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DENGARKAN...!

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menyambut kedatangan 2.308 calon mahasiswa baru angkatan I51. Siswa yang berhasil lolos Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ini 
melakukan registrasi ulang (penyerahan berkas) di Common Class Room (CCR) Kampus IPB 

Darmaga (17/6). Bagi mahasiswa yang tidak hadir, otomatis gugur sebagai mahasiswa IPB.  
Sehari sebelumnya, IPB menggelar proses seleksi penerima beasiswa Bidikmisi terhadap 963 
calon mahasiswa IPB yang terdaftar sebagai peserta beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI ini. Hasil seleksi diumumkan pada 18/6.

“Seperti tahun sebelumnya, IPB memiliki kuota Bidikmisi untuk 1.100 mahasiswa baik dari jalur 
SNMPTN maupun jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur 
Ujian Talenta Masuk (UTM) IPB. Seleksi dilakukan dengan sistem wawancara langsung terhadap 
peserta. Ada beberapa point penentu bisa atau tidaknya mahasiswa tersebut mendapatkan 

IPB Terima 2.308 Mahasiswa Baru 
Jalur SNMPTN

beasiswa ini.   Yang kami prioritaskan adalah 
mahasiswa yang kurang mampu secara 
ekonomi tapi prestasi akademiknya bagus. 
Bidikmisi digulirkan pemerintah agar tidak 
ada alasan lagi bagi mahasiswa yang tidak 
mampu secara ekonomi untuk tidak kuliah,” 
ujar Direktur Kemahasiswaan IPB, Dr. Rinekso 
Soekmadi. Beberapa point penentunya 
adalah penghasilan orangtua per bulan di 
bawah tiga juta, menjadi calon sarjana 
pertama dalam keluarga, kelengkapan 
o ra n gt u a  ( ya t i m ,  ya t i m  p i a t u  a t a u 
orangtuanya masih lengkap), kepemilikan 
rumah dan kepemilikan barang “mewah”. 
Tahun ini, beban keluarga (jumlah anggota 
keluarga) tidak menjadi point penentu dalam 
proses seleksi.

Selain seleksi beasiswa Bidikmisi dan 
registrasi ulang, hari ini juga Panitia 
Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) IPB 
membekali mahasiswa baru IPB dengan 
beragam informasi melalui Sosialisasi 
Kehidupan Kampus  di Grha Widya Wisuda. 
Narasumber yang hadir adalah Dr. Rinekso 
Soekmadi (Direktur Kemahasiswaan IPB), Dr. 
Eko Sri Wiyono (Wakil Direktur Tingkat 
Persiapan Bersama) dan Dr. Sony Trison 
(Manajer Asrama Tingkat Persiapan Bersama 
IPB).  “Kalian sebagai mahasiswa baru harus 
tertib hidup di kampus. Ini adalah landasan 
awal yang bagus bagi mahasiswa baru. 
Diantara sikap tertib adalah disiplin, karena 
disiplin adalah indikator penting masyarakat 
madani. Untuk menjadi sebuah karakter, 
disiplin itu harus dari awal karena tidak bisa 
dibentuk sewaktu-waktu,” ujar Dr. Rinekso 
kepada ribuan mahasiswa baru IPB tersebut. 
(zul)



dalah Jefri Naldi, anak yatim lulusan SMAN 1 Batang Kapas, Pesisir ASelatan, Sumatera Barat, yang kini menjadi mahasiswa baru Fakultas 
Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Jefri menjadi salah 

satu mahasiswa yang mengikuti proses seleksi beasiswa Bidikmisi di 
Auditorium Jannes Humuntal Hutasoit, Kampus IPB Darmaga (16-17/6).  
Anak keempat dari enam bersaudara ini sudah menjadi yatim sejak kelas 1 
Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dua kakaknya berhasil lulus SMA tetapi 
dua kakaknya yang lain terpaksa putus sekolah karena kondisi ekonomi 
keluarganya.  Dari Sekolah Dasar, Jefri termasuk anak berprestasi terbukti 
saat kelas 1 SMP, ia menduduki peringkat pertama di kelasnya. Namun karena 
meninggalnya sang Ayah, prestasi Jefri sempat “ngedrop” hingga lulus SMP. 
“Alhamdulillah, motivasi saya bangkit kembali saat masuk SMA,” ujarnya.  
Untuk membantu biaya hidup keluarganya, setiap hari Jefri menjadi “gembala 
sapi” dan tukang aduk semen. Selepas pulang sekolah (jam tiga sore), Jefri 
menjadi tukang aduk semen hingga pukul lima sore. Setelah itu, Ia pergi ke 
ladang mengarit rumput untuk bekal makan sapi tetangganya.

“Setiap minggu saya mendapatkan 100 ribu dari mengaduk semen. Dan untuk 
hasil mengarit baru bisa dirasakan saat sapi itu dijual oleh pemiliknya. Misal 
sapinya laku 4 juta saya mendapatkan 2 juta (biasanya sapi dijual setelah 2,5 
tahun dipelihara). Uang itu saya serahkan semua ke ibu untuk biaya makan. 
Untuk sekolah saya bergantung pada beasiswa. Ini kalau tidak ada bidikmisi 
juga saya tidak akan bisa kuliah bu,” ujarnya.   Alhamdulillah untuk sementara 
sebelum masuk asrama IPB, ada kakak kelasnya yang bersedia 
“menampung”. Kedatangannya ke Bogor sebagai mahasiswa baru juga hasil 
dari “ngutang” ibunya di kampung,  “ tambahnya.  

Ketika ditanya kenapa tertarik masuk IPB, Jefri mengatakan selain ingin 
membuat ibunya bangga, Ia juga ingin menjadi peternak sapi. Menurutnya, 
daerah tempat tinggalnya sangat cocok untuk peternakan karena pakan 
alaminya melimpah. Dengan kesibukannya sekolah dan bekerja, lalu kapan 
Jefri belajar hingga selalu rangking dua selama SMA? “Setelah bekerja, saya 
mandi, shalat Maghrib, makan, shalat Isya lalu tidur. Jam dua pagi saya 
bangun untuk shalat Tahajud, setelah itu baru belajar hingga pagi,” tuturnya.  
Rutinitasnya shalat tahajud (qiyamul lail) memudahkannya menjalani hidup 
dan menuntut ilmu. Siapa sangka, kini Jefri akan menuntut ilmu di Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH) IPB, dimana FKH IPB adalah salah satu fakultas 
kedokteran hewan ternama se Asia Tenggara.  Dan jika ada rezeki dalam 
waktu enam tahun ke depan, Batang Kapas Pesisir Selatan akan memiliki 
Dokter Hewan dari IPB. Amiin (zul)

Mengejar Mimpi 
Menjadi 

Dokter Hewan

Rektor IPB Melepas Kontingen IPB 
ke Peksimida

enyambut persiapan gelaran Pekan Seni Mahasiswa Tingkat MDaerah (Peksimida) yang merupakan  ajang seleksi duta-duta seni 
dari berbagai Perguruan Tinggi yang nantinya akan diikutsertakan 

pada Pekan Seni Mahasiswa tingkat Nasional (Peksiminas), Direktorat 
Kemahasiswaan IPB menggelar gladi resik dan pelepasan kontingen 
Peksimida (18/6) di Kampus IPB Darmaga Bogor.  Peksimida bertujuan untuk 
menumbuhkan rasa cinta terhadap seni budaya bangsa sebagai nilai luhur 
kepribadian bangsa, dan  diharapkan mahasiswa akan mampu 
mengembangkan kepribadian agar memiliki integritas yang tinggi terhadap 
pelestarian dan pengembangan kepribadian kebudayaan nasional.  Kepala  
Subdirektorat Minat Bakat dan Penalaran,  Direktorat Kemasiswaan IPB, Dr. Ir. 
Sugeng Santoso, M.Agr mengatakan, Peksimida yang akan digelar di Jakarta 
22-24/6 ini memperlombakan sebanyak 15 tangkai seni yaitu vokal group, 
lagu pop, dangdut, keroncong, seriosa, baca puisi, monolog, penulisan puisi, 
penulisan cerpen, penulisan lakon, desain poster, lukis, fotografi dan komik 
strip.  IPB akan mengikuti 14 tangkai lomba.  Sementara Peksiminas akan 
dilaksanakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada September 2014 
mendatang.  Rektor IPB, Prof. Dr. Ir Herry Suhardiyanto, MSc saat momen 
pelepasan mengatakan, “Kerja keras, dedikasi dan upaya persiapan yang 
dilakukan selama ini semoga membuahkan hasil yang mengembirakan 
dengan memperoleh tempat yang terhormat dalam ajang ini.  Tampak hadir 
dalam pelepasan ini: Prof. Dr. Yonny Koesmaryono (Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemasiswaan IPB), Dr. Rinekso Soekmadi (Direktur 
Kemasiswaan IPB) dan sejumlah pejabat. (wal)

Siswa Sawahlunto Bertandang ke IPB

ebanyak 75 siswa kelas XI dan 15 guru pembimbing SMAN 2 SSawahlunto, Sumatera Barat berkunjung ke IPB, (17/6). Rombongan 
“Goes to Campus” itu diterima oleh Kepala Bidang Humas, Kantor 

Hukum, Promosi, dan Humas IPB, Siti Nuryati, STP, MSi.  Wakil Kepala 
Sekolah SMAN 2 Sawahlunto, Artati, mengatakan, “Kegiatan ini bertujuan 
untuk memberikan motivasi kepada para siswa untuk melanjutkan kuliah di 
IPB”. Disebutkannya pula, bahwa selama ini cukup banyak siswa SMAN 2 
Sawahlunto yang berminat masuk IPB, hanya saja tidak semua diterima di 
perguruan tinggi pertanian ternama ini.  Sebelumnya, para siswa disuguhkan 
satu buah tayangan film mengenai IPB yang ternyata cukup membuat mereka 
terinspirasi untuk melanjutkan kuliah di IPB. Informasi mengenai IPB pun 
semakin lengkap saat Kabid Humas IPB memaparkan apa dan bagaimana IPB 
secara komprehensif. Di sesi tanya jawab, sejumlah pertanyaan muncul dari 
siswa maupun guru, seperti apa saja riset yang telah dihasilkan Departemen 
Biologi, peluang masuk bagi yang memilliki prestasi di tingkat internasional,
dan materi  apa saja yang diuj ikan pada Uj ian Talenta Masuk
(UTM) IPB. (nm)

Pelatihan SIG  untuk Pemkab Kepulauan 
Mentawai

epartemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) IPB melalui Bagian DPenginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan 
(AIK) mengadakan pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Kelautan untuk aparat Bappeda Kabupaten Kepulaan Mentawai 18-21/6.  
“Pada kesempatan pelatihan ini diberikan materi dasar tentang sistem 
informasi geografis kelautan” ungkap Dr. Jonson Lumban Gaol selaku 
instruktur. “Hal ini dikarenakan para peserta masih awam terhadap materi 
SIG kelautan, “ imbuh pakar enginderaan jarak jauh ITK IPB ini.  Empat orang 
peserta yang menempuh perjalanan jauh  dan melelahkan dari Pulau 
Mentawai menuju Bogor dan dengan latar belakang keilmuan dan pendidikan 
yg berbeda menjadi tantangan tersendiri bagi  tim instruktur  yg terdiri dari Dr. 
Jonson Lumban Gaol, Risti Endriani Arhatin, M.Si dan Iqoh Faiqoh, S.Ik ini (*)
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