
Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPBIPBP
 a

 r
 i

 w
 a

 r
 a

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Dedeh Hartati 

Editor: Nabiela Rizki Alifa Reporter :  Siti Zulaedah, Nunung Munawaroh,  Rio Fatahillah, Awaludin, Waluya S Layout : Devi  

Fotografer: Cecep AW, Bambang A, Sirkulasi: Agus Budi P, Endih M, Untung Alamat Redaksi: Humas IPB Gd. Andi Hakim 

Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Darmaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Setiap Selasa, Pukul : 19.30 - 20.00 WIB
Pakar IPB di “ Siaran Pedesaan RRI “ 93,75 FM

PARIWARA IPB/ Juni 2014/ Volume 103

DENGARKAN...!

Empat ratus mahasiswa dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 23/6 mendapatkan 
suntikan vaksin anti rabies. Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Kedokteran 
Hewan (FKH) IPB, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Kesehatan 

RI ini dilakukan untuk menjamin keselamatan petugas medis dalam membantu mencegah, 
menurunkan dan mengobati kasus rabies.  Vaksinasi dilakukan kepada 150 mahasiswa tingkat sarjana 
FKH, 80 mahasiswa Program Keahlian Paramedis Veteriner (Diploma), 120 mahasiswa dari Program 
Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) dan 50 dosen dari FKH. Vaksinasi akan dilakukan tiga  kali ulangan: 
hari pertama, 7 hari kemudian, hari ke 28. Ini dilakukan untuk mendapatkan kekebalan yang memadai.

Indonesia saat ini sedang menghadapi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia (zoonosis) yang 
berakibat fatal bagi manusia. Salah satunya adalah rabies, penyakit ini masih sulit ditangani karena 
belum ditemukan obatnya. Rabies adalah salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Ada 55 ribu 
korban meninggal di dunia per tahun karena rabies. Ada 24 provinsi di Indonesia yang tertular rabies, 
sehingga patut menjadi sorotan agar dapat segera ditanggulangi. Sumber rabies ada pada hewan yakni 
anjing, kucing, monyet, dan lain-lain.  Umumnya pada anjing, manusia terancam kalau dapat gigitan 
dari hewan yang terjangkit rabies. “Pada tahun ini,  FKH IPB bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi 
Riau, wilayah  yang angka kejadian rabiesnya mengalami peningkatan. Kami diharapkan dapat 
membantu petugas di sana yang jumlahnya terbatas. Kami diminta untuk membantu menurunkan 130 

mahasiswa dan sejumlah dosen pada bulan 
Agustus 2014 mendatang untuk terjun ke 
masyarakat membantu  memberantas rabies, 
melakukan vaks inas i ,  sos ia l i sas i  dan 
menginformasikan bagaimana mengatasinya,” 
ujar Dekan FKH IPB, Prof. Dr. drh. Srihadi 
A g u n g  P r i yo n o  d a l a m  s a m b u ta n nya .  
“Vaksinasi anti rabies perlu diberikan bagi 
seseorang yang berpotensi terjangkit karena 
banyak berhubungan/bersentuhan dengan 
hewan tersebut, “ tambah Dekan. 

 Lebih lanjut dikatakannya, upaya preventif 
yang paling baik adalah dengan cuci luka 
segera setelah digigit hewan. “Tindakan 
pertama adalah cuci luka pada air mengalir 
selama 10-15 menit dengan sabun atau 
deterjen. Virus rabies melekat pada lemak 
sehingga virus akan larut dengan sabun atau 
deterjen. Ini adalah pertolongan pertama yang 
bisa menyelamatkan manusia, “ tandasnya.  
Vaksin anti rabies ini biasanya tersedia di 
daerah yang jumlah populasi anjing tinggi. 
O leh  karen anya  d i s aran kan   kep ad a 
pemerintah daerah untuk membentuk Rabies 
Center. 

Dukungan penuh juga disampaikan oleh 
Rektor IPB Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto yang 
hadir dan menyaksikan saat Prof. Srihadi   
menjadi dosen pertama yang di suntik vaksin 
rabies. Menurutnya, mahasiswa FKH IPB 
adalah garda terdepan agar Indonesia bebas 
rabies. Kegiatan ini adalah upaya pencegahan 
agar kejadian yang tidak diinginkan tidak 
menimpa mereka yang bertugas. Ini betul-
betul menyadarkan kita semua akan arti 
pentingnya vaksinasi anti rabies. (zul)

Vaksinasi Anti Rabies Bagi 400 
Dosen dan Mahasiswa IPB



Dr Hawis Madduppa Terbitkan Buku Ikan Terumbu Indonesia

Dr. Hawis Madduppa  dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) IPB 
berhasil menerbitkan buku berjudul “Bioekologi dan Biosistematika Ikan 
Terumbu”. Buku setebal 373 halaman ini berisi tentang Teknik Sampling 
Genetika dan Monitoring Terumbu Karang, Petunjuk Identifikasi Ikan di 
Indonesia serta beberapa studi kasus di Kepulauan Seribu.  Buku terbitan IPB 
Press  bulan Mei 2014 ini merupakan sebagian dari kajian ikan terumbu yang 
sudah dimulai sekitar sepuluh tahun  lalu. “Pengumpulan informasi dan data 
dimulai sejak tahun 2004  dan ditambah dengan hasil penelitian terkini yang 
kami lakukan”ungkap Kepala Laboratorium Biodiversitas dan Biosistematika 
Kelautan IPB. “Informasi diambil dari berbagai pulau-pulau kecil dan besar di 
seluruh Indonesia ”imbuh pria kelahiran Watampone Sulawesi Selatan ini. (*)

Waspada Perampokan di Lingkungan Kampus!

Baru baru ini, bahwa telah terjadi aksi percobaan perampokan terhadap salah 
seorang mahasiswi IPB, tepatnya mahasiswi Program Studi Ekonomi Syariah 
Angkatan 47. Aksi ini dilakukan perampok saat mahasiswi ini ada di Mushola 
al-Fath (lingkar Fateta-FEM-PAU) pada pukul 20.30 WIB.   Korban sempat 
terkena sayatan pisau di tangannya. Perampok mengunakan masker dan 
menodongkan pisau kepada korban. Beruntung jiwa dan barang-barang 
korban selamat.  Peristiwa ini menandakan  perampok/pencuri yang beraksi 
di kampus IPB sudah lebih nekat dan berbahaya. Dihimbau kepada seluruh 
sivitas akademika IPB untuk selalu waspada terhadap berbagai bentuk 
kejahatan yang mungkin terjadi dimana pun, termasuk ketika beraktivitas di 
lingkungan kampus. Kepada semua wanita dihimbau untuk tidak bepergian 
sendirian ketika malam hari.  Mohon himbauan ini disampaikan agar 
meningkatkan kewaspada.

Waspada Penipuan Bermodus Penawaran Iklan!

Mohon berhati-hati terhadap berbagai bentuk penipuan, salah satunya 
bermodus penawaran iklan. Baru-baru ini, Kantor Hukum, Promosi dan 
Humas (HPH) IPB ditelepon dan didatangi sales iklan di Yellowpages.  Ragu 
akan kebenaran penawaran iklan tersebut, Kantor HPH melakukan cross 
check ke kantor pusat  Yellowpages Indonesia. Benar, ternyata itu adalah 
penipuan. Informasi juga didapatkan dari berbagai unit kerja di lingkungan 
IPB bahwa beberapa tahun lalu, beberapa unit kerja di IPB pernah menjadi 
korban penipuan dengan modus iklan di Yellowpages ini. Dengan demikian, 
mohon seluruh unit kerja waspada.

Roboboat Competition 2014

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan(ITK) IPB melalui Bagian Akustik dan 
Instrumentasi Kelautan (AIK) mengadakan Roboboat Competition 2014 pada 
21/6.  Aplikasi Roboboat dilaksanakan di fasilitas Water Tank di Laboratorium 
Akustik ITK sementara poster dan pameran dilaksanakan di koridor FPIK-IPB.  
“Tahun ini masih dengan tantangan yang sama yakni kapal tanpa awak 
mengikuti jalur yang sudah ditentukan panitia” ungkap Prof Indra Jaya selaku 
penanggungjawab Lomba. “Namun terlihat sekali kreasi dan inovasi dari 
peserta lebih unik dari pada tahun sebelumnya” imbuh Dekan FPIK-IPB ini.  
Selanjutnya dengan adanya kegiatan seperti ini, Kepala Bagian Akustik dan 
Instrumentasi Kelaun (AIK) FPIK IPB ini, berharap bahwa kompetensi 
mahasiswa ITK semakin meningkat serta yang tak kalah penting adalah 
semakin mendekatkan kepada kemandirian teknologi kelautan Indonesia. (*)

elang wisuda, Rabu (25/6), Direktorat Pengembangan JKarir dan Hubungan Alumni (DPKHA) IPB menggelar 
“Studium General Pembekalan Karir Pra Wisuda 

Sarjana”, yang menghadirkan dua orang pembicara, yaitu 
Direktur PT Multi Azam Sejahtera Ir H. Achmad Iman, dan 
pemenang pertama Wirausaha Muda Indones ia 
Kementerian  Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Kukuh 
Roxa Putra Hadriyono.  Di hadapan sekitar 200 calon 
wisudawan, Ir Achmad yang juga alumni IPB angkatan 23 ini 
bertutur tentang karir yang ia jalani dari nol hingga mencapai 
kedudukan tinggi di sebuah perusahaan internasional. 
Semangat inilah yang ia tularkan kepada para calon 
wisudawan  yang berkeinginan mendapat kerja dengan gaji 
yang tinggi. 

“Carilah perusahaan yang mau menghargai kompetensi kita. 
Namun sebelum itu, kita harus terlebih dulu berani 
menghargai diri kita. Setelah itu, kita harus punya target 
kapan bisa menyerap ilmu dari perusahaan tempat kita 
bekerja,” papar Ir Achmad. Kukuh Roxa Putra Hadriyono, 
juara pertama Wirausaha Muda Indonesia Kementerian  
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, turut hadir 
memberikan motivasi kepada para adik kelasnya ini. Alumni 
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian 
Angkatan 43 ini mengatakan tidak tepat jika masih ada 
mahasiswa IPB yang berkeluh sulitnya mencari kerja. 
Padahal dari pengalamannya membangun perusahaan, 
justru pihaknya kesulitan mencari tenaga kerja yang 
kompeten. Dalam kesempatan ini, setidaknya Kukuh 
membangun semangat mahasiswa untuk mau turun ke 
masyarakat, menjadi solusi dari masalah yang ada di mereka. 

Pada bagian lain Kukuh yang juga pemenang pertama 
Wirausaha Muda Mandiri ini menegaskan, bahwa 
sesungguhnya skill yang dimiliki alumni IPB di atas rata-rata. 
Sayangnya, rasa percaya diri masih dinilai kurang untuk bisa 
bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain.  Menjadi 
seorang entrepreneur pemula, terang Kukuh, tidak harus 
membuat perusahaan sendiri. Melainkan bisa memulainya 
terlebih dulu bergabung dengan perusahaan besar atau 
bahkan dengan perusahaan star-up. Mengawali karir di 
perusahaan terakhir ini, dinilai Kukuh justru membuka 
peluang untuk mempercepat karir ke jenjang yang lebih 
tinggi. (nm)
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