Ribuan Mahasiswa IPB Turun Lapang Beri Solusi untuk Masyarakat
Link : lingkarkampus
Posted By : Awl

nn
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)nInstitut Pertanian Bogor (IPB
)nmengadakan â€œKuliah Pembekalan Umum KKN-Tematik IPB 2017â€•. IPB yang
memilikinberbagai disiplin ilmu dan inovasi teknologi pertanian, terpanggil untuknberperan aktif
dalam meningkatkan pembangunan pertanian di Indonesia. Sebagainsalah satu kontribusi IPB
untuk membangkitkan kembali pertanian di Indonesia,nIPB melaksanakan program Kuliah Kerja
Nyata Tematik (KKNT) sebagai implementasinTridharma Perguruan Tinggi, Sabtu (29/4) di Graha
Widya Wisuda (GWW) Kampus IPBnDramaga, Bogor.nn
Â Ketua panitia KKN-Tematik IPB, Dr. Iwan Prihantoro menjelaskannKKNT IPB merupakan suatu
bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalamannbelajar kepada mahasiswa untuk hidup
di tengah masyarakat di luar kampus. Paranmahasiswa bersama masyarakat secara langsung
mengidentifikasi dan menanganinmasalah pertanian dan lingkungan serta masalah pembangunan
lain yang dihadapindi daerah.Â nn
Â â€œKegiatan KKNT IPB ini diharapkan dapat mengasah softskillnkemitraan, kerjasama tim lintas
bidang ilmu (lintas profesi) dan leadershipnmahasiswa dalam mengelola program pembangunan di
wilayah pedesaan,â€•nujarnya.Â Â nn
Â Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto mengatakan dengannadanya Kegiatan KKN-Tematik
IPB 2017 ini dapat terus meningkatkan wawasannpengetahuan dan kesiapannya terkait dengan
komunikasi, adaptasi, penyusunannprogram kerja, dan potensi wilayah lokasi KKN-Tematik, serta
dapat meningkatkannketerampilan mahasiswa untuk melaksanakan fokus program dan kegiatan di
lokasinKKN-Tematik. Selain itu diharapkan mahasiswa dapat menggali potensi dengannmelihat
potensi wilayah, membantu memberikan solusi terhadap permasalahannmasyarakat pedesaan yang
dilakukan secara berkesinambungan sehingga memberikannmanfaat yang optimal baik untuk
masyarakat dan pemerintah daerah maupun baginIPB sebagai lembaga pengemban Tridharma
Perguruan Tinggi.nn
Â Pembekalan materi disampaikan oleh Wakil Rektor BidangnAkademik dan Kemahasiswaan, Prof.
Dr. Yonny Koesmaryono; Direktur KemahasiswaannIPB, Dr. Sugeng Santoso; serta Direktur
Program dan Pengembangan pada Centernfor Human Resources Development and Applied
Technology (CREATA), Prof. Dr.nSumardjo.nn
Â Untuk tahun ini KKN-Tematik IPB diikuti oleh 1.925 mahasiswanyang terdiri dari 413 mahasiswa
Fakultas Pertanian (Faperta), 196 mahasiswanFakultas Peternakan (Fapet), 475 mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM),n338 mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia (Fema), 13
mahasiswa Fakultas Kehutanann(Fahutan), 4 mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), 78
mahasiswanFakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan 408
MahasiswanFakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK).Â Â (Awl)nn

