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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

rof.Dr. Ahmad Syafii Maarif memberikan Orasi Ilmiah di hadapan ribuan mahasiswa IPB IPB) di Grha PWidya Wisuda (GWW), Kampus IPB Darmaga (22/9). Sidang Terbuka dalam Rangka Dies Natalis IPB ke 
51 ini sengaja mengundang tokoh nasional yang dikenal dengan sebutan Buya Syafii Maarif ini untuk 

menyuarakan pemikirannya tentang kondisi pendidikan dan Indonesia terutama di bidang pertanian.  Dalam 
orasinya, Buya Syafii mengangkat tema “Pendidikan Karakter, Kelakuan Elite dan Wajah Petani Kecil 
Indonesia”. Buya menjabarkan bahwa jika suatu bangsa kehilangan karakternya maka sama artinya dengan 
bangsa itu sudah kehilangan segala‐galanya dan bisa menjadi mainan bangsa lain. Konsep karakter 
mengandung nilai kualitas moral dan etika, kualitas kejujuran, keuletan, keberanian dan integritas.

“Tanda‐tandanya sudah mulai kelihatan. Reformasi 16 tahun lalu yang menyatakan perang terhadap KKN 
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), kini mati suri walaupun sudah terobati oleh kiprah KPK yang fenomenal. 
Bahkan kolusi dan nepotisme belum banyak perubahan bahkan kambuh. Belakangan muncul generasi 
penyusu (meraih posisi politik karena pertalian darah dengan orang tua atau hubungan keluarga). Generasi ini 
punya karakter yang rapuh, sulit diharapkan memiliki integritas pribadi dan kepercayaan diri yang kuat,” 
ujarnya. Menurutnya ini akibat dari gagalnya pendidikan karakter dalam sistem persekolahan Indonesia. Pada 
kekuasaan di tangan para elite yang serba “tuna” ini, jangan harap nasib rakyat jelata, seperti petani kecil akan 
diperhatikan. Panggung politik Indonesia sekarang sedang berada di tangan mereka yang minus idealisme. 
“Sia‐sialah kita jika terlalu berharap kepada para elite ini untuk memperhatikan hak rakyat jelata dan petani 
kecil yang memang sudah terabaikan sejak lama. Bahkan kepekaan batin kita terhadap nasib rakyat dan petani 
sudah lama layu. Khusus untuk pertanian, yang paling punya otoritas untuk itu adalah pemerintah dan IPB. 

Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke-51: 
Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif  Orasi di IPB

Kampus yang sudah menginjak usia 51 tahun ini 
harus selalu bersuara lantang tanpa rasa takut 
untuk membela dan memperjuangkan nasib 
petani. Untuk itu, alumni IPB yang terdidik ini 
harus harus dibekali dengan semangat patriotik 
sehingga bisa tampil sebagai petarung‐petarung 
tangguh untuk membela dan mencerahkan para 
petani. Akhirnya untuk mahasiswa dan alumni 
IPB, disamping harus mempunyai karakter yang 
kuat dan petarung sejati, ungkapan ini mungkin 
perlu saya tambahkan: Hidup terlalu pendek 
untuk dipermainkan dan sekali berarti setelah itu 
mati,” tuturnya.

Dalam acara puncak perayaan ulang tahun IPB ini, 
Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc 
menjabarkan tujuh langkah penyelamatan 
pertanian bangsa Indonesia dari kehancuran, 
Rescuing Strategi.  Ke‐tujuh langkah tersebut 
adalah pertama, pelurusan cara pandang tentang 
pembangunan pertanian dan ekonomi dari 
resources based economy menjadi knowledge 
economy. Kedua, pencegahan konservasi sawah 
menjadi pemukiman kawasan industri dan 
perkantoran dan jalan raya. Ketiga, fokus pada 
komoditas unggulan dan lokasi yang tepat. 
K e e m p a t  i n t e g r a s i  h u l u  h i l i r.  K e l i m a 
pengembangan model agribinis yang optimum 
dan modern. Keenam perlunya kebijakan 
afirmatif dengan mewujudkan bank tani dan 
nelayan. Ketujuh, perlunya akselerasi. (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. 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.



Indah dan akrab, demikian suasana ulang tahun ke‐50 (HUT Emas) angkatan 1964 A2 Faperta 
IPB, yang sering disebut dengan angkatan “YOS”.  Reuni Emas ini diselenggarakan pada 18/9 
di IICC.  "Reuni ini untuk silaturahmi angkatan '64 dan merayakan HUT Emas ke‐50. 
Angkatan '64 sepakat membuat buku tentang pengalaman selama kuliah dan setelah lulus 
dari  IPB, termasuk pengalaman‐pengalaman angkatan YOS, yang pernah bertugas di 
beberapa instansi pemerintah atau swasta selama 30‐40 tahun. Buku tersebut berjudul Dari 
Baranangsiang untuk Indonesia. Buku ini telah selesai disusun dan akan diserahkan kepada 
Rektor IPB”, kata Ketua Angkatan “YOS”, Ir. Rudi Chaeruddin Basyarah.

 
Ada cerita menarik dari teman‐teman Prof. Bungaran yang ada di luar negeri tentang IPB.  
“IPB yang pertama di dunia, tidak ada yang seperti ini. Universitas ini mempunyai pusat‐
pusat ilmu, teknologi dan pertemuan sedemikian rupa. Luar biasa, “ tutur penggagas buku 
Dari Baranangsiang untuk Indonesia, Prof. Dr.Ir. Bungaran Saragih menirukan ucapan 
temannya.

 
Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc dalam sambutannya mengatakan, “Atas 
nama IPB saya mengucapkan selamat kepada angkatan YOS atas HUT Emas dan 
kebersamaan yang sudah mencapai 50 tahun. Ini sungguh luar biasa. Momentum yang 
sangat penting dengan telah menorehkan sesuatu yang brilian, buku Dari Baranangsiang 
untuk Indonesia. Ini merupakan sejarah yang indah bagi generasi‐generasi sesudahnya, yang 
hendaknya dapat mengambil suri tauladan, menjadi unggulan, dan menjadi mozaik prestasi 
IPB untuk bangsa. 

Mudah‐mudahan angkatan‐angkatan lain dapat mencontoh angkatan A2 Faperta ini. 
Angkatan '64 telah berjuang untuk memajukan pertanian di segala bidang. Perjuangan itu 
tak boleh berhenti. Kita pun tak boleh tinggal diam sebelum kedaulatan pangan bangsa ini 
dapat ditegakkan. Dukungan, dorongan, dan pelajaran yang berharga dalam buku ini 
menjadi panduan yang sangat berharga untuk generasi‐generasi yang mendatang agar 
pertanian menjadi sumber kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.” (wal)

Reuni Emas Angkatan “YOS” dan Peluncuran Buku 
“Dari Baranangsiang Untuk Indonesia”

Jum'at keliling (Jumling) IPB) di desa lingkar 
kampus (19/9), bertema “Gerakan Hidup Bersih 
dan Sehat dan Perencanaan Wilayah Kampung 
Bersih”. Kegiatan Jumling dimulai dengan kerja 
bakti rombongan IPB bersama masyarakat 
Kampung Oncom (kini disebut Dramaga Situ 
Leutik), tepatnya di RT 02 RW 06, Desa Dramaga.  
“Desa Dramaga selain memiliki dikenal akan 
perikanan gurame, juga terkenal dengan produk 
manisan. Di desa ini banyak terdapat usaha 
manisan, seperti manisan pala, mangga, pepaya, 
dan lain‐lain. Ini sangat potensial dikembangkan, 
terutama manisan pala dan sirup pala. Untuk itu 
LPPM IPB memberikan bibit pohon pala kepada 
desa‐desa lingkar kampus. Harapannya, setelah 
berbuah bisa memenuhi pasokan bahan baku 
bagi industri kecil pengolahan buah pala,” kata 
Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Pengabdian 
kepada Masyarakat, Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.

Ro m b o n ga n  J u m l i n g  I P B  p u n  d i s u g u h i 
pertunjukan empat pemuda yang memukul 
bedug. Mereka bukan sembarang memukul 
bedug, tapi pukulan mereka bernilai seni karena 
menghasilkan irama yang indah dan merdu.  Desa 
Dramaga memiliki seni budaya tradisional rampak 
bedug yang telah berdiri sejak tahun 1980‐an. 
Kesenian ini dipelihara turun temurun sehingga 
dapat bertahan sampai sekarang. Puncaknya, 
pada bulan Mei tahun 2014, seni tradisional 
Rampak Bedug Kampung Situ Leutik mengikuti 
Festival Seni Nuansa Islam tingkat Nasional yang 
diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata. Mereka berhasil meraih juara kedua.  
"Kegiatan rampak bedug ini menjadi wahana 
pemberdayaan para pemuda agar memiliki 
kegiatan yang positif agar mereka mencintai 
kesenian yang diwariskan oleh pendahulunya. 
Disamping itu, agar mereka terhindar dari 
pergaulan yang salah,” tandas Arof Akbar, Ketua 
Rampak Bedug sekaligus Ketua RT 02 RW 06. 
(Wal)

Jumling IPB 
di Desa Dramaga
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