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D i r e k t u r  P r o g r a m 
D i p l o m a  I n s t i t u t 
Pertanian Bogor (IPB), 
Dr. Bagus P. Purwanto 
m e l e p a s  1 . 8 2 2 
mahas iswa peserta 
Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) periode Maret-
April 2016, (30/1), di 
Lapangan Ci l ibende 
K a m p u s  P r o g r a m 
Diploma IPB. Ribuan 
mahasiswa tersebut 

berasal dari 17 Program Keahlian, yakni Komunikasi, Ekowisata, Manajemen 
Informatika, Teknik Komputer, Supervisor Jaminan Mutu Pangan, Manajemen 
Industri Jasa Makanan dan Gizi, Teknologi Industri Benih, Teknologi Produksi 
dan Manajemen Perikanan Budidaya, Teknologi dan Manajemen Ternak, 
Manajemen Agribisnis, Manajemen Industri, Teknologi dan Manajemen 
Produksi Perkebunan, Analisis Kimia, Teknik dan Manajemen Lingkungan, 
Akuntansi, Produksi dan Pengembangan Pertanian Terpadu, serta Paramedik 
Veteriner.

Direktur Program Diploma IPB, Dr. Bagus P. Purwanto mengatakan, kegiatan 
PKL ini merupakan program akademik sebagai syarat untuk menyelesaikan 
studi bagi para mahasiswa di Program Diploma IPB. Selain itu, juga merupakan 
fasilitas nyata untuk meningkatkan kompetensi dan mengimplementasikan 
berbagai kegiatan akademik yang bisa memberikan dampak kepada 
masyarakat khususnya industri kerja.

“Mulai tahun ini kita telah menyusun pola agar PKL ini tidak hanya menjadi 
bagian pembelajaran mahasiswa, tetapi betul-betul dapat meningkatkan 
implikasinya bagi masyarakat dan kebutuhan industri kerja,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan, kegiatan PKL ini pun diharapkan memberikan 
feedback yang baik dari industri kerja guna penyempurnaan pendidikan 
vokasi. Para peserta PKL juga diharapkan bisa melihat berbagai peluang atau 
permasalahan lainnya berdasarkan keilmuan yang telah dipelajari di Program 
Diploma IPB, mengingat tantangan dan persaingan industri kerja akan 
semakin berat setelah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Selain mengimplementasikan keilmuan, pelaksanaan PKL juga menjadi 
wahana untuk menambah keterampilan, wawasan kerja dan budaya industri, 
serta bagaimana mempelajari cara untuk berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan masyarakat industri. Nampak hadir dalam kegiatan ini diantaranya 
pimpinan Program Diploma IPB, Koordinator Program Keahlian, Komisi 
Disiplin Mahasiswa, Komisi Akademik, dan staf pengajar di lingkungan 
Program Diploma IPB.***

Ribuan Mahasiswa Diploma IPB Ikuti Praktik Kerja Lapangan

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
sebagai

KAMPUS HIJAU (UI GreenMetric of World Universities)

Peringkat 36 World Ranking

Peringkat 2 Indonesia Ranking

Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi (DIDSI) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) bekerjasama dengan Biro Hukum, Promosi dan Humas 
(BHPH) IPB menyelenggarakan “Pekan Pemutakhiran Konten Laman 
Website IPB”, Rabu-Jumat (3-5/2), di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Darmaga, Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh para wakil dekan, direktur, 
kepala biro, kepala kantor, sekretaris Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), para sekretaris pusat, 
sekretaris departemen, serta para pengelola website unit kerja di 
lingkungan IPB.
Wakil Rektor bidang Sarana dan Bisnis IPB, Dr. Arif Imam Suroso 
mengatakan, website pada prinsipnya merupakan muka dari sebuah 
institusi. Website juga digunakan sebagai media informasi semua 
kegiatan yang dilakukan oleh institusi tersebut.
Direktur IDSI IPB, Dr. Idat Galih Permana menyatakan, kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan website institusi 
yang serius dan aktif di dalam unit kerja yang bersangkutan, sehingga 
dapat mengoptimalkan perangkingan IPB di dalam Webometrics. 
Dikatakan, situs website sebagai standar internasional dalam 
mendukung World Class University.
Sementara itu, Kepala BHPH IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si 
mengatakan, kehumasan atau public relations (PR) pada saat ini harus 
jeli melihat unsur pengembangan dan penyebaran informasi yang 
semakin kuat. Karenanya, PR saat ini harus menguasai teknologi 
informasi terdepan, dan salah satu media yang terpenting adalah 
website. “Website harus berkualitas, menarik, dan menyenangkan, 
sehingga semua stakehoder ingin  mengunjungi website yang ada di 
institusi IPB,” ujarnya. 
Sejumlah materi disajikan pada kegiatan ini, diantaranya Tata Kelola 
Informasi dan Promosi IPB; Evaluasi Pengelolaan Website Unit Kerja; 
Mekanisme Pemutakhiran Website; Penerapan Search Engine 
Optimization (SEO) dalam Peningkatan Website IPB; Penggunaan Media 
Sosial untuk Promosi; dan Penulisan Berita dalam Website.(Awl) 

Pekan Pemutakhiran Website IPB



Sebanyak 60 orang siswa Sekolah Menengah 
Atas (SMA) Taman Harapan 2 Bekasi 
bertandang ke Institut Pertanian Bogor, 
(20/1) .  Kunjungan in i  dalam rangka 
memberikan informasi dan pengetahuan 
kepada para siswa mengenai perguruan 
tinggi yang akan mereka pilih nantinya, 
khususnya mengenai IPB. Rombongan 
disambut di Auditorium Andi Hakim Nasution 
(AHN) Kampus IPB Darmaga, Bogor. 

Salah satu guru SMA Taman Harapan 2 Bekasi, Lilis S.Pd mengungkapkan bahwa dengan adanya 
kunjungan ini dapat menambah pengetahuan serta membuka wawasan yang lebih luas tentang 
perguruan tinggi. “Selain itu tentu saja memperoleh informasi yang penting tentang jalur masuk 
IPB,” ujarnya.
Dalam kunjungan ini, Kepala Bagian (Kabag) Humas, Biro Hukum, Promosi dan Humas (BHPH) IPB, 
Siti Nuryati, S.TP,M.Si memberikan selayang pandang mengenai IPB. Di hadapan para siswa, ia juga 
memberikan motivasi agar mereka masuk IPB. Saat diberikan penjelasan, para siswa pun tampak 
sangat antusias mendengarkan, terlihat saat sesi tanya jawab banyak pertanyaan yang diajukan 
oleh para siswa.
Selanjutnya, para siswa mendapat kesempatan untuk berkunjung ke Pusat Pengembangan Ilmu 
dan Teknologi Pangan dan Pertanian Asia Tenggara (SEAFAST Center) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB. Di sini, para siswa mengikuti langsung proses 
pembuatan roti dan mi gandum. 
“Saya sangat senang ikut kunjungan ini, karena bisa berkunjung ke salah satu kampus terbaik. Saya 
tertarik dengan Fakultas Pertanian IPB, semoga nanti saya bisa diterima di IPB,” ujar Bintang salah 
satu peserta kunjungan dari SMA Taman Harapan 2.(RF)

Kunjungan Siswa SMA Taman Harapan 2 Bekasi di IPB

Kader Posdaya Binaan IPB Dilatih Membuat 
Kemasan Produk

Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia 

(P2SDM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor 

(IPB) menyelenggarakan pelatihan pembuatan 

kemasan, (29-30/1). Kegiatan yang bertempat di 

Kampus IPB Baranangsiang Bogor ini, diikuti oleh 

sekira 40 kader Pos Pemberdayaan Keluarga 

(Posdaya) dari Kabupaten dan Kota Bogor, serta dari 

Cianjur. 

Kepala P2SDM LPPM IPB, Dr. Pudji Muljono 

menyampaikan, pelatihan ini difokuskan untuk  

produk-produk pengolahan pangan dan kerajinan 

berbasis potensi di Posdaya. Sementara ini, 

terangnya, produk yang dihasilkan oleh Posdaya 

binaan IPB masih kalah bersaing dengan produk 

luar, terutama dari daya tarik kemasannya. Untuk 

itu, P2SDM LPPM IPB sebagai mitra berkewajiban 

mendampingi,  membina dan memberikan 

pengetahuan cara membuat kemasan produk yang 

menarik dan baik.

Sementara itu, Ketua Pelaksana, Ir Yannefri Bachtiar, 

M.Si mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk 

meningkatkan penjualan dari produk yang 

dihasilkan oleh Posdaya. “Dengan bentuk kemasan 

yang menarik konsumen, otomatis daya beli akan 

meningkat dan keuntungan akan lebih banyak 

didapat,” ujarnya. 

Salah satu peserta, Suherti dari Posdaya Cemara 

Bondongan Kota Bogor, mengatakan dengan 

mengikuti pelatihan ini, ia berharap dapat 

menambah pengetahuan tentang pembuatan 

kemasan produk yang menarik. “Ilmu yang didapat 

akan saya tularkan kepada anggota Posdaya,” 

ujarnya.

Narasumber pelatihan, Hendra Gautama Putra dari 

R u m a h  K e m a s a n  A t a m a  P a c k  B a n d u n g 

menjelaskan, desain kemasan produk harus 

semenarik mungkin bagi konsumen. Menurutnya, 

yang harus diperhatikan bagi produsen dalam 

pembuatan kemasan diantaranya adalah harus 

mencantumkan informasi bahan produk, informasi 

perijinan dari dari Dinas Kesehatan, dan label halal 

dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Awl)

Ikatan Mahasiswa Kedokteran Hewan Indonesia (IMAKAHI) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) IMAKAHI ke XVIII. Tahun ini Munas 
dilaksanakan dengan tema “Know the Challenges and Choose Your Future Veterinary Career with 
IMAKAHI“. Acara digelar di tiga lokasi, yaitu Kampus Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, Wisma 
BPSDM Kemendagri Bogor dan Taman Safari Cisarua, Bogor (19-25/1).

Ketua Penyelenggara, Muhammad Faruq Izzuddien mengatakan, kegiatan Munas ini diikuti oleh 
seluruh pengurus besar, badan pengawas, pengurus cabang dan anggota IMAKAHI. Hadir dalam 
Munas ini adalah dari FKH IPB, delegasi FKH Universitas Syiah Kuala, FKH Universitas Gajah Mada, 
FKH Universitas Airlangga, FKH Universitas Brawijaya, FKH Universitas Nusa Tenggara Barat, FKH 
Universitas Udayana, FKH Universitas Nusa Cendana, FKH Universitas Hasanuddin, dan FKH 
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Turut hadir delegasi pengurus minat profesi di lingkungan 
kedokteran hewan se-Indonesia. 

Muhammad Faruq mengatakan, salah satu profesi mulia dokter hewan adalah bertugas menjaga 
kesehatan manusia dengan cara pemeliharaan kesehatan hewan. Tugas dokter hewan tersebut 
meliputi mencegah terjadinya penyakit pada hewan, mengobati hewan yang telah sakit dan 
menjaga lalu lintas perpindahan hewan antar daerah. 

“Seiring berjalannya waktu, dokter hewan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam 
menjaga kesehatan masyarakat. Bahkan faktor lingkungan juga menjadi tanggung jawab seorang 
dokter hewan, terutama dalam perlindungan plasma nutfah dan pelestarian lingkungan yang 
bermuara dalam pencegahan dampak pemanasan global,” ungkapnya. (dh)

IPB Tuan Rumah Munas IMAKAHI ke XVIII
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