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PENDAHULUAN
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development
Goals / SDGs) merupakan rumusan tujuan pembangunan yang
telah diadopsi oleh lebih dari 193 negara di dunia, termasuk
Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan menegaskan komitmen, strategi, program dan
sasaran operasional bagi Indonesia untuk mencapai 17 tujuan
dalam SDGs tersebut.
Institut Pertanian Bogor (IPB) telah mengambil inisiatif untuk
berkontribusi dalam pencapaian tujuan-tujuan dalam SDGs sejak
lama. Penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,
kehidupan perikanan dan kelautan yang baik, kelestarian
lingkungan, peningkatan kesempatan dan kualitas kerja yang baik,
peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan, kerjasama
dengan berbagai pihak, dan hampir semua tujuan dalam SDGs
yang lain telah menjadi tema-tema kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan IPB.
Bahkan alasan utama pendirian IPB adalah untuk mencapai
tujuan-tujuan tersebut, jauh sebelum SDGs sendiri dirumuskan.
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PROFIL
Dalam kaitan dengan kelembagaan di IPB, IPB meluncurkan IPB
SDGs Network pada bulan Januari 2019, yang dikuatkan dengan
SK Rektor IPB Nomor 12/IT3/KP/2019 tanggal 25 Januari 2019
tentang Pembentukan IPB SDGs Network (lampiran 1). IPB memilih
membentuk “network” (bukan “center”) karena disadari bahwa
pencapaian SDGs membutuhkan pelibatan (dan dapat
melibatkan) semua pihak; dan telah banyak staf, unit, dan
lembaga di IPB – baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
termasuk bersama mitra-mitra kerjasama di luar IPB – yang dapat
dikategorikan berkontribusi pada pencapaian SDGs.

Tim IPB SDGs Network
Ketua

: Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS

Wakil Ketua I

: Dr. Mukhamad Najib, S.TP., MM

Wakil Ketua II

: Dr. Ir. Nurul Khumaida, M.Si
(meninggal dunia 26 Maret 2020)

Sekretaris Eksekutif : Feryanto, SP., M.Si

Tugas IPB SDGs Network antara lain adalah:
1. Melakukan koordinasi teknis antar unit kerja di IPB terkait
kegiatan yang dapat dikategorikan berkontribusi pada
pencapaian SDGs,
2. Melakukan koordinasi dan inisiasi jejaring kerjasama dengan
berbagai pihak terkait SDGs, serta
3. Melakukan monitoring, evaluasi, dan interpretasi atas
berbagai kegiatan dalam perspektif SDGs.

iv

v

BIBIT CABAI
UNGGULAN
Fluktuasi harga cabai sudah menjadi tradisi di Indonesia. IPB University melalui Divisi
Genetika dan Pemuliaan Tanaman Departemen Agronomi dan Holtikultura (AGH) berserta
Pusat Kajian dan Holtikultura Tropika (PKHT) mengembangkan inovasi varietas cabai
unggulan dalam menghadapi hal ini.
Pertama, varietas cabai pelangi dengan 8 degradasi warna berbeda. Cabai pelangi memiliki
tinggi berkisar 20 hingga 30 cm sehingga sangat cocok untuk ditanam di rumah. Cabai varietas
ini terdiri dari 6 jenis yakni Syakira, Jelita, Namira, Ayesha, Lembayung, dan Ungara (more
info Youtube: “M.Syukur Channnel”). Setiap cabai memiliki perbedaan pada warna dan bentuk
buahnya. Cabai pelangi diperkenalkan dengan konsep urban farming, sehingga tidak
memerlukan lahan yang luas untuk penanaman. Melalui solusi ini, diharapkan ibu rumah tangga
tidak perlu resah terhadap harga cabai di pasar yang melonjak.
Kedua, inovasi Varietas cabai unggulan. Petani sebagai pihak yang menanggung risiko terbesar
akibat hama dan penyakit tanaman seringkali menerima pendapatan yang rendah akibat
permasalahan ini. Pemuliaan varietas cabai unggulan IPB digunakan untuk menghasilkan
berbagai varietas yang dapat beradaptasi pada lingkungan ekstrem serta memiliki produktivitas
tinggi. Produktivitas cabai unggulan yang dihasilkan oleh IPB berkisar 10 sampai 17 ton/Ha, di
antaranya Pesona IPB, Seloka IPB dan IPB CH3.
Hingga saat ini, berbagai jenis benih cabai dari IPB sudah dikomersialkan. Masyarakat umum
maupun petani dapat menemukannya di beberapa toko seperti Botani Seeds, CV Benih
Dramaga, Botani Mart maupun berbagai toko online. Berbagai pihak mulai dari ibu rumah
tangga hingga kelompok tani telah mencoba menanam benih cabai IPB.
IPB terus melakukan promosi dan edukasi pada masyarakat untuk menanam cabai unggulan
dengan harapan dapat mengurangi inflasi yang disumbangkan oleh cabai, serta mampu
meningkatkan pendapatan petani cabai. Kedua tujuan ini mendukung pilar SDGs ke-1 yakni
tanpa kemiskinan (Non Proverty). Pada tahun 2019, terdapat tiga varietas cabai yang dilepas
oleh IPB. Kedepannya IPB akan memperkenalkan varietas lain seperti cabai jenis paprika dan
cabai besar lainnya yang ditujukan untuk industri saos.
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Contact :
Prof. Muhammad Syukur
Departemen Agronomi dan Hortikultura
Fakultas Pertanian IPB
Jalan Meranti, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
Email: mhsyukur@gmail.com
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IPB 3S:
Kunci Kedaulatan
Pangan Indonesia
Padi merupakan tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras terus mengalami trend kenaikan dari 65,75 juta
ton pada tahun 2011 menjadi 81,38 juta ton pada tahun 2017. Sedangkan BAPENAS
memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 akan mencapai lebih dari 305 juta
jiwa. Hal ini tentu menjadi tantangan besar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Upaya pengembangan padi pun telah banyak dilakukan baik melalui arsitektur padi hibrida maupun
Padi Tipe baru (PDB). IPB University telah berhasil mengembangkan Padi Tipe Baru (PDB) dengan
nama Padi IPB 3S dengan pemulia Dr. Ir. Hajrial Aswidinnoor, M.Sc, Dosen Departemen Agronomi
& Hortikultura, Fakultas Pertanian, IPB University.

Padi IPB 3S ini dikembangkan dengan menyilangkan galur elit milik IPB dengan salah satu
tetua Padi Tipe baru (PDB) yang telah dilepas oleh pemerintah yaitu varietas Fatmawati. Padi
IPB 3S memiliki berbagai keunggulan, diantaranya produktifitas yang cukup tinggi
dengan rata-rata sekitar 7 ton/ha dengan potensi mencapai 11,23 ton/ha. Hasil ini telah
berhasil melebihi rata-rata produktivitas nasional sebesar 5.2 ton/ha dan rata-rata produktivitas
varietas padi sebelumnya. IPB 3S memiliki jumlah anakan padi yang sedikit dan malai padi
yang sangat lebat dimana 1 batang malai terdiri dari 300-350 bulir padi. IPB 3S juga memiliki
keunggulan lebih tahan terhadap hama dan penyakit serta cocok dengan lahan sawah irigasi.
Varietas padi IPB 3S dihasilkan melalui penelitian selama 8 tahun, mulai dari melakukan
seleksi tetua sejak tahun 2004 hingga menjadi varietas dan akhirnya dilepas ke masyarakat pada
tahun 2012 melalui SK Menteri Pertanian No. 1112/Kpts/SR.120/3/2010 Tahun 2012. Setelah
SK dilepas, bibit Padi IPB 3S pun mulai disebarluaskan dan dikomersialisasikan.
Pada tahun 2015, Kementan memberikan lahan seluas lebih dari 700 Ha di Karawang sebagai pusat
diseminasi/demfarm dan turut melibatkan ratusan petani. (Link Youtube:https://www.
youtube.com/watch?v=tZKQzsFiMFY). Pada tahun berikutnya, kerjasama Pengembangan
Industri benih padi IPB 3S antara AGH Seed Center IPB dan Industri (PT BLST/Botani Seed
Indonesia) pun dilakukan guna perbanyakan benih varietas sehingga peningkatan produktivitas
beras melalui Padi IPB 3S telah berhasil membantu mewujudkan tujuan pilar SDGs ke-2 : Zero
Hunger atau Tanpa Kelaparan serta adanya penerimaan income yang bertambah dari petani telah
mendukung tujuan SDGs ke-1 yaitu No Poverty atau Tanpa Kemiskinan.
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Contact :
Dr. Ir. Hajrial Aswidinnoor, M.Sc
Jl. Meranti, Kampus IPB, Darmaga
Telp. 0251-8629353, fax. 0251-8629353
hajrial@gmail.com
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SEKOLAH PETERNAKAN RAKYAT
Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB University) sejak tahun
2013 mengalami perkembangan yang sangat pesat serta terbukti mampu meningkatkan
populasi ternak dan kesejahteraan peternak. Penyelenggaraan program SPR merupakan salah
satu upaya LPPM IPB University untuk mendukung program swasembada daging yang sudah
dicanangkan pemerintah sejak tahun 2014. Oleh karena itu, SPR pun diangkat menjadi
program nasional melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian
Pertanian Republik Indonesia. Saat ini sudah ada 34 SPR di 20 Kabupaten yang tersebar di
Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Lombok, Sumbawa, dan Sulawesi. Selanjutnya sebanyak
50 SPR juga akan dikembangkan di tahun 2018-2020 oleh IPB University bersama para mitra
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. SPR didirikan dengan tujuan memberi ilmu
pengetahuan kepada peternak berskala kecil tentang berbagai aspek teknis dan nonteknis
peternakan. Hal ini sangat mendukung tujuan pilar SDGs ke-4 tentang Pendidikan
berkualitas dan juga mendukung tujuan pilar SDGs ke-1 yaitu tanpa kemiskinan.
Keberhasilan program SPR juga sudah dicatat oleh International Atomic & Energy Agency
(IAEA) pada bulan September 2018. Program SPR yang diselenggarakan oleh LPPM IPB
University telah dipilih sebagai salah satu contoh program penguatan kualitas peternak yang
disarankan oleh IAEA untuk mewujudkan peternak yang mandiri dan berdaulat sesuai
dengan kondisi wilayah geografi kawasan peternakan, terutama di wilayah tropis.
Kondisi ini diperkirakan akan mendorong adopsi program SPR dan pengembangan SPR di
negara-negara lain. Sebagai contoh penerapan Sekolah Peternakan Rakyat di Kabupaten
Sumbawa yang memberikan dampak positif terhadap pengembangan masyarakat di
sekitarnya. Melalui 24 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa,
sejak tahun 2015 terdapat tujuh kecamatan yang diplot sebagai tempat untuk mengembangkan
serta menerapkan Sekolah Peternakan Rakyat, salah satunya adalah Kecamatan Moyo Utara.
Tujuh kecamatan tersebut merupakan kawasan dengan komoditi unggulannya berupa ternak
besar, yaitu sapi dan kerbau. Dari ke-7 kecamatan tersebut potensi ternaknya terbilang cukup
menjanjikan karena sudah bekerja sama dengan 1.542 peternak yang menghasilkan 4,7% atau
12.292 ternak (sapi dan kerbau) dari total populasi 261.546 sudah ikut serta ke dalam program
pengembangan Sekolah Peternakan Rakyat untuk memastikan ketersediaan pakan serta
mengamankan persediaan stok daging sapi ketika permintaan kian mendesak.
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Contact:
Jeffry Setiawan, S.Si (08111104302)
Website: lppm.ipb.ac.id, spr-ipbindonesia.net,
Email: spripbindonesia@gmail.com
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CATALYST AGRO INOVASI
Dr Ir Nurul Khumaida MSi merupakan peneliti di Departemen Agronomi dan Hortikultura,
IPB University yang telah berhasil memproduksi tepung mocaf dengan kualitas unggul.
Sebelum produk ini dibuat, beliau juga telah melakukan riset sejak tahun 2010 dan masih terus
berlanjut hingga tahun 2019. Pada tahun 2018, beliau berhasil memperoleh ubi kayu varietas
baru yang memiliki produktivitas serta kandungan pati tinggi. Produk mutan inilah yang
kemudian digunakan dalam memproduksi tepung mocaf. Penelitian yang dilakukan oleh Dr
Nurul Khumaida menghasilkan publikasi ilmiah dan berhasil mendapat berbagai penghargaan.
Produk - produk dari penelitian ini juga tengah diupayakan untuk komersialisasi melalui
program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT) dan Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi (PPBT). Implementasi program tersebut menghasilkan Catalyst Agro
Inovasi yang memberikan pelajaran dan pengalaman terkait dengan aspek legal, produksi,
packaging, perizinan produk, hingga proses pemasaran mulai dari benih hingga produk
olahan ubi kayu. Kegiatan produksi yang dilakukan juga memberdayakan para Kelompok
Wanita Tani (KWT) sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi warga sekitar. Lokasi produksi
tepung mocaf dan olahan lainnya terletak di Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea,
Kabupaten Bogor. Hingga saat ini, Catalyst Agro Inovasi memiliki beberapa produk
unggulan, diantaranya adalah Ka.Ta.Mo (tepung mocaf), BiBu (Bibit Ubi Kayu asal In
Vitro), dan cookies Triple Mo (produk olahan tepung mocaf).
Produk-produk ini telah dikenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan workshop, pameran,
media sosial, dan berbagai promosi langsung. Kegiatan ini juga mengusulkan agar
menerapkan pola/model hubungan kerjasama yang bersinergi antara perguruan tinggi,
pemerintah, lembaga penelitian, swasta maupun industri, dan masyarakat sebagai pelaku
usaha berbasis ubi kayu. Model diharapkan dapat menjadi media agar terjadi pola transfer
teknologi yang diperoleh dari hasil penelitian ini.
Kegiatan yang dilakukan oleh Dr Nurul bersama dengan CAI dan kelompok wanita tani ini
dapat mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-1 yaitu tanpa
kemiskinan karena dengan adanya varietas ubi kayu unggul dapat meningkatkan pendapatan
petani. Kegiatan ini juga dapat mendukung tujuan SDGs ke-5 yaitu kesetaraan gender
karena kegiatan ini melibatkan kelompok wanita tani (KWT).
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Contact :
081280073899

catalystagroinovasi.com
nkhumaida@yahoo.com
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Inisiatif untuk Agribisnis yang Berkelanjutan dan
Inklusif (IABI) sebagai Tombak Perwujudan SDGs
bagi Agribisnis
Inisiatif untuk Agribisnis yang Berkelanjutan dan Inklusif (iABI) adalah sebuah program
kerjasama antara Departemen Agribisnis IPB dan Yayasan Suligar Indonesia yang dibentuk
pada tahun 2017. Yayasan Suligar Indonesia sendiri didirikan pada tahun 2016 oleh Bayu
Krisnamurthi, Dwi Rachmina, Feryanto, Eva, Aviny, dan Herawati yang fokus pada kegiatan
pendidikan dan pemberdayaan wirausaha muda, khususnya di bidang agribisnis.
Sampai tahun 2019, sudah banyak kegiatan yang dilakukan iABI untuk mewujudkan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Salah satunya,
program Pengembangan Pusat Agribisnis Blora (PPAB) yang kemudian diturunkan menjadi
kegiatan KKN-T dan berlangsung selama 3 tahun (2018-2020).
Pengembangan Pusat Agribinis Blora (PPAB) merupakan kegiatan iABI yang dilakukan untuk
memberikan pelatihan melalui dinas terkait di Blora dan pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) oleh mahasiswa IPB
dari beragam fakultas.
Kegiatan KKN-T IPB 2019 berlangsung selama 42 hari (17 Juni – 29 Juli 2019) di Kabupaten
Blora yang tersebar di 14 Desa dan 5 Kecamatan berbeda. Sebanyak 6 sampai 7 mahasiswa
dengan jurusan dan fakultas berbeda-beda ditempatkan di satu desa untuk melakukan
pengabdian sekaligus mengembangkan potensi desa yang ada. Kegiatan KKN-T IPB 2019 di
Kabupaten Blora mengangkat tema “Pengembangan Sumberdaya Desa untuk Menunjang
Pembangunan Agribisnis yang Inklusif dan Berkelanjutan menuju SDGs”.
Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora merupakan salah satu dari 14 desa
yang memiliki program lanjutan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Naufal Nur Mahdi
selaku Koordinator Desa menginisiasi program pemberian nilai tambah pada tempe dengan
menjadikannya cokelat tempe (coktem). Cokelat tempe “SyferCho” diproduksi oleh lebih dari
10 orang Ibu PKK di Desa Pengkolrejo dan telah berhasil memproduksi lebih dari 1000 buah
cokelat tempe “SyferCho”. Pada tahun 2019, cokelat tempe “SyferCho” telah menawarkan
berbagai varian rasa yaitu original, stroberi, vanilla, dan green tea. Sampai saat ini, cokelat
tempe “SyferCho” telah dijual di warung-warung sekitaran desa, sosial media seperti
Instagram, dan melalui pesanan. Kegiatan ini sesuai dengan tujuan pada pilar SDGs ke-1
yakni Non Proverty dan SDGs ke-5 yaitu Gender Equality.
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Contact :
Departemen Agribisnis IPB
Phone/Fax : +62-251-8629654
Email : dep-agribisnis@apps.ipb.ac.id; depagribisnis@yahoo.com
Website : http://agribisnis.ipb.ac.id
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PSP3 IPB UNTUK KELAPA
SAWIT INDONESIA YANG
BERKELANJUTAN
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan
primadona Indonesia yang telah mendunia. Statistik Kelapa Sawit
Indonesia Tahun 2018 melaporkan, kelapa sawit menyumbang 471
triliun rupiah atau sekitar 3,47 persen dari Produk Domestik Bruto
(PDB) Indonesia tahun 2017. Dari sebaran pulau di Indonesia, Pulau
Kalimantan memiliki potensi manfaat yang cukup besar dengan
keberadaan perkebunan kelapa sawit. Salah satu perkebunan kelapa
sawit yang berkembang terletak di Provinsi Kalimantan timur,
Kabupaten Kutai Kartanegara melalui keberadaan PT REA Kaltim
Plantation Groups. Adanya perkebunan kelapa sawit ini tentu
memiliki keterkaitan yang kuat dengan pencapaian SDGs
(Sustainable Developtment Goals). Oleh karena itu, untuk
membantu mewujudkan pencapaian SDGs, PSP3 IPB kemudian
tergabung dalam kegiatan Studi Oil Palm Adaptive Landscape
(OPAL) bersama dengan CIFOR dan ETH Zurich dengan dukungan
pendanaan dari SNSF Pemerintah Swiss. Kegiatan ini memiliki
dasar filosofi untuk melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian
dalam kerangka sustainability atau keberlanjutan.
Berkembangnya perkebunan kelapa sawit dan industrinya di daerah rural Kabupaten Kutai
Kartanegara, telah mampu menggerakkan roda perekonomian baik ekonomi lokal maupun
nasional. Perkembangan tersebut membuka harapan adanya peningkatan kesejahteraan rakyat,
menumbuhkan masyarakat desa untuk ikut bersama-sama bekerja di perkebunan kelapa sawit
sehingga dapat memperoleh penghasilan rumah tangga yang layak. Selain itu, perkebunan
kelapa sawit telah meningkatkan peran perempuan di ruang publik. Mulai dari pengumpul
berondolan hingga pengepul TBS (Tandan Buah Segar), adanya industri kelapa sawit telah
berhasil meningkatkan kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga
di pedesaan. Dampak adanya industri kelapa sawit ini tentu telah membantu pencapaian tujuan
SDGs Ke-1 yaitu No Poverty (tanpa kemiskinan). Tentu dengan adanya peningkatan
penghasilan rumah tangga, implikasinya adalah tingkat kemiskinan menjadi lebih rendah dan
mengurangi kesenjangan pada masyarakat Kaltim. Adanya kegiatan perkebunan kelapa
sawit yang melibatkan kaum perempuan tentu juga telah membantu pencapaian tujuan SDGs
Ke-5 yaitu Kesetaraan Gender melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan
memberikan kesempatan untuk dapat berpartisipatif dalam kegiatan di perkebunan kelapa
sawit. Aksi partisipatif dari seluruh stakeholder perkebunan kelapa sawit baik pemerintah,
pengusaha, petani, akademisi, dan masyarakat secara bersama-sama mampu membawa kelapa
sawit menjadi kunci pencapaian SDGs di masa yang akan datang.
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Contact :
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB Baranangsiang
Jalan Raya Pajajaran, Bogor 16144
Telepon: (0251)8345724 |
Email: psp3@apps.ipb.ac.id
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AKUAKULTUR
BINA DESA

(AKUABIDES)
Akuakultur Bina Desa (Akuabides) merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan
Himpunan Mahasiswa Akuakultur (HIMAKUA) FPIK, IPB University yang telah berlangsung
selama 3 tahun dan dilakukan di Desa Sukadamai, Ciherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan terkait pembenihan Ikan Nila Nirwana
yang kedepannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga desa.
Pada tanggal 24 Maret 2019, telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan akuakultur oleh salah satu
dosen LPPM IPB, Ir. Dadang Shafrudin, M. Si, kepada 40 mahasiswa dan 25 warga desa.
Sebanyak 400 ekor Induk Nila Nirwana disebar dengan jumlah sama rata di 10 kolam. Indukan
Nila didapatkan atas hasil kerjasama antara HIMAKUA dengan Balai Wanayas Purwakarta.

Perawatan indukan nila dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan dan pada September
2019 proses pemijahan indukan Nila dapat dilakukan. Hasil dari proses pemijahan ini adalah
benih larva yang nantinya akan dijual kepada Satuan Usaha Akademik (SUA) dan kemudian
diteruskan kepada konsumen. Penerimaan yang diperoleh dari SUA tentu akan diterima oleh
10 warga desa sukadamai yang aktif dalam pembenihan ikan Nila Nirwana. Selama proses
perawatan induk dan pembenihan, HIMAKUA bermitra dengan Wonokoyo selaku pabrik
pakan dalam hal pengadaan supply pakan Nila Nirwana sehingga dapat menurunkan biaya
dan meningkatkan pendapatan yang diperoleh warga desa. Dengan demikian, kegiatan ini
sangat mendukung pilar SDGs ke-1 yakni tanpa kemiskinan dan SDGs ke-8 yaitu
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
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Rafi Kemal (087717171997)
Website : www.himakua.lk.ipb.ac.id
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SEA
FARMING
Sea Farming merupakan sistem pengelolaan ekosistem laut dangkal berbasis marikultur dan
pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan stok sumberdaya ikan, perbaikan
ekosistem terumbu karang, dan pendukung bagi kegiatan pemanfaatan sumberdaya perairan
lainnya. Kegiatan yang berlangsung sejak 2005 hingga sekarang di Kepulauan Seribu ini
mengajak nelayan untuk berbudidaya ikan dengan berwawasan lingkungan, bersih, dan tidak
merusak lingkungan. Kegiatan ini melakukan 3 aktivitas yaitu Mariculture and Restocking,
Sea Ranching, dan Community Based Shallow Waters Management.
Sea Farming memiliki 2 balai yang digunakan sebagai pusat penelitian di kawasan
Kepulauan Seribu, yakni Balai Sea Farming Semak Daun dan Stasiun Laut PKSPL IPB.
Awalnya, terdapat 80 nelayan yang tergabung serta kerjasama dengan Dinas Perikanan DKI
dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Hingga saat ini, terdapat 48 KJA (Keramba Jaring
Apung) dengan komoditas penelitian yaitu udang, ikan, dan lain-lain. Kegiatan ini membantu
masyarakat dari segi ekonomi dan keilmuan karena selain berbudidaya dengan KJA juga
terdapat pelatihan mengenai budidaya ikan yang baik dan benar.
PKSPL IPB juga menggelar pelatihan dan magang untuk para santri bertajuk Teknik dan
Manajemen Budidaya Laut atas dasar pengembangan ekonomi umat berbasis pesantren.
Kegiatan tersebut telah meluluskan 16 dari 19 santri yang terlibat diawal pelatihan dengan
harapan dapat menjadi SDM yang handal di bidang budidaya.
Kegiatan Sea Farming ini medukung tujuan SDGs ke-14 dan ke-1 yaitu tentang Ekosistem
Laut dan Tanpa Kemiskinan karena turut menjaga kualitas keanekaragaman hayati
ekosistem terumbu karang, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya perairan, dan
meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kegiatan dapat dilihat pada link https://youtu.be/
Ug9qhBK9iL8.
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Contact :
Tlp:(+62-251) 8374816,
Email:sekretariat@pksplipb.or.id,
Web: https://pkspl.ipb.ac.id
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Pemeriksaan Hewan
dan Daging Kurban
Perayaan Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban sudah tentu menjadi
kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Perayaan Hari Besar ini identik dengan aktivitas
penyembelihan hewan qurban seperti sapi, kambing, dan domba. Hal tersebut membuat
Fakultas Kedokteran Hewan IPB University turut ambil bagian dalam rangka pelaksanaan
tugas Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pengabdian pada masyarakat, sebagai kontribusi
dari calon-calon dokter hewan di masa depan. Fakultas Kedokteran Hewan IPB University pun
menyelenggarakan kegiatan Pemeriksaan Hewan dan Daging Kurban yang dilakukan rutin
setiap tahun menjelang Hari Raya Kurban hingga hari ‘H’ pelaksanaan. Kegiatan ini telah
dilaksanakan sejak tahun 1980-an atau sudah berjalan selama hampir 40 tahun dengan
melibatkan mahasiswa FKH semester 4, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter
Hewan dengan jumlah kurang lebih sekitar 600-800 mahasiswa, dan dosen FKH berjumlah
sekitar 100 orang.
Kegiatan yang di inisiasi oleh FKH IPB University ini bertujuan untuk memberikan pelayanan dan
pendidikan kepada masyarakat khususnya mengenai keamanan dan kesehatan daging kurban serta
cara penanganan hewan kurban sesuai animal welfare sehingga dapat menumbuhkan kesadaran
masyarakat dalam menangani hewan kurban dengan baik, menjamin pemotongan hewan kurban
yang higienis dengan baik, dan menjamin ketersediaan daging kurban yang Aman, Sehat, Utuh, dan
Halal (ASUH). Kegiatan ini menyasar kepada DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) yang menjadi
tempat pengabdian dan tersebar di beberapa wilayah. Rangkaian kegiatan ini di awali dengan
melakukan pelatihan ke DKM pada 1 bulan sebelumnya. Setelah itu, sebelum mahasiswa
diterjunkan, pelatihan secara teori maupun praktik akan diberikan mulai dari persiapan lokasi
penyembelihan hewan kurban, cara memilih hewan kurban sesuai dengan syariat agama, cara
merebahkan hewan, melatih proses pemotongan hewan, menguliti hewan dan mendistribusikan
daging tersebut. Pelaksanaan pengabdian tersebut dilakukan 1 hari sebelum Hari Raya
Qurban (9 Dzulhijjah) hingga hari ‘H’ Idul Kurban (10 Dzulhijjah). Kegiatan ini bekerja sama
dengan Dinas Pertanian/Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner (KESMAVET) yang mengadakan kegiatan pengawasan kesehatan
hewan dan daging kurban
di daerah setempat. Program yang di inisiasi oleh FKH IPB University ini telah membantu
pencapaian Tujuan SDGs (Sustainable Developtment Goals) Ke-3 yaitu Good Health and
Well-Being dalam mewujudkan kesehatan hewan ternak khususnya hewan kurban dan
kesejahteraan hewan melalui cara penanganannya yang sesuai dengan animal welfare.
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Contact :
Alamat: Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga Bogor,
16680. Telpon./Fax :(0251) 8629469 Website:
http://fkh.ipb.ac.id. email: fkhipb@ipb.ac.id
Link Video kegiatan: https://www.youtube.com/watch?v=C60d1EGiEfk
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PENGABDIAN UNTUK WANITA TANI
TUNA AKSARA DAN ANAK-ANAK TANI
Himpro Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University
yakni HIMASIERA, turut mengambil peran dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas
khususnya bagi keluarga petani. Program kerja yang dilakukan sejak empat tahun lalu ini
dilakukan di Desa Neglasari, Dramaga, Bogor.
Kegiatan ini melibatkan 10 orang volunteer yang secara bergantian mengajar setiap dua
minggu sekali. Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari jam 15.30-17.30 WIB. Peserta terdiri
dari 14 orang wanita tani dan sekitar 20 anak-anak yang juga turut serta. Kegiatan dilakukan di
tempat yang biasa disebut “Taman baca”. Tempat ini merupakan rumah milik warga yang
sudah kosong atau tidak digunakan. HIMASEIRA bermitra dengan KVB (Kennedy, Voice
and Berliner) sebagai pihak yang mensponsori kegiatan. Taman baca didirikan untuk menarik
perhatian ibu-ibu dan anak-anak agar memiliki semangat dalam belajar. Berdasarkan
permintaan masyarakat di desa tersebut, sejak tahun 2019, kegiatan sudah mulai difokuskan
pada belajar mengajar untuk anak-anak berumur 4 sampai 6 tahun disekitar Neglasari yang
sangat antusias. Kegiatan diisi dengan memperkenalkan kebersihan, menanamkan karakter
pada anak, belajar membaca, berhitung sampai pada pelajaran bahasa Inggris. Disinilah
ditanamkan semangat belajar pada anak-anak.
Selain kegiatan belajar mengajar dengan anak-anak juga dilakukan kegiatan Mengajar untuk
mengembangkan kemampuan literasi bagi ibu-ibu di Desa Neglasari seperti mengajarkan
aksara dan alfabet, bahasa Inggris, dan belajar membuat surat untuk kegiatan sehari-hari. Hal
kecil yang kami lakukan diharapkan dapat berdampak besar nantinya pada keluarga petani
di desa Neglasari. Kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan bagi banyak keluarga petani
lainnya di Indonesia. Hal ini juga dilakukan guna mencapai tujuan pilar SDGs ke-4 yakni
pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas sangat diperlukan bagi siapapun untuk
menambah wawasan dan pengetahuan karena dengan begitu perekonomian keluarga dapat
membaik.
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Bukan hanya penghasilannya yang tidak menentu, namun sebagian dari mereka pun
masih ada yang buta aksara. Keterampilan membaca tentunya akan sangat membantu
mereka dalam meningkatkan wawasan, diharapkan dengan begitu perlahan
perekonomian mereka pun membaik.
Disinilah kami mencoba berperan

Contact :
M. Arismal Rezki
081378266804
Sekretariat HIMASIERA IPB
Gedung FEMA IPB , Wing 1 Level 4
Jl. Kamper, Kampus IPB Dramag Bogor 16680
Email : himasieraipb@gmail.com
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Abdi Nusantara
Tri Dharma perguruan tinggi tentu familiar di kalangan civitas
akademika. 3 visi penting ini merupakan tujuan yang harus dicapai
oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu poin dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. IPB
University melalui Fakultas Kedokteran Hewan merealisasikan poin
tersebut pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Mahasiswa
Program Sarjana Fakultas Kedokteran Hewan bernama Abdi
Nusantara. Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara sukarela dan
telah melibatkan 130 mahasiswa semester 6. Bukan hanya mahasiswa,
dosen-dosen juga turut berperan dalam mendampingi kegiatan.
Pengabdian ini merupakan kegiatan gabungan dari program Abdi
Nusantara dan IGTF (IPB Goes To Field) sekaligus menjadi
kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Hingga saat ini, Abdi
Nusantara telah berjalan selama 13 tahun. Kegiatan dilakukan selama
2 minggu dengan waktu pelaksanaan bersamaan dengan KKNTematik IPB. Sebelum dilaksanakan, seluruh peserta akan menerima
materi pembekalan selama 4 hari dari Kementerian Pertanian RI dan
beberapa dosen FKH yang memiliki keahlian terkait dengan kegiatan
pengabdian.
Abdi Nusantara memiliki tujuan untuk membantu pemerintah dalam pemberdayaan
masyarakat melalui program optimalisasi reproduksi, peningkatan kualitas, dan kesejahteraan
hidup manusia. Kegiatan optimalisasi reporduksi dilakukan untuk mendukung program
UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) dari Kementrian Pertanian RI.
Program ini bekerjasama dengan Dinas Peternakan kabupaten setempat yang bertujuan untuk
meningkatkan jumlah populasi sapi. Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang
lebih baik dilakukan melalui program refocusing pemberantasan rabies dan meningkatkan
pengetahuan masyarakat akan ketahanan pangan berbahan hewan serta melakukan penyuluhan
kepada masyarakat tentang zoonosis dan resistensi antibiotik. Pemilihan lokasi Abdi
Nusantara dilakukan berdasarkan potensi daerah di sektor peternakan meliputi hewan ternak,
peternakan susu perah, dan unggas serta upaya terhadap pencegahan dan penyembuhan
penyakit seperti rabies pada anjing dan antraks pada sapi.
Kegiatan pengabdian yang diinisiasi oleh FKH IPB University ini telah membantu pencapaian
tujuan SDGs pilar ke-8 yaitu Decent Work and Economic Growth dan ke-4 yaitu Quality
Education dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman masyarakat
mengenai cara mengoptimalkan produksi ternak, pencegahan, dan penyembuhan penyakit
pada ternak serta pengetahuan terhadap zoonosis (penyakit yang ditularkan melalui hewan).
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TAHUN 2019
117
MAHASISWA

TAHUN 2018
125
MAHASISWA

TAHUN 2017
85
MAHASISWA

Contact:
Alamat: Jl. Agatis Kampus IPB Dramaga Bogor,
16680. Telpon./Fax :(0251) 8629469 Website:
http://fkh.ipb.ac.id. Email: fkhipb@ipb.ac.id

Link Video kegiatan: https://www.youtube.com/watch?v=C60d1EGiEfk
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HIMASITERDI
Mahasiswa Fakultas Peternakan, IPB University melalui Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan
Makanan Ternak (HIMASITER) melakukan kegiatan Himasiter Mengabdi yang telah
berlangsung selama tiga tahun. Kegiatan ini bertempat di Desa Situ Udik, Bogor. Desa Situ Udik
dan dua desa lain disekitarnya menggabungkan sumber daya secara sukarela dan bekerja sama
dalam pembentukan Kawasan Usaha Peternakan (Kunak) Sapi Perah. Dalam satu hari, Kunak Sapi
Perah dari 121 peternak dapat memproduksi hingga 12.000 liter susu dengan populasi sapi hingga
2.500 ekor. Tidak hanya di bidang ternak saja, Desa Situ Udik pun dinobatkan menjadi 10 Desa
Terbaik Kategori Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Nasional pada tahun 2012. Dalam kegiatan
Himasiter Mengabdi, para mahasiswa membagi fokus pengabdian menjadi lima hal, yaitu (1)
Penghijauan Desa, (2) Agroedutourism, (3) Gerakan Protein Sehat,
(4) Ramadhan Ceria, dan (5) Pemuda Bergerak. Dengan mengalokasikan sumber daya yang
dimiliki, kegiatan Himasiter Mengabdi telah berhasil membuat perpustakaan desa yang berisi
buku-buku bacaan untuk anak SD.

Peran mahasiswa melalui fokus Gerakan Protein Sehat juga menghasilkan output yang
fantastis. Masyarakat di Desa Situ Udik menjadi lebih paham pentingnya protein hewani
dengan cara membagikan 500 telur puyuh dan 300 susu segar kepada warga desa serta
membagikan 5000 telur dan 3000 susu segar kepada masyarakat umum di lingkungan kampus
IPB Dramaga. Peran penting lainnya di bidang lingkungan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas
Peternakan dengan mengenalkan tanaman Indigofera yang merupakan hasil penelitian dari
Prof. Dr. Luki Abdullah kepada peternak sapi perah di Desa Situ Udik. Tanaman Indigofera
merupakan alternatif pakan ternak yang belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, padahal
kandungan protein, kalsium, fosfor, dan nitrogen dari tanaman Indigofera ini sangat
dibutuhkan sebagai pakan yang penting bagi peningkatan target produksi ternak dan di sisi lain
dapat mengurangi biaya produksi. Pengabdian masyarakat ini dirasa kurang lengkap jika tidak
memiliki manfaat secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam fokus Pemuda Bergerak, mahasiswa
Fapet IPB melalui Himasiter Mengabdi mengajak pemuda-pemuda maupun orang dewasa
untuk mengolah produk-produk primer menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih
tinggi. Pelatihan secara berkala dilakukan agar pemuda Desa Situ Udik mampu meningkatkan
produktivitas dalam pembuatan nugget berbahan dasar singkong, kerupuk susu goreng,
kerupuk kulit sapi, dan keripik ikan baby fish. Masyarakat Desa Situ Udik telah
mempraktikkan hal ini secara mandiri untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui
bidang UMKM. Kegiatan ini sangat mendukung tujuan SDGs ke-4 tentang pendidikan
berkualitas dan SDGs ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
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Mitra Bina
Lembaga
Wisata
Berkelanjutan
Geopark Ciletuh
DPD HA IPB University dan Departemen ESL FEM IPB University mengadakan acara Mitra
Bina Lembaga Wisata Berkelanjutan Geopark Ciletuh Palabuhanratu, Desa Ciwaru,
Kecamatan Ciemas, Sukabumi pada 20-22 April 2018. Rangkaian dari kegiatan tersebut
diantaranya perbaikan spot-spot central sekitar lokasi kegiatan, sharing ilmu kepariwisataan
dengan stake holder penggiat pariwisata, clean up (bersih-bersih), dan penghijauan Pantai
Palangpang. Geopark Ciletuh Palabuhanratu resmi ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO
Global Geopark (UGG). Ada 3 spot signage yang dibuat yaitu Puncak Darma, Puncak Aher,
dan Curug Cimarinjung. Hal ini mendukung pilar SDGs ke-9 yaitu mendukung industri,
inovasi, dan infrastruktur karena mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, dan
berkelanjutan. Sharing ilmu kepariwisataan dengan stake holder penggiat pariwisata juga
mendukung tujuan dari pilar SDGs ke-4 tentang pendidikan bermutu karena meningkatkan
pengetahuan tentang ilmu kepariwisataan. Pelaksanaan clean up (bersih-bersih) dan
penghijauan Pantai Palangpang yang diikuti oleh 300 orang peserta mendapat
sambutan hangat dari warga sekitar. Kegiatan bersih-bersih dan penghijauan ini mendukung
tujuan SDGs ke-11 dan 15 yaitu tentang Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan dan
Ekosistem Darat karena turut berupaya untuk melindungi dan menjaga warisan alam dunia
serta mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) yang hadir dalam acara ini mengatakan
“Proses penetapan Geopark Ciletuh-Palabuhan ratu menjadi UNESCO Global Geopark
(UGG) terbilang cepat. Biasanya proses yang ditempuh sepuluh tahun setelah penetapan
geopark nasional, namun untuk Ciletuh hanya butuh 3 tahun” ujarnya.
Setelah ditetapkan, dibutuhkan komitmen semua pihak agar memelihara destinasi wisata yang telah
ada. Syarat utama sebuah geopark internasional yaitu pelestarian geodiversity, biodiversity, dan
cultural diversity. Peran perguruan tinggi (PT) juga penting dalam memajukan pariwisata
Indonesia, khususnya dalam memberi kontribusi sumber daya manusia (SDM). IPB menjawab
tantangan ini dengan adanya Keberadaan Prodi Ekowisata di PSDKU IPB Sukabumi. Rencana
Geopark Ciletuh akan dijadikan Laboratorium Lapang Prodi Ekowisata.
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EXPO SDGs:
Inisiatif Lokal atau
Inisiatif Individu untuk
Mendukung Sustainable
Development Goals
(SDGs)
Rabu, 23 Mei 2018 Mahasiswa Agribisnis IPB telah menggelar kegiatan Expo SDGs di
koridor GKA Faperta Kampus IPB Dramaga dengan mengangkat tema “Inisiatif Lokal atau
Inisiatif Individu untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)”. Kegiatan
berlangsung mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan dihadiri oleh dosen-dosen Departemen
Agribisnis IPB, peserta EXPO terdiri dari mahasiswa Agribisnis IPB Angkatan 52 dan 53
sebanyak 136 mahasiswa, serta pengunjung EXPO yang merupakan dosen, tenaga pendidik,
ataupun mahasiswa dari Departemen lainnya di IPB.
EXPO SDGs ini merupakan Tugas Akhir dari salah satu mata kuliah di Departemen
Agribisnis, Pembangunan dan Politik Agribisnis, yang telah berlangsung dua kali sejak tahun
2017. Pramananda Pasaribu selaku Ketua Pelaksana EXPO SDGs 2018 menyampaikan bahwa
setiap kelompok dapat menjelaskan salah satu dari 17 komponen nilai-nilai SDGs yang telah
ditentukan sebelumnya dengan konsep stand sesuai kreativitas masing-masing kelompok.
Kegiatan EXPO SDGs ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa terkait dengan
Sustainable Development Goals serta memberikan semangat kepada mahasiswa IPB
University untuk dapat turut andil dalam mencapai SDGs melalui langkah-langkah konkrit
yang dapat dilakukan mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan ini stelah membantu pencapaian
tujuan SDGs pilar ke 4 dan 17 yaitu tentang pendidikan berkualitas dan kemitraan untuk
mencapai tujuan.
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Departemen Agribisnis IPB
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25 IPB Activities That Contribute to the SDGs

28

SEMINAR & EXPO
Agribusiness for SDGs
Seminar dan Expo Agribusiness for SDGs dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2018 di IPB
International Convention Center (IICC) dan Botani Square Mall, Bogor dengan mengangkat
tema
“Agribisnis yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan”. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama Departemen Agribisnis FEM IPB,
HIPMA, dan Yayasan Suligar Indonesia yang bertujuan untuk mensosialisasikan 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs serta menfasilitasi terjadinya interaksi antar
instansi, pemerintah, NGO, swasta, dan masyarakat dalam upaya mendukung tercapainya SDGs.
Kegiatan ini sangat mendukung tujuan SDGs ke-4 dan 17 yaitu tentang pendidikan berkualitas
dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Kegiatan ini terdiri dari berbagai rangkangan acara,
yaitu:
1) Seminar Nasional “Agribisnis yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (ISA forSDG)”.
2) Expo Agribusiness for SDG, menampilkan sekitar 26 stand inspiratif berupa inisiatif dan
praktek agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Expo dilaksanaan di lantai Ground dan Under
Ground Botani Square Mall dengan jumlah pengunjung rata-rata sebanyak 30-40 ribu orang.
Peserta dari kegiatan ini diantaranya adalah PT. Sungai Budi Group, PISAGRO, Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora, PT. Agri Makmur Pertiwi, PT. Bank Mandiri, PT. Nestle
Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas-TPB/SDGs, dan peserta lainnya.
3) Video Competition (VidCom) “ISAforSDGs” diikuti oleh 71 video dan 177 peserta team
video dari 7 provinsi di Indonesia. Video berdurasi 3 menit ini harus menampilkan praktek
agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan serta interpretasi mereka atas kontribusi praktek tersebut
terhadap pencapaian SDGs. Adapun yang menjadi juri pada kegiatan ini adalah Benni Setiawan
(Sutradara Terpuji FFI), Pamungkas Trishadiatmoko (Anggota Badan Pengawas LPP TVRI), dan
Wahyu Budi Priatna (Creativepreneur-Dosen Ilmu Komunikasi dan Agribisnis IPB).
4) Agribusiness Start-Up Workshop mempertemukan para pemuda (SMA/sederajat) sebanyak
274 peserta dengan pelaku-pelaku start-up Agribisnis dan para start-up coacher untuk membahas
berbagai kiat dan strategi agar start-up Agribisnis yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi
banyak masyarakat dan turun berkontribusi dalam tercapainya SDGs Indonesia.
5) Future Agribusiness Leader Conference/Falcon merupakan kegiatan yang menghadirkan
tokoh-tokoh organisasi mahasiswa, para pemuda pemimpin perusahaan, dan para Ketua OSIS
SMA untuk berdiskusi saling menyampaikan pandangannya tentang Agribisnis yang inklusif dan
berkelanjutan dimasa depan serta apa kontribusi yang akan mereka lakukan guna mencapai SDGs.
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KAMPUS DESA
Kampus Desa (Community College) merupakan bentuk implementasi program “IPB
Mengabdi” sebagai upaya P2SDM LPPM IPB University untuk keberlanjutan program
pemberdayaan masyarakat secara swadaya. Aksi Kampus Desa ini sudah terlaksana sejak 3
Juni 2016 dan dilaksanakan di 18 desa dimana terdapat 150 posdaya pada masing-masing desa
di wilayah Bogor. Masyarakat dapat mengembangan ilmu dan/atau teknologi di bidang
pertanian dengan empat pilar yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
Pelaksanaan kegiatan ini bersifat tentatif, namun pelaksanaannya biasanya dilakukan pada saat
hari libur dari pagi sampai siang hari. Kegiatan ini juga diintegrasikan ke dalam kurikulum
pendidikan mahasiswa Sekolah Vokasi dengan dimasukannya pemahaman mengenai social
capital pada mata kuliah Diseminasi Informasi.
Bentuk pengabdian masyarakat ini juga dituangkan melalui jalur volunteer yang dibuka untuk
mahasiswa reguler (BEM atau HIMPRO) melalui proses seleksi. Sebagai sarana untuk
mengembangkan masyarakat secara holistik, dosen turun langsung ke lapangan untuk
memberikan pencerahan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada Kampus
Desa diantaranya kegiatan sharing dengan Kelompok Wanita Tani (KWT), karang taruna,
ibu-ibu posyandu, dan kelompok tani (poktan). Apabila dalam pelaksanaannya tersedia
anggaran tim Kampus Desa akan membeli bibit untuk praktik langsung ke masyarakat.
Kegiatan Kampus Desa sudah dilakukan di beberapa desa yakni Desa Cikarawang,
Pamoyanan, Cipaku, Neglasari, Situ Gede, dan Cilendek Timur serta beberapa desa lainnya
yang ada di kabupaten dan kota Bogor.
Topik yang diangkat berbeda-beda pada setiap kegiatan tergantung dari potensi serta
permintaan dari desa tersebut. Kegiatan ini sangat mendukung tujuan dari pilar SDGs ke-4
tentang Pendidikan Berkualitas karena sebagai media transfer ilmu dan teknologi antara
perguruan tinggi ke masyarakat, dan juga mendukung SDGs ke-17 tentang Kemitraan untuk
mencapai tujuan dengan meningkatkan keterpaduan untuk pembangunan
berkelanjutan.
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CILIWUNG
CARE DAY
Pada Maret 2019, Himasper (Himpunan Mahasiswa
Manajemen Sumberdaya Perairan) IPB University
berkolaborasi dengan 7 Ormawa IPB yaitu BEM KM IPB,
BEM FPIK IPB, HIMATESIL, HIMASKAP, HIMAFARIN,
REESA, dan HIMASILKAN melaksanakan kegiatan
Ciliwung Care Day dengan mengusung tema “Bersinergi
untuk Ciliwung Berseri dan Lestari”. Kegiatan ini
dilakukan di DAS Sungai Ciliwung Kedung Badak, Bogor
dan didukung oleh Dewan Pengurus Pusat Himpunan
Alumni IPB, SEAMEO BIOTROP, Badan Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Dinas
Lingkungan Hidup Bogor serta donatur lainnya.
Kegiatan dilakukan dengan beberapa sasaran. Pertama, anakanak PAUD hingga kelas 3 SD mendapatkan edukasi terkait
lingkungan dan biota air serta menanam pohon dengan
memanfaatkan botol plastik bekas sebagai pot. Kedua, Ibu-ibu
diedukasi terkait dengan pembuatan pupuk kompos dan
pemanfaatan sampah plastik. Ketiga, Bapak-bapak dan Karang
Taruna dibina untuk membuat taman dan membersihkan
saluran air. Keempat, Perangkat Desa dan pimpinan lainnya,
dilaksanakan kegiatan menanam pohon buah dan pohon langka
yang dibantu oleh Himasper dan atas kerja sama dengan
SEAMEO BIOTROP. Sejumlah 232 orang ikut terlibat dalam
kegiatan ini. Seluruh pihak yang terlibat turut memberikan
dampak dan juga menerima manfaat dari
kegiatan Ciliwung Care Day. Kegiatan ini sangat
mendukung tujuan SDGs ke-6 dan ke-15 yaitu tentang air
bersih dan sanitasi layak serta ekosistem darat.
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Hey Tukar
Sampah Ayo!
IPB University sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang mengusung
program Green Campus 2020 sampai saat ini masih memiliki masalah dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sampah. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan (ESL), IPB diestimasikan menghasilkan sampah anorganik
sebesar 115 ton dan organik sebesar 190 ton dalam kurun waktu satu tahun. Hal inilah yang
kemudian melandasi kegiatan Hey Tayo sejak tahun 2018 hingga saat ini. Hey Tayo
merupakan sebuah program menukar satu goodiebag penuh sampah anorganik dengan makan
siang gratis atau souvenir. Kegiatan ini juga disertai dengan sosialisasi budaya memilah
sampah yang benar.
Hey Tayo diprakarsai oleh Departemen Ekonomi Sumberdaya Lingkungan (ESL) Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan diselenggarakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam
Himpunan Profesi Resource and Environmental Economics Student Associations (REESA).
Pelaksanaan kegiatan melibatkan Ormawa lain yang terdapat di IPB University, Agrianita FEM
IPB dalam hal penyediaan makan siang gratis, serta Bank Sampah Induk Berbasis Aparatur Kota
Bogor (BASIBA) untuk penyetoran sampah. Total sampah dari berbagai jenis yang terkumpul
melalui kegiatan Hey Tayo selama 7 bulan sebesar 451,281 kg. Hey Tayo juga diselenggarakan
dalam acara-acara besar di IPB seperti Tayo Wisuda dan Tayo Rabuan.

Donatur yang melakukan penukaran sampah sebagian besar memberikan sampah yang telah
terpilah dengan baik. Hal ini mengindikasikan mereka telah teredukasi sehingga mampu
memilah sampah sesuai jenisnya. Meskipun demikian, sebagian kecil donatur sampah masih
belum memilah sampahnya. Mahasiswa yang tergabung dalam REESA sebagai panitia wajib
mengedukasi para donatur yang belum paham mengenai pemilahan sampah dan urgensinya.
Hey Tayo menjadi kegiatan yang mendukung tujuan dari SDGs ke-15 yaitu tentang
Ekosistem Daratan karena dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dengan
memberikan perhatian khusus mengenai penanganan sampah. Hey Tayo juga mendukung
tujuan SDGs point ke-6 tentang Akses Air Bersih dan Sanitasi karena turut menjaga
kualitas air dan lingkungan dari dampak pencemaran limbah yang merugikan.
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PERTANIAN BERKELANJUTAN
“Edamame di Desa Sukawening Bogor”
Desa Sukawening yang terletak di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor merupakan desa
binaan dari Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) IPB University. Masyarakat di
desa ini sebagian besar bermata pencaharian di bidang pertanian, mulai dari petani hingga
peternak. Sayangnya, komoditas pertanian yang diusahakan hanya umbi-umbian dan pisang
kemudian hasilnya di jual mentah ke pasar. Melalui program kerja bina desa, Forum Wacana
di bantu oleh BEM FEMA dan beberapa mahasiswa dari Klinik Tanaman FAPERTA
melakukan pendampingan usaha tani mandiri khususnya komoditas edamame. Komoditas ini
dipilih karena harga yang cukup tinggi dan banyak permintaan pasar sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pemasukan petani.
Petani dibina mulai dari tahap awal yakni perencanaan, penanaman, pemeliharaan, perawatan,
pemanenan, penanganan pasca panen sampai pada tahap pemasarannya. Pembinaan ini
dilakukan di atas lahan milik seorang petani bernama Pak Cacang. Lahan ini dijadikan
percontohan bagi petani lainnya karena sifat petani yang sebagian besar Risk Averse,
membuat Forum Wacana harus melakukan pendekatan dengan menampilkan contoh. Bibit
edamame yang digunakan berasal dari IPB University.
Program pendampingan ini terdiri dari empat kegiatan. Diantaranya :

Berhasilnya proses pendampingan pada lahan milik Pak Cacang, membuat banyak petani
lainnya tertarik untuk ikut menanam edamame. Penjualan edamame tidak hanya dalam bentuk
mentah, Forum Wacana juga sedang mencanangkan untuk membuat minuman sari edamame
sehingga nantinya hasil panen dapat dipasarkan dalam bentuk produk olahan.
Pendampingan terhadap petani di Desa Sukawening ini merupakan bentuk kepedulian IPB
University terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya yang bermata pencaharian di
bidang pertanian. Hal ini sesuai dengan tujuan pada pilar SDGs ke-8 yakni pekerjaan layak
dan pertumbuhan ekonomi karena dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan warga
setempat.
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PERKEBUNAN SAWIT
BERKELANJUTAN DI ERA 4.
Istilah era 4.0 rasanya tidak hanya berlaku bagi perkembangan teknologi informasi
ataupun industri, namun juga sektor pertanian. IPB University memiliki peran besar dalam
mengembangkan sejumlah teknologi yang dapat digunakan oleh sektor pertanian, khususnya
perkebunan kelapa sawit.
Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah
sulitnya mengangkut tandan buah segar (TBS) di lahan
perkebunan yang tanahnya tidak rata atau berbukit
dan akan menyulitkan jika diangkut menggunakan
tenaga manusia. Fakultas Teknologi Pertanian
(FATETA) IPB sejak tahun 2014, mengembangkan
truk pengangkut sawit (Fastrex) yang mampu
menampung sawit sampai 650 kg. Truk ini dibuat untuk
memudahkan pengangkutan sawit yang berada dalam
tanah miring. Penggunaan Fastrex jauh lebih efisien
dibandingkan tenaga manusia. Fastrex mampu
mengangkut 10 sampai 15 ton per hari, dan bekerja
selama 8 jam dengan menghabiskan 5 sampai 7 liter.
Hal tersebut setara dengan penggunaan tenaga manusia
sebanyak 5-7 orang. Alat ini mampu melakukan
penghematan biaya sebesar 50 persen. Saat ini,
Fastrex CT02 IPB ini sudah dipatenkan dan digunakan
di beberapa perusahaan.
Masalah dalam perkebunan kelapa sawit lainnya adalah lamban dan mahalnya penelitian di lab
dalam menentukan dosis pupuk yang tepat untuk kebun sawit, bahkan membutuhkan waktu
sampai 6 bulan lamanya. FATETA, IPB University, berkerjasama dengan PKHT, pihak
swasta, PTPN, dan petani rakyat yang tergabung dalam Apkasindo mengembangkan
inovasi bernama Precipalm. Inovasi ini diluncurkan pada 18 Desember 2018. Pada dasarnya
Precipalm tidak hanya sekedar menjual namun juga memberikan rekomendasi dosis pupuk
per pohon dengan bantuan satelit. Precipalm mampu medeteksi kebutuhan pupuk dalam waktu
sekejap, jauh lebih cepat dibandingkan menunggu hasil lab sehingga disebut juga
dengan pemupukan real time. Ternyata, jika dibandingkan dengan rekomendasi dosis pupuk
manual, Precipalm merekomendasikan pupuk 7 – 15 persen lebih sedikit sehingga lebih
hemat biaya.
Konsep perkebunan sawit berkelanjutan di era 4.0 ini dilakukan IPB University dan mitranya
tentunya sangat berkaitan dalam mendukung pilar SDG’s ke-9 yakni Industri, Inovasi dan
Infrastruktur. Pertanian juga butuh banyak inovasi seperti ini, sehingga sektor ini tak lagi
terkenal sebagai sektor tertinggal. Masih banyak sisi pertanian yang perlu dikembangkan
dengan berbagai inovasi agar pertanian Indonesia semakin modern dan berkelanjutan.
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Blue Print/Grand Design
untuk Revitalisasi Tambak
Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W-LPPM IPB)
membuat Blue Print/Grand Design untuk Revitalisasi Tambak di Muara Gembong, Jawa Barat.
Pembuatan Blue Print/Grand Design bertujuan untuk menyusun blueprint Redistribusi Aset
Perhutanan Sosial Muara Gembong melalui Pemanfaatan Pengembangan Ekonomi Berbasis
Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini dilakukan pada tambak silvofishery seluas 1.000 ha beserta
tahapannya yang mencakup 100 ha, 500 ha dan 1.000 ha termasuk Kawasan seluas 63,7 ha yang
telah mendapatkan Surat Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS).

Implementasi Program Perhutanan Sosial melalui pengembangan tambak
silvofishery di Desa Muara Gembong Bekasi melibatkan berbagai pihak, diantaranya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP), serta Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pihak lain yang turut andil dalam menyukseskan
kegiatan ini diantaranya PT Bank Mandiri Tbk yang berperan menyediakan dana Corporate
Social Responsibility (CSR) bagi tambak percontohan dan penyusunan blueprint pada
pengembangan ini. Kementerian KP dalam hal ini Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
melalui institusi di bawahnya berperan dalam bantuan benih dan pakan serta pembinaan teknis
perikanan budidaya. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berperan dalam memasok listrik
untuk lokasi pengembangan Perum Perhutani sebagai pengelola lahan hutan untuk Perhutanan
Sosial dan PT Perikanan Indonesia yang berperan sebagai off-taker hasil budidaya perikanan
yang dilakukan oleh masyarakat hutan bakau Muara Gembong.
Kegiatan ini medukung beberapa poin dalam SDGs, pertama ialah SDGs ke-9
tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur karena mendorong inovasi dan
mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan. Kedua, SDGs ke-17
tentang Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan karena program ini dilakukan melalui
kemitraan berbagai stakeholder. Ketiga, mendukung tujuan SDGs ke-14 tentang Ekosistem
Lautan dalam rangka pengembangan tambak.
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Pusat Kajian Resolusi Konflik
(CARE) LPPM IPB
dalam Pendampingan
Program Community Development

PT. Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field
Sejak tahun 2015, CARE LPPM IPB berkolaborasi dengan PT. Pertamina EP Asset 3
Jatibarang Field dalam program Community Development di 2 Kabupaten dan 5 desa.
Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat desa
dengan mempertimbangkan potensi, sumberdaya, dan kebutuhan lokal. Secara umum
implementasi program mengalami perkembangan dengan harapan dapat meningkatkan
solidaritas masyarakat, menjadi model pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi
masyarakat, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Program bank sampah di Desa Karanganyar, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten
Indramayu telah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyrakat desa. Hingga saat ini
nasabah bank sampah telah mencapai 346 anggota dan secara langsung telah memberikan
kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Program ini telah berhasil mengumpulkan sampah anorganik sebanyak
21.789 kg dimana 10% diolah langsung menjadi kerajinan, sisanya dijual dalam bentuk utuh
maupun sampah cacahan dan sampah plastik press. Program pemanfaatan pekarangan di Desa
Karanganyar juga telah berhasil memberikan dampak partisipasi dalam kegiatan penghijauan
lahan kosong. Sebanyak 17 kk ikut terlibat dalam program ini dan telah memanfaatkan
pekarangan seluas 2.304 m2. Kedua program ini merupakan bentuk nyata aksi lingkungan
dalam mencapai tujuan SDGs ke-13 dan ke-15 yaitu tentang penanganan perubahan iklim
dan ekosistem darat.
Selama kurang lebih 4 tahun program berjalan, masyarakat tercatat telah memperoleh
omset sebesar Rp129.068.050 untuk seluruh kelompok binaan dan telah menghasilkan 15 jenis
produk. Khusus di Desa Jumbleng, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, terdapat 4
macam produk olahan pangan yang telah dihasilkan, yaitu Keripik Kulcut, Emping Tike, Abon
Olale, dan Rengginang Mini serta telah memperoleh pendapatan sebesar Rp5.320.200 (per
Juni 2019).
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DISKUSI KELAUTAN OLEH PRAKTISI,
PEMERINTAH SAMPAI AKADEMISI
Sebagai Negara yang dua per tiga luasnya merupakan lautan, Indonesia sering kali dihadapkan
pada permasalahan dan tantangan baik internal maupun eksternal. Sejak tahun 2009,
Resource and Environmental Economics Student Associations (REESA) Departemen
ESL, IPB University, rutin mengadakan seminar nasional mengenai ekosistem laut di
Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian mega proker “Greenbase”. Berbagai
pakar dihadirkan dalam diskusi ini, mulai dari praktisi yang menggantungkan bisnisnya pada
ekosistem laut, pemerintah yang berperan dalam membuat kebijakan terkait ekosistem laut,
serta para akademisi yang juga diundang untuk memberikan pandangannya mengenai
tantangan pada ekosistem laut.
Pada tahun 2018, Seminar Nasional diselenggarakan dengan mengangkat tema “Ekonomi Biru”.
Diskusi ini dihadiri oleh 300 perserta yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, mulai dari
mahasiswa berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, dosen-dosen, hingga masyarakat umum. Hal
ini dikarenakan ekosistem laut tidak hanya berkaitan dengan segelintir pihak saja,
namun semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung juga terlibat. Kegiatan ini
terdiri dari beberapa sesi. Sesi pertama menghadirkan berbagai pembicara ahli yang sesuai
pada tema kegiatan, kemudian sesi kedua berupa diskusi dimana peserta dapat mengajukan
pertanyaan, menyanggah maupun memberikan masukan dan saran sehingga nantinya para
peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dari pembicara, namun juga dapat mengungkapkan
pandangan dan pemikirannya mengenai ekosistem laut.

REESA mencoba untuk turut berperan dalam mengedukasi mahasiswa maupun masyarakat
umum mengenai ekosistem laut. Hal ini sesuai dengan tujuan pilar SDGs ke-14 yakni
Ekosistem laut. Harapannya, setelah kegiatan diskusi dilakukan dapat menghasilkan ide dan
semangat untuk membangun ekosistem laut Indonesia ke arah yang lebih baik.
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GREEN BELT CONSERVATION
(Ribuan Mangrove untuk Indonesia)

Green Belt Conservation merupakan program kerja dari Himpro Manajemen Sumberdaya
Perairan, IPB University. Kegiatan ini merupakan langkah pelestarian lingkungan khususnya
ekosistem perairan di Indonesia. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 2014 ini tidak
hanya melibatkan mahasiswa dan civitas akademika IPB University, namun juga mengajak
pihak-pihak swasta, berkolaborasi dengan pemerintah setempat serta mengajak masyarakat
untuk terlibat di dalam kegiatan ini.
Pada tahun 2014 sampai 2016, kegiatan GBC dilakukan untuk mengatasi abrasi pada daerah
yang memang rawan banjir yakni di Kabupaten Subang. Aksi ini didukung oleh Pertamina
Eksplorasi dan Produksi (EP) Subang, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta di hadiri pula oleh Miss Earth Indonesia 2013
yakni Nita Sofiani. Ratusan orang berpartisipasi untuk menanam 8000 mangrove.
Tahun 2017 GBC dilakukan di salah satu pulau destinasi wisata yang melestarikan komoditas
Lamun, yakni Pulau Pari. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan Himpunan Manajemen
Sumberdaya Perairan se-Indonesia. Sementara itu, pada tahun 2018 dilakukan kegiatan
monitoring bertujuan untuk memantau ketinggian mangrove yang telah di tanam pada tahun
2014 sampai 2016 lalu. Pengambilan data mengenai kerapatan, keragaman jenis, dan aspekaspek ekologi lainnya juga dilakukan pada tahun 2018.
Kegiatan GBC 2019 merambah ke daerah bekas tambak ikan di Kabupaten Tangerang. Kegiatan
bertajuk “Mangrove Bank” ini didukung oleh banyak pihak, di antaranya PT Indah Kiat
Pulp and Paper, Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, dan PLTU 3 Lontar Banten. Kegiatan
yang melibatkan lebih dari 200 orang dilakukan untuk menanam 7500 mangrove. Dampak
positif bagi masyarakat dari penanaman mangrove adalah tambak yang sering kali diisi dengan
udang dan bandeng sehingga tidak lagi berbau lumpur.

Masyarakat pesisir butuh pendampingan untuk memelihara ekosistem perairan di sekitar
mereka. Oleh karena itu, GBC penting untuk diselenggarakan secara rutin. Pelaksanaan
kegiatan ini juga merupakan upaya mencapai pilar SDGs ke-14 yakni Ekosistem Laut harus
terus digalakkan di seluruh Indonesia.
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25 Kegiatan IPB yang Berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Contact :
Rafialwan (082175490063)
Sekretariat HIMASPER FPIK IPB
Jl. Agatis , Kampus IPB Dramaga Bogor 16680
IG : Himasper_ipb , Festivalair_ipb
25 IPB Activities That Contribute to the SDGs

48

AKSI LINGKUNGAN
MANGROVE
IPB University mengambil peran dalam menjaga ekosistem laut. Melalui mega proker yang
dilakukan sejak tahun 2009 oleh REESA (Resource and Environmental Economics
Student Associations) yang merupakan Himpro dari Departemen Ekonomi Sumber daya
dan Lingkungan FEM IPB, IPB melakukan berbagai aksi peduli lingkungan di Indonesia.
Kegiatan aksi ini merupakan salah satu rangkaian dari “GreenBase” dengan slogannya “dari
hati turun ke aksi”.
Pulau Tidung merupakan tempat wisata sekaligus tempat masyarakat menggantungkan
hidupnya. Sayangnya, kelestarian dari pulau ini seringkali luput dari perhatian. Bersama
Volunteer aksi, Tim SMKN 61 Jakarta, dan masyarakat Pulau Tidung, kegiatan menanam
1000 mangrove sekaligus menanam rumput laut pun dilakukan. Kegiatan penunjang juga
dilakukan yaitu Workshop mengenai budidaya ikan kerapu sebagai upaya mengembangkan
perekonomian masyarakat di sekitar Pulau Tidung.
Pada tahun 2019 kegiatan Aksi kembali dilakukan di Desa Bahagia, Muara Gembong yang
bertujuan untuk mengurangi abrasi di Desa tersebut. Selain menanam mangrove, terdapat
sosialisasi kepada Ibu Rumah Tangga mengenai sanitasi air dan kepada adik-adik SD Pantai
Bahagia 04 mengenai pemilahan sampah plastik dan upaya menjaga kebersihan air.
Selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, dilakukan
edukasi mengenai olahan mangrove mulai dari keripik, dodol, sirup, dan produk olahan
lainnya oleh Ibu–ibu Kelompok Bahagia Berkarya (Kebaya).
Kondisi ekosistem laut saat ini menuntut kita untuk segera berbenah. Prinsip berkelanjutan
dan ramah lingkungan perlu terus digalakkan untuk keberlanjutan ekosistem laut bagi
generasi selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan oleh REESA IPB ini merupakan upaya yang
dilakukan untuk mewujudkan pilar SDGs ke-14 ekosistem laut, yakni pengelolaan pesisir
serta pengembangan ekonomi kelautan masyarakat pesisir berkelanjutan.
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25 Kegiatan IPB yang Berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Contact:
Sekretariat REESA IPB
Jalan Agatis Kampus IPB Dramaga Gedung FEM Level 3 Wing 3
Dramaga , Bogor 16680
Email : reesaipb@gmail.com
IG: @greenbaseipb
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25 Kasus Kontribusi IPB Terhadap Pencapaian SDGs

1.

Mengikuti SDG’s Festival 2019 “Sustainable Life for Our Ocean”

IPB SDGs Network berpartisipasi dalam kegiatan SDG’s Festival yang dilaksanakan oleh
Bappenas pada tanggal 5 – 6 Oktober 2019 di Fountain Area Plaza Senayan. IPB SDGs
Network bekerjasama dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB mengisi booth
dan menampilkan produk-produk olahan perikanan dan produk teknologi perikanan.

Gambar 1 Dokumentasi kegiatan SDG’s Festival
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2.

Berperan aktif pada berbagai kesempatan untuk berkontribusi
mewakili IPB dalam rapat, diskusi, seminar, dan kegiatan serupa
terkait SDGs; baik lokal, nasional maupun internasional.

Tanggal
11 Maret 2019
2 April 2019
4 April 2019
4 April 2019
25 April 2019
28 Mei 2019

Kegiatan
Menyampaikan presentasi Bisnis dan SDGs. Kadin Indonesia. Jakarta.
Mengikuti Joint Launching dan Diskusi “Regional Overview Food
Security and Nutrition”. Joint UN Agencies. Jakarta
Mengikuti Kick Off Meeting, Bappenas – JICA terkait SDGs. Jakarta
Menyampaikan presentasi Regional Conference on Strengthening
Southeast Asia Food Security, Nutrition, and Farmers Welfare in The
UN Decade of Family Farming and SDGs. Kementerian Luar Negeri.
Jakarta
Mengikuti Diskusi Business Reporting on SDGs. Bursa Efek Indonesia.
Jakarta
Menyampaikan presentasi Peluncuran Panduan Kemitraan
Multipihak untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Bappenas.
Jakarta

11 Juni 2019

Mengikuti Pertemuan SDGs Voluntary Nasional Report. Bappenas

21 Juni 2019

Menyampaikan presentasi Stunting dan SDGs. FEMA IPB. Bogor

9 – 17 Juli 2019
24 – 25 Juli
2019
29 September
2019
9 Oktober 2019
24 Oktober
2019
12 November
2019

Menjadi Anggota Delegasi RI dalam SDGs High Level Political Forum
(HLPF), UN, New York
Menjadi peserta pelatihan Nasional II “Penguatan Peran Pemerintah
Daerah pada Implementasi TPB”. Localise SDGs, UCLG –ASPAC.
Jakarta
Menyampaikan presentasi Agribisnis, Mahasiswa dan SDGs pada
Gebyar UMKM Juara Kota Bogor dan Agribisnis Festival 2019.
HIPMA IPB.
Menyampaikan presentasi pada Indonesia’s SDGs Annual Conference
2019. Bappenas. Jakarta
Menyampaikan presentasi mengenai singkong pada Indonesia Science
Expo 2019
Diskusi SGDs dengan Dekan dan semua KaDep FMIPA IPB

19 November
2019

Menjadi panelis pada The Workshop GSDR 2019: Amplications for
Accelerating Sustainable Development in Asia Pacific. Bappenas.
Jakarta

19 Desember
2019

Mengikuti diskusi pada Workshop on Constraints Analysis for
Economic Growth. Bappenas. Jakarta
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Penutup
Kegiatan IPB SDG Network telah berjalan seperti diharapkan, namun
masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Identifikasi kegiatankegiatan yan dilakukan berbagai unit di IPB yang berkontribusi pada SDGs
dapat terus diperdalam dengan pelaporan yang lebih tajam, komprehensif,
berbasis data kuantitatif, dan disajikan secara menarik dan inspiratif.
Keterlibatan IPB SDGs Network dalam kegiatan pengkajian, diskusi, dan
penelitian serta kegiatan aksi riil bersama jejaring IPB dapat ditingkatkan
dan diperluas.
Identifikasi atas kasus-kasus (cases) kegiatan di IPB yang terkait dengan
SDG menunjukkan banyaknya kegiatan IPB yang langsung maupun tidak
langsung berkontribusi pada pencapaian SDGs. Dua puluh lima kasus yang
didokumentasi hanya sebagian sangat kecil dari kegiatan yang dilakukan
IPB. Tantangannya adalah bagaimana meletakkan berbagai kegiatan yang
sudah ada dalam kerangka SDG.
Berpulangnya Dr.Ir Nurul Khumaida membawa duka cita yang sangat
dalam. Dr. Nurul adalah seorang ilmuwan yang sangat kompeten dan diakui
secara internasional dan memiliki perhatian kepada berbagai aspek
keberlanjutan (sustainability) dan kegiatan-kegiatan yang terkait SDGs.
Kehilangan Dr. Nurul telah sangat mempengaruhi gerak IPB SDGs
Network, disamping hambatan besar wabah pandemi Covid 19 mulai Maret
2020.
Dengan prinsip “build forward better” dipandang perlu untuk dilakukan
evaluasi menyeluruh atas peran dan fungsi, cara kerja, organisasi, dan
capaian kinerja IPB SDGs Network, agar peran IPB yang sebenarnya dapat
sangat signifikan juga teraktulisasi melalui IPB SDGs Network yang saat
ini telah semakin dikenal dan diterima secara nasional dan internasional.—
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Lampiran 1. SK Rektor IPB Pembentukan IPB SDGs Network
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