
Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA)
Prof. Dr.Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU., resmi
menutup pelaksanaan program Kuliah Kerja
Nyata (KKN) Pembelajaran Pemberdayaan
Masyarakat (PPM) periode ke-8, Jumat, 4
Februari 2022. Program KKN dengan jumlah
peserta terbanyak yakni mencapai 2.663
mahasiswa tersebut menghasilkan beragam
luaran yang diharapkan bermanfaat bagi
masyarakat desa.

KKN Periode ke-8 dilaksanakan secara dalam
jaringan di 154 desa yang tersebar di tujuh
Kabupaten di Provinsi Lampung dalam rentan
waktu 27 Desember – 31 Januari 2021. Keenam
kabupaten tersebut yaitu Lampung Selatan,
Pringsewu, Pesawaran, Pesisir Barat, Way
Kanan, Mesuji, dan Tulang Bawang.

Dalam sambutannya, Rektor ITERA Prof. Dr.-
Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU., menyampaikan
apresiasi dan terima kasih kepada para
mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan
yang telah berhasil melaksanakan pengabdian
kepada masyarakat melalui KKN. 

Resmi Ditutup KKN Periode ke-8 ITERA Berhasil
Berdayakan 154 Desa 

Rektor berharap melalui program KKN, ITERA
dapat hadir dan membantu pengembangan
dan pemberdayaan di desa secara langsung.
“Kedepan tidak hanya desa-desa yang ada di
Provinsi Lampung, tetapi juga di Sumatera,”
ujar Rektor.

Penutupan KKN yang dilaksanakan secara
dalam jaringan tersebut turut dihadiri Kepala
Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM)
ITERA Acep Purqon, Ph.D., Kepala Biro
Perencanaan, Umum, dan Akademik drh. Sri
Sulistiawati, M.M., para ketua jurusan, dosen
pembimbing, dan mahasiswa peserta KKN
serta perwakilan lokasi KKN.

Ketua Pelaksana KKN, Edo Kharisma Army, S.T.,
M.T., dalam laporan memaparkan bahwa ITERA
telah melaksanakan kegiatan KKN selama 8
periode. Tiga periode KKN terakhir
dilaksanakan secara dalam jaringan karena
adanya pandemi Covid-19. Program utama
yang diarahkan selama KKN adalah
pemenuhan kebutuhan basic science,
Teknologi Informasi (IT) literasi dan
pengabdian masyarakat secara langsung.
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Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut
Teknologi Sumatera (ITERA) Acep
Purqon,Ph.D., berkesempatan menjadi salah
satu narasumber seminar dan diskusi
internasional yang diadakan Komunitas
Global Ambassador of Sustainability
bekerjasama dengan UNESCO Asia Pasific,
Kamis, 24 Februari 2022. Dalam seminar
yang mengangkat tajuk pembangunan
keberlanjutan yakni ekonomi sirkular
(circular economy) dan infrastruktur ramah
lingkungan (green infrastructure), Kepala
LPPM ITERA memaparkan riset yang
dilakukan ITERA yakni pengembangan
Salmon Center.

Dalam kesempatan tersebut, Acep Purqon,
Ph.D., bersanding dengan pembicara
internasional lainnnya membahas peran
econophysics pada analisis circular
economy. Selain ITERA,enam pembicara lain
juga hadir dalam kegiatan tersebut,yakni
Direktur REDAC,UNESCO Prof. Dr. Nor Azazi
Zakaria, Dr.Wesam Al. Madhoun dari Gaza
University, Palestine, Dr.Reazul Ahsandari
University of Utah, Asia Campus, Assoc. Prof.
Dr. ZulIlham Zulkiflee Lubes dari Universiti
Malaya, Dr.Netranadasahu dari University of
Delhi, dan Dr. Ziyad Abunada dari CQ
University Australia.
 

Dalam materinya, Acep Purqon, Ph.D
menggarisbawahi tentang circular economy
in aqua culture tepatnya pada implementasi
riset tentang Salmon Center yang saat ini
dilakukan dirinya dan tim di ITERA. Salmon
center merupakan salah satu bentuk
kontribusi ITERA yang memang fokus
melakukan penanganan permasalahan
yang ada di Sumatera. Permasalahan yang
saat ini dihadapi, diantaranya adalah
masalah stunting atau gagal tumbuh akibat
kekurangan gizi pada anak, dan
permasalahan masih minimnya
pemanfaatan energy berkelanjutan atau
renewable energi.

Dalam membangun Salmon Center, ITERA
tidak sendiri, akan tetapi menggandeng
berbagai pihak guna melakukan riset
tentang budidaya salmon berbasis di darat,
bersama PT Awina Sinergi Internasional
(Awina) asal Jepang, dengan didukung
mitra industri dari Venembak, dan mitra
perguruan tinggi melalui skema program
Kedaireka.

Lebih lanjut Acep menyebut, golongan
pengembangan keberlanjutan nomor 1
ialah no poverty yang berarti sirkular
ekonomi menjadi bagian penting. Salah
satu implementasi yang segera diterapkan
di ITERA ialah Salmon Center.
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APRESIASI PENELITIAN DOSEN DAN
MAHASISWA ITERA GELAR ANUGERAH
INSAN RISET DAN INOVASI
Sebagai bentuk apresiasi kepada dosen
dan mahasiswa yang telah menghasilkan
riset dan inovasi, Institut Teknologi
Sumatera (ITERA) melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LPPM) menggelar Malam Anugerah
Insan Riset dan Inovasi ITERA tahun 2021,
Senin, 31 Januari 2022. Melalui ajang
tersebut diberikan penghargaan kepada
insan yang telah berhasil menghasilkan
riset dan inovasi terbaik sepanjang tahun
2021, dalam sembilan kategori.

Kategori penghargaan yang diberikan
yaitu peneliti terbaik, program studi
terproduktif, publikasi terproduktif,
pengabdian masyarakat terbaik, pusat
riset daninovasi terbaik, hak cipta terbaik,
hak cipta terbanyak, paten dan paten
sederhana terbanyak, serta kreativitas
mahasiswa terbaik 2021.

Malam Anugerah Insan Riset dan Inovasi
ITERA tahun 2021 dihadiri langsung oleh
Rektor ITERA Prof. Dr. -Ing. Drs. Ir. Mitra
Djamal, IPU., Ketua LPPM Acep Purqon,
Ph.D., Kepala Biro Perencanaan, Umum,
dan Akademik drh. Sri Sulistiawati, M.M.,
serta para dosen dan mahasiswa.

Dalam laporannya, Kepala LPPM ITERA,
Acep Purqon, Ph.D., menyampaikan
penyelenggaraan Malam Anugerah Insan
Riset dan Inovasi ITERA diharapkan
menjadi pemacu sivitas akademika
ITERA terutama dosen dan mahasiswa
untuk aktif melakukan riset dan
penelitian sebagai sebuah prestasi.
Dalam kesempatan tersebut Acep
menambahkan hingga 2021, ITERA telah
berhasil menghasilkan lebih dari 450
jurnal penelitian terindeks Scopus. Dari
total tersebut, lebih dari separuhnya
dihasilkan sepanjang 2021.

Sementara Rektor ITERA Prof. Dr.-Ing.
Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU., menyampaikan
apresiasi yang diberikan ITERA kepada
para peneliti dosen dan mahasiswa
adalah bentuk penghargaan dari
pelaksanaan tugas tri dharma perguruan
tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat. Rektor
menilai hal ini diharapkan dapat
memotivasi dosen dan mahasiswa agar
terus memberikan kontribusi lebih di
bidang riset, inovasi dan penciptaan
teknologi.


