberian hibah penciptaan Pengusaha Pemula Berbasis 
Teknologi (PPBT), serta pengembangan unit transfer 
teknologi dan inkubasi bisnis.

Dalam sambutannya, Dirjen menyampaikan pesan bahwa 
layanan yang harus diberikan inkubator kepada para 
tenant mencakup pendampingan dalam menyusun 
business plan termasuk business modelnya, strategic plan, 
manufacturing plan, dan marketing plan, fasilitasi 
permodalan, mengembangkan jaringan (networking) dan 
layanan internasionalisasi.

“Inkubator yang baik tidak asal menerima calon tenant, 
tetapi harus melakukan assesment secara cermat agar 
dihasilkan tenant yang sukses. Tenant sukses indikatornya 
adalah apabila market share nya tumbuh dan 
berkembang,” demikian paparnya.

Tahun ini Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek Dikti 
KemenristekDikti memfasilitasi sebanyak delapan 
Lembaga Inkubator PTN-BH yaitu IPB, UI, ITB, UNPAD, 
UNHAS, UNDIP, ITS dan UGM. Bantuan dalam program 
tersebut digunakan untuk menyelenggarakan business 
matching dan pelatihan inkubator berserti�kat 
internasional yang diselenggarakan oleh National Business 
Incubation Association (NBIA).

Kepala incuBie IPB, Dr. Rokhani mengemukakan bahwa 
Program Penguatan Lembaga Inkubator Bisnis Teknologi 
(LIBT) tahun 2018 ini merupakan tahun kedua (lanjutan) 
untuk IncuBie IPB. Pada program LIBT tahun sebelumnya 
kegiatan yang dilaksanakan oleh IncuBie mencakup 
penyusunan business plan, SOP operasional inkubasi, 
model bisnis, action plan inkubator, business matching, 
dan pelatihan internasional.

Pada tahun lalu melalui program LIBT, Dr. Rokhani dan Fikri 
Azali Faisal Syaf, ST telah mengikuti pelatihan di National 
Cheng Kung University (NCKU) Taiwan. Topik pelatihan 
adalah tentang "Technology Transfer and Business 
Incubation" termasuk di dalamnya mencakup "Intelectual 
Property Right Management". [incuBie/Zul]
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Dr. Yonvitner : Banten Bisa Jadi Model Pengelolaan 
Perikanan Berkelanjutan

epala Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan KPengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian 
Bogor (LPPM IPB),   Dr Yonvitner mengatakan Provinsi 

Banten bisa menjadi model pengelolaan perikanan 
berkelanjutan dengan memperhatikan efektivitas dan 
e�siensi usaha perikanan.  “Keunikan Banten adalah 
memiliki tiga karakter wilayah perikana dimana bagian 
utara dominan perikanan pelagis kecil, sebelah selatan 
perikanan pelagis besar dan selat Sunda sebagai wilayah 
intermediate.  Ketiga wilayah ini memberikan pola 
tersendiri bagi usaha perikanan Banten secara keseluruhan,” 
kata Dr. Yonvitner saat menjadi narasumber Focus Grup 
Discussion  (FGD) Terbatas di Aula Kantor Dinas Perikanan 
dan Kelautan Provinsi Banten beberapa waktu silam.

Kepala PSB LPPM IPB lebih lanjut menjelaskan, selain 
sebagai kawasan yang kaya potensi sumberdaya ikan, 
Banten juga kawasan yang kaya dengan potensi bencana.  
Pesisir Selatan Banten termasuk kawasan ring of �re yang 
sering mengalami gempa, sementara di selat Sunda 
memiliki Gunung Berapi di laut dan utara kawasan yang 
relatif aman, namun padat aktivitas.  Perkembangan 
teknologi saat ini menyebabkan kawasan pesisir di bagian 
selatan turut menjadi area yang rentan terhadap 
pembukaan lahan dan dalam jangka panjang berisiko 
rentan. 

Menurut Dr. Yonvitner, saat ini kawasan pesisir selatan 
Banten banyak dibuka tambak yang tidak berdasarkan tata 

ruang, selain potensi bencana alam, juga ada risiko 
kerusakan lahan.  Jika kondisi ini tidak segera disikapi, maka 
akan menyebabkan kerusakan di pesisir tanpa memberikan 
kesejahteraan pada masyarakat Banten.  “Setiap usaha 
perikanan (perikanan tangkap), budidaya dan wisata di 
kawasan pesisir harus melek bencana demi terciptanya 
keharmonisan spatial. Banten secara miniatur telah 
menggambarkan pola dan kondisi pesisir Indonesia yang 
bisa dijadikan sebagai model miniatur pesisir dan kelautan 
Indonesia untuk riset pengembangan,” papar Dr. Yonvitner.

Sementara Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi 
Banten, Ir. H Suyitno mengatakan, “Provinsi Banten adalah 
tetangga dekat IPB. Jadi sudah seharusnya IPB berkontribusi 
di bidang perikanan dan kelautan baik riset, maupun 
terapan dan pendampingan harus dilakukan secara 
konsisten,” kata Ir. Suyitno, MM. Ir. Suyitno, MM menekankan 
bahwa kebutuhan kemitraan dengan perguruan tinggi 
tidak hanya simbolik tapi harus nyata. Untuk itu ke depan 
diharapkan agar terbangun kontinuitas kerjasama dengan 
mitra daerah dengan perguruan tinggi. FGD ini 
menghadirkan pejabat Bappeda, dinas perikanan kab/kota 
se Provinsi Banten, nelayan dan perguruan tinggi di Banten. 
FGD  ini  bertujuan untuk menggali informasi tingkat 
efektivitas dan e�siensi usaha perikanan menjadi 
momentum penguatan kerjasama yang telah lama terhenti. 
(psb/ris)
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Awardee PMDSU IPB Berikan Santunan Ke Panti Asuhan

wardee Beasiswa Pendidikan Magister menuju ADoktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) Batch III berbagi kebahagiaan 

di Panti Asuhan Assaidah di Kedung Halang, Bogor Utara, 
Jawa Barat (25/5). Pada acara yang mengusung tema 
“Setulus Hati Berbagi, Semaikan Cinta di Bumi” ini, mereka 
menyerahkan bantuan tunai sebesar enam juta rupiah dan 
sembako senilai satu juta rupiah. Kegiatan ini merupakan 
sarana silaturahmi antar penerima beasiswa sekaligus 
sebagai perwujudan rasa syukur mereka karena telah 
memperoleh beasiswa PMDSU.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi awal perjuangan para 
penerima beasiswa untuk terus dapat bermanfaat bagi 
masyarakat,” tutur Achmad Gus Fahmi selaku Ketua 
Pelaksana kegiatan ini.

Panti Asuhan ini menampung anak yatim piatu dan dhuafa 
sebanyak 38 orang dengan 8 orang pengurus. Anak-anak 
yang ada di panti asuhan tersebut sekarang masih berada 

di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan diri anak panti 
asuhan dan shalat ashar berjamaah.  Kemudian dilanjutkan 
dengan beberapa permainan. Permainan yang digagas 
oleh panitia yaitu ranking 1 dan perang nama, yang 
bertujuan untuk mengasah kemampuan ber�kir, 
pengetahuan, konsentrasi dan kerjasama tim, kami buat 
beberapa permainan.

Rahman selaku pengurus panti asuhan, mengucapkan 
banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
penerima beasiswa PMDSU IPB Batch III atas 
terselenggaranya acara ini dan atas bantuan yang 
diberikan kepada pihak Panti Asuhan Assaidah. Hamdi, 
salah seorang anak panti pun memimpin doa untuk 
mengakhiri acara dan mendoakan untuk kelancaran, 
kemudahan dan kesuksesan penerima beasiswa PMDSU 
IPB Batch III. (**/Zul)
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