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‐ Dokter Pohon Mengudara di RRI
‐ Delegasi Sekolah Al‐Jannah Berkunjung ke FMIPA‐IPB

Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggelar Sosialisasi Kebijakan dan Program Pembinaan 
Kemahasiswaan 2015, Senin (12/1), di Auditorium Thoyib Hadiwijaya 
Kampus IPB Dramaga Bogor. Kegiatan yang mengambil tema “Menuju 
IPB Green Campus 2020” ini, diikuti oleh para mahasiswa baru IPB 
angkatan 51 dan para dosen pembina kemahasiswaan dari seluruh 
fakultas di lingkungan IPB.

Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, menyampaikan empat hal 
penting yang perlu dicatat sivitas akademika IPB menuju IPB Green 
Campus 2020. Keempat hal tersebut adalah mewujudkan kampus 
ramah lingkungan, menegakkan disiplin budaya, menitikberatkan 
pada relevansi, serta kebijakan dan program diharapkan bersinergi 
satu sama lain.

Lebih lanjut terkait upaya mewujudkan kampus ramah lingkungan, 
Rektor berharap adanya moda transportasi ramah lingkungan di 
kampus IPB, seperti mobil listrik dan sepeda kampus. Kedua moda 
transportasi tersebut sudah tersedia di IPB. Hanya saja Rektor 
menyayangkan penggunaan sepeda kampus yang dinilainya belum 

maksimal. “Namun, ke depan tentu kita bersama‐sama akan perbaiki 
sistem dan manajemen pengelolaan moda transportasi kampus guna 
mencapai 2015 sebagai tahun disiplin kampus menuju IPB Green 
Campus 2020,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan IPB Dr. Rinekso Soekmadi 
menjelaskan program‐program yang disiapkan Ditmawa guna 
mengimplementasikan 2015 sebagai tahun disiplin kampus menuju 
IPB Green Campus 2020, beserta output yang diharapkan dan 
program kegiatan yang telah disusun. Diantaranya adalah sosialisasi 
implementasi tahun disiplin kampus 2015, pembinaan organisasi 
kemahasiswaan, pembinaan terstruktur bidang penalaran untuk 
peningkatan prestasi, serta pembinaan dan peningkatan kemampuan 
kewirausahaan mahasiswa.

Dr. Rinekso juga berujar bahwa pihaknya telah mengajukan wacana 
“One student, one bicycle” dan telah disetujui oleh Rektor IPB. “Kami 
menyadari bahwa mewujudkan semua itu tidak bisa instan. Mudah‐
mudahan dalam kurun waktu lima tahun ke depan kami bisa 
mewujudkan IPB sebagai the real green campus”, tegasnya. (fy)

IPB Siap Realisasikan “One student, one bicycle” 



Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB), Dr. Prastowo menyambut 
kedatangan para Manajer Stasiun Lapang Agro Kreatif angkatan 
pertama, dalam kegiatan Ekspose Program Stasiun Lapang Agro 
Kreatif (SLAK) IPB 2014 di Ruang Sidang LPPM Kampus IPB 
Dramaga Bogor (13/1). Para Manajer Stasiun Lapang ini telah tiga 

Ekspose Program Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) IPB 2014

bulan melaksanakan tugas dan dinilai berhasil mengemban misi 
membangun stasiun lapang di 12 sentra produksi yang tersebar di 
delapan kabupaten yang terdiri atas Kabupaten Bangli (jeruk kintamani), 
Malang (kambing etawa dan kopi), Bojonegoro (sapi), Tegal (sapi, itik, ikan 
dan padi), Cilacap (kerang), Karawang (padi), Nunukan (rumput laut), dan 
Magelang (cabe dan jagung manis).

Dalam kesempatan ini juga di‐launching Collaborative Innovation Center 
(CIC). Tujuan dari CIC ini adalah mendampingi masyarakat petani dalam 
suatu kawasan atau sentra produksi pertanian, menuju sistem produksi 
pertanian yang modern dan optimum, serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat petani. Dr. Prastowo menjelaskan CIC mempunyai  tiga spirit, 
yaitu memanfaatkan inovasi IPB secara nyata dan terintegrasi, 
membantu meningkatkan pendapatan petani dan produksi pertanian, 
dan membangun kolaborasi stakeholders. Bentuk dan program kegiatan 
C I C  a d a l a h  p e n e l i t i a n  a k s i ,  p e n d a m p i n g a n ,  s u p e r v i s i , 
penyuluhan/konsultasi, mobilitas/kerja lapang, kolaborasi stokeholders, 
dan pengembangan bisnis.

Program kegiatan Stasiun Lapang Agro‐Kreatif IPB tahun 2015 terdiri dari 
: Oktober 2014 ada 8 kabupaten (12 sentra produksi), Januari 2015 ada 20 
kabupaten (30 sentra produksi), April 2015 dengan 30 kabupaten (50 
sentra produksi), Juli 2015 ada 40 kabupaten (70 sentra produksi), dan 
Oktober 2015 ada 50 kabupaten (80 sentra produksi). (Awl)

Laboratorium Selam Ilmiah (SI) dan Laboratorium 
Biodiversitas dan Biosistematika (Lab Biodiv) 
Kelautan Departemen Ilmu dan Teknologi 
Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
( ITK FP IK) Institut Pertanian Bogor ( IPB) 
mengadakan pelatihan singkat “Penulisan Artikel 
untuk Media Massa” (4/1). Pelatihan ini 
dilaksanakan di sela‐sela pertemuan awal tahun 
2015 di Ciawi Bogor.

Kegiatan ini diikuti oleh dosen, teknisi dan 
mahasiswa yang akt i f  ter l ibat  d i  kedua 
laboratorium. “Tujuan pelatihan adalah agar 
dosen, teknisi dan mahasiswa dapat menulis dan 
melakukan publikasi kegiatan, baik penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Selanjutnya tulisan 
tersebut diharapkan layak masuk dalam media 
cetak maupun elektronik“, terang Kepala 
Laboratorium Selam Ilmiah ITK FPIK, Beginer 
Subhan. 

Materi pelatihan diberikan oleh Auliansyah, S, Kel 
yang merupakan Editor Maritime Magazine. 
Materi yang diberikan antara lain teknik penulisan 

Pelatihan Penulisan Artikel Kelautan untuk Media Massa

untuk media online dan media cetak. “Kami berharap teman‐teman kelautan 
tidak hanya jadi penonton dan penikmat berita saja, tetapi berperan aktif 
membagi berita dan informasi minimal tentang kegiatan yang dilakukan oleh 
teman‐teman di kampus”, ujar  Auliansyah. 

Pada kesempatan tersebut terdapat sebelas artikel yang dihasilkan oleh 
peserta pelatihan. Salah satu artikel telah diterbitkan di Maritime Magazine 
Online (maritimemagz.com) dengan judul “Pulau Hatta yang Eksotis, Tujuan 
Utama Turis Asing ke Banda Naira” oleh Muhammad Taufik.***
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