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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

ekitar Tujuh Ribu mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor (IPB) merayakan hari jadi IPB Ske-51 di Lapangan Gymnasium Kampus IPB Darmaga (1/9). Mahasiwa dari program 
Diploma, sarjana, magister, doktor, dan alih jenis ini mengikuti Upacara Penerimaan 

Mahasiswa Baru Multistrata secara resmi sekaligus pembukaan Peringatan Dies Natalis IPB ke-
51. Di awal upacara, Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc mengemudikan traktor yang 
membawa perwakilan mahasiswa baru dari berbagai jenjang. “Ini sebagai simbol rasa 
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa baru di Kampus Rakyat. IPB didirikan 
sebagai jawaban kelangkaan pangan. Founding father mengambil langkah dengan mendirikan 
IPB agar bangsa besar ini bisa memproduksi pangannya sendiri,” ujar Rektor.

Dalam kesempatan ini Rektor berpesan hendaknya mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh 
sebagai upaya menghadirkan solusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Kita 
menjawab itu dengan bekerja keras dan mematuhi arahan serta bimbingan dosen. Kita punya 
tugas sejarah yang tidak ringan. Sudah selayaknya kita dapat mewariskan prestasi yang sudah 
dicapai para pendahulu  ini ke generasi selanjutnya. Giliran saudara meneruskan estafet dan 
meneruskan ke generasi selanjutnya,” tandas Rektor. Menurutnya, keunggulan lulusan IPB 
adalah terbiasa mengelola hal-hal yang bersifat kompleks dan uncertainty (makhluk hidup 
diantaranya tumbuhan dan hewan). Skill inilah yang terus menerus harus dikembangkan. Selalu 
berinteraksi dengan makhluk hidup dan kemampuan mengolah data dengan metodologi 
numerik sahih dan data akurat adalah kekuatan yang luar biasa.  “Maka mari kita teruskan 

Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru Multistrata 2014/2015 
dan Pembukaan Dies Natalis IPB ke-51 

perjalanan dengan menjadikan IPB sebagai 
perguruan tinggi yang unggul dan baik.  Saat 
ini IPB masuk dalam perguruan terbaik 
dunia pada urutan ke 151. Tentu ini harus 
dibuktikan dengan bekerja keras dan inovasi 
yang sudah dicapai perlu dikembangkan 
lagi,” tegasnya.

Gempita pembukaan Dies begitu terasa 
dengan ragam atraksi diantaranya piramida 
insan perjuangan; parade bendera, dan 
atraksi paramotor. Momen ini pun terasa di 
l u a r  G y m n a s i u m  I P B ,  t e m p a t 
d i langsungkannya acara.  Di  se lasar 
Perpustakaan IPB, sivitas akademika IPB 
dapat menyaksikan momen fenomenal ini 
melalui layar live streaming. Sivitas pun 
dapat mengakses siaran langsung acara ini di 
gadget masing-masing. (zul)

Jangan Dilewatkan!

1. Pakar IPB di “Siaran Pedesaan 

RRI” 93,75 FM, setiap Selasa pukul 

19.30-20.00 WIB.

2. Siaran SMART Syariah (CI-BEST 

LPPM IPB) Radio SMART FM  

(95,95 FM), setiap Rabu pukul 

08.00-09.00 WIB.

3. Halaman IPB di Lion Magazine 

(Lion Air Inflight Magazine) dan 

Batik Magazine (Batik Air Inflight 

Magazine) di setiap edisi.

4. Kolom Tamkinia Republika (CI-

BEST LPPM IPB) setiap Kamis di 

minggu terakhir.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali menggelar 
Jum'at Keliling (Jumling) (29/8). Kegiatan Jumling kali ini 

diadakan di Desa Sukawening Kecamatan Dramaga. Rombongan 
IPB dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB, 
Prof. Dr. Drh. Srihadi Agungpriyono, M.Sc. Dalam kegiatan ini, 
Dekan FKH membawa bingkisan khusus untuk sekitar 20 anak-
anak yatim di Desa Sukawening. Selain membawa bingkisan 
khusus, Dekan FKH juga menyerahkan bantuan dari LPPM IPB 
berupa alat pengasapan/fogging kepada Kepala Desa 
Sukawening, bantuan alat kesehatan, papan nama untuk 

Posyandu “Cesin 2”, Sertifikat Pelatihan Pengoperasian Mesin Fogging dan Juru Pemantau Jentik 
yang telah dilaksanakan pada 27 Mei 2014, buku paket bacaan “9 Pilar Karakter”, alat tulis untuk 
PAUD Nurul Inayah, dan alat tulis dan cat untuk madrasah Nurul Huda.

Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc menyatakan, 
“Kegiatan Jumling ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan IPB dengan masyarakat dan 
keberadaan IPB diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Tahun ini 
kami melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah kesehatan dan kebersihan dan 
membantu masyarakat bagaimana upaya mengatasi atau mencegah masalah yang disebabkan oleh 
nyamuk”. “LPPM IPB dibantu tim dari FKH telah melakukan pelatihan pengoperasian mesin fogging 
dan juru pemantau jentik. Kegiatan Ini diharapkan dapat mencegah penyakit menular yang 
diakibatkan oleh nyamuk. Harapan kami, IPB dapat membantu permasalahan-permasalahan yang 
ada di masyarakat Sukawening khususnya di kampung Cibeureum Kalong”, tambah Dr. Ir. Prastowo, 
M.Sc.

Dalam sambutannya Kepala Desa Sukawening, Husen menyatakan, “Saya mendoakan, semoga  
silaturahmi dari IPB mendapat ridho Allah SWT. Saya mengucapkan terima kasih atas banyaknya 
bantuan yang diberikan IPB untuk Desa Sukawening, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun 
Posyandu. Hal ini berkat kemitraan antara IPB dengan pihak desa”. Dalam kesempatan ini Prof. Dr. 
drh. Srihadi Agungpriyono, M.Sc memotivasi masyarakat untuk mendidik generasi muda menjadi 
anak soleh dan memotivasi para generasi muda Sukawening untuk mengenyam pendidikan di IPB. 
“Saya berpesan untuk mendidik generasi muda dengan benar sehingga menjadi anak yang soleh. 
Bagaimana menjadi anak oleh sekolahnya di PAUD dari awal karena diajarkan ilmu agama. Mudah-
mudahan dengan adanya PAUD ini menyadarkan bahwa pendidikan agama merupakan hal-hal yang 
sangat penting. Bila sudah mendapat dasar pendidikan agama, insyaAllah ilmu-ilmu yang lain mudah 
mengikuti dan anak-anak ini dapat meneruskan pendidikan sampai tinggi dan masuk perguruan 
tinggi, diantaranya masuk IPB”, tutup Prof. Srihadi. (RF)

Dekan FKH Motivasi Generasi Muda 
Desa Sukawening Untuk Kuliah di IPB

ndonesia menjadi Negara penyumbang terbesar Idalam hal pertambahan penduduk dunia 
setelah China, India, Brazil dan Nigeria. 

Diperkirakan pada tahun 2035, jumlah penduduk 
Indonesia akan mencapai 305 juta jiwa. Disamping 
itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia 
produktif  terbesar sepanjang 2012-2045. 
Hendaknya potensi  in i  d i imbangi  dengan 
pengelolaan sumber daya manusia yang tepat.  
“Jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2030 
diperkirakan mencapai 67,9 persen. Selain itu, 
diperkirakan di tahun itu akan terjadi penurunan 
rasio beban ketergantungan kepada tenaga kerja 
usia produktif. Maka dapat disimpulkan tahun 2030 
adalah tahun emas bagi ekonomi Indonesia. Bonus 
demografi ini harus diimbangi dengan penciptaan 
peluang kerja. Jika tidak, maka yang terjadi adalah 
bencana demografi,” ujar Rektor IPB, Prof. Ir. Dr. 
Herry Suhardiyanto, M.Sc saat memotivasi 
mahasiswa baru program Diploma IPB dalam 
kegiatan Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa 
Baru (MPKMB).

“Kesempatan Saudara (mahasiswa baru program 
Diploma) dengan di terima IPB ini, mohon jangan 
disia-siakan. Karena 16 tahun ke depan, Saudara-lah 
yang nantinya menjalani tahun emas tersebut,” 
tambahnya. Dengan kekayaan alam Indonesia yang 
melimpah dan bonus demografi ini harusnya 
Indonesia bisa menjadi negara maju. Bahkan 
menurut Mckinsey Global Institute, Indonesia akan 
menduduki posisi ke-7 diantara negara-negara maju  
di dunia.  Jumlah penduduk dunia saat itu 
diperkirakan akan mencapai 9 Milyar. Tentu mereka 
membutuhkan makanan kan? Lalu siapa yang akan 
menyediakannya?  Jangan pernah sekali-kali 
meremehkan dunia pertanian. Indonesia menjadi 
penghasil minyak sawit pertama dunia, penghasil 
kakao terbesar ketiga dunia, penghasil kopi terbesar 
ketiga dunia, penghasil karet terbesar kedua dunia.  
“Semua itu masuk ranah pertanian, jadi siapa saja 
yang suka makan coklat, suka minum kopi, suka naik 
mobil, jangan remehkan pertanian,” tegasnya di 
hadapan ribuan mahasiswa baru dari 18 program 

Rektor IPB di MPKMB Diploma: 
Jangan Remehkan Pertanian

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menanadatangani nota kesepahaman (MoU) dengan IKabupaten Mimika, Provinsi Papua di Ruang Sidang Rektor, Kampus IPB Darmaga (28/8). IPB 
dan Kabupaten Mimika menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc menyatakan, 
“Atas nama pimpinan dan segenap warga IPB saya mengucapkan selamat datang di Kampus IPB 
Darmaga. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kepercayaan 
yang diberikan Kabupaten Mimika sebagai mitra kerjasama untuk membangun daerahnya. 
Sudah lama IPB secara perorangan maupun institusi memilki kegiatan di Papua, salah satunya 
adalah program stasiun pangan darurat.” 

“IPB memiliki demikian banyak prestasi di bidang inovasi. Maka, selayaknya hasil inovasi ini 
dapat dirasakan oleh masyarakat. Saya bersyukur Bapak Bupati sudah sangat concern dan 
memberikan arahan yang sangat jelas untuk mengembangkan potensi daerah melalui 
pendidikan. Mudah-mudahan dapat kita siapkan sumberdaya manusia dengan sebaik-baiknya, 
untuk konsisten memajukan tanah papua,” ujar Prof. Herry. Bupati Kabupaten Mimika, Ausilius 
You, S.Pd, M.M menyatakan, “Saya merasa kagum memasuki kampus ini. Saya percaya kampus 
ini mampu menyediakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan di era globalisasi. Dalam aspek 
kehidupan di Mimika, sumberdaya manusia sangat menentukan di semua bidang. Selama ini 
untuk menangani hal-hal ini kami selalu datangkan orang dari luar dan kami agak segan belajar 
kepada mereka.” “Penting bagi kami anak-anak kami menuntut ilmu ke IPB agar nantinya dapat 
kembali dan membangun Mimika Sekarang kami akan menyiapkan generasi sehingga ke 
depannya jati diri mereka sebagai penjaga dusun Papua juga semakin kuat,” ujar Ausilius. (RF)

IPB Jalin Kerjasama Dengan Kabupaten Mimika
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