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irektorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor (IPB) degradasi hutan dan penambahan cadangan karbon hutan di 
menggelar Seminar Internasional di IPB International negara berkembang). Ini dapat meningkatkan upaya pengurangan DConvention Center, Senin (10/2). Seminar ini terselenggara emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

berkat kerjasama antara IPB dengan Copenhagen University, Denmark Direktur Riset dan Inovasi IPB, . Iskandar Zulkarnaen 
dan Roskilde University dan Hanoi University of Agriculture.  Siregar berharap melalui seminar ini Konsersium Peneliti  
Seminar ini dilakukan untuk mendiskusikan usaha-usaha untuk menemukan skema penelitian yang tepat dalam upaya  
mengurangi laju degradasi hutan dan deforestasi. Selain itu, untuk pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan 
memberikan insentif  bagi negara berkembang yang berhasil penambahan cadangan karbon hutan di negara berkembang.
mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD Kerjasama penelitian ini akan diikuti mahasiswa S3 dari Indonesia, 
merupakan mekanisme internasional yang bersifat sukarela dan Denmark dan Vietnam di bawah skema supervisi internasional. 
menghormati kedaulatan negara. REDD  merupakan salah satu Selain itu, penelitian diarahkan  untuk menganalisis  regulasi 
kegiatan mitigasi perubahan iklim di sektor kehutanan. REDD+, mengembangkan aturan, akses ke hutan, serta cara 
Seiring waktu,  REDD melahirkan REDD+ yaitu reducing emissions from memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar hutan yang 
deforestation and forest degradation and enhacing carbon stocks in menggantungkan hidupnya dari hutan. (ddh)
developing countries (pengurangan emisi dari deforestasi dan 
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alah satu alumni Institut Pertanian Bogor 

(IPB) penerima beasiswa Bidikmisi Smendapatkan kesempatan untuk 

bertemu dan menyampaikan testimoni di 

hadapan presiden Republik Indonesia (RI). 

Deslaknyo Wisnu Hanjagi, S.KPM, Alumni 

Program Akselerasi  Departemen Sains 

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, 

Fakultas Ekologi Manusia ini memberikan 

testimoninya dalam Silaturahim Nasional 

Bidikmisi Tahun 2014 bertajuk 'Kebangkitan 

Kaum Dhuafa". Kegiatan ini diselenggarakan 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud). Acara ini dihadiri sekitar 1200 

orang. Acara tersebut dilaksanakan bersamaan 

dengan peluncuran pemberian beasiswa dari 

presiden (Presidential Scholarship).

D a l a m  k e s e m p a t a n  i t u ,  D e s l a k n y o  

menyampaikan rasa terima kasihnya kepada 

presiden, pemerintah dan rakyat Indonesia. 

Deslaknyo juga bercerita tentang jejak hidup dan 

perjuangan sewaktu kuliah di IPB. “Orang tua 

saya hanya buruh tani. Ibu saya setiap hari 

mendapatkan upah 10-20 ribu rupiah. 

Alhamdulillah, semasa saya sekolah selalu 

pendapatkan beasiswa prestasi dari sekolah. 

"Saya punya tekad kuat mendaftar ke IPB, " 

tandasnya.

Dengan uang hasil bekerja sebagai kasir di 

sebuah minimarket di Temanggung, ia berangkat 

ke IPB. IPB telah mengubah hidupnya menjadi 

lebih baik dan mengajarkan kepadanya untuk 

cepat beradaptasi  menjawab tantangan hidup. 

Selama di IPB, ia belajar untuk mengatur 

kehidupannya. Selain belajar, Deslaknyo aktif di 

berbagai organisasi. Selain itu, ia juga bekerja 

menjadi Event Organizer (EO) dan apapun 

pekerjaan ia lakoni seperti menjadi asisten 

Testimoni Alumni Bidikmisi IPB 
di Hadapan Presiden RI

dosen di beberapa mata kuliah sekaligus dan lain-

lain. Banyak adik kelasnya bertanya, kok bisa 

mengatur waktu? Ia hanya menjawab, “Saya 

berusaha mengurangi waktu tidur saya. Mungkin 

teman-teman satu rumah saya tidak mengetahui 

jika saya sering sekali bangun malam dari pukul 1 

hingga 4, meski di kelas juga dijuluki sebagai 

tukang tidur. Namun itu adalah cara belajar saya. 

Saya membaca materi kuliah sekilas ketika di awal 

dosen menjelaskan. Saya mengatur posisi terileks 

ketika kuliah, sedikit mengantuk, dan di sana saya 

dapat belajar dan mendengarkan dosen dengan 

efektif,” paparnya.

Deslaknyo juga menjadi mahasiswa Bidikmisi 

yang lulus dengan predikat cumlaude (menjadi 

lulusan pertama Bidikmisi IPB) dan langsung 

bekerja.  “Sebelum s idang saya sudah 

mendapatkan tawaran bekerja di empat instansi. 

Alhamdulillah, sebelum lulus, saya sudah bekerja 

sebagai Manager of Research and Data Analysis 

Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia 

(MITI), sebuah NGO yang bergerak untuk 

membawa teknologi ke masyarakat. Sembari 

mempersiapkan diri untuk melanjutkan kuliah di 

luar negeri. Saya tetap ingin mengejar cita-cita 

masa kecil saya, yaitu menjadi seorang guru.  Kelak 

ketika saya telah menduduki posisi tinggi di 

manapun saya bekerja, baik di perusahaan maupun 

di instansi pemerintahan, saya akan tetap 

mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik baik 

guru maupun dosen,” ujarnya.

Pesan Deslaknyo,  mahasiswa Bidikmisi hendaknya 

dapat terus berkarya, meski berada di tengah 

ketidakmapanan. “Kita harus menjadikan 

kekurangan ini sebagai semangat untuk berubah 

menjadi lebih baik. Mahasiswa Bidikmisi adalah 

mahasiswa yang luar biasa. Kelak, ketika kita sudah 

mampu berdiri di kaki sendiri, giliran kita yang akan 

mengasuh generasi masa depan. Jangan pernah 

minder dan tetap berusaha menjadi sosok yang 

peduli terhadap keadaan orang-orang di sekitar 

kita. Bersedekahlah meski kita termasuk orang yang 

tidak mampu secara ekonomi, karena ini akan 

menjadi nilai tambah tersendiri yang diberikan 

Allah pada kita,” paparnya. (RF)

ecognition And Mentoring Program Institut Pertanian Bogor (RAMP-IPB) berupaya mengikis 

jarak antara inovasi teknologi dan penyediaan teknologi berkelanjutan dengan permasalahan Ryang berkembang di tengah masyarakat. Karya inovasi dan invensi yang dihasilkan peneliti 

diharapkan dapat menjawab persoalan di masyarakat, baik pada masa kini maupun  masa mendatang.

Direktur RAMP-IPB, Dr. Aji Hermawan, MM mengatakan, sebagai upaya mengikis jarak antara inovasi 

teknologi dengan permasalahan di masyarakat, pihaknya mengumpulkan para peneliti dari IPB, Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dewan Riset Nasional dan Center of Inovation Policy of 

Governance dalam Workshop bertajuk “Consultation Workshop: Developing New Models of Bringing 

Innovation Into Sustainable Technological Solution” belum lama ini di Bogor

“Melalui workshop ini, kami berharap dapat menemukan pendekatan yang tepat untuk menutup 

jurang antara inovasi teknologi dan penyediaan solusi berkelanjutan dengan permasalahan di 

masyarakat,” ujar Dr. Aji. Workshop ini  terselenggara berkat kerjasama RAMP-IPB  dengan The 

Universities of Councils Network for Innovation for Inclusive Development (UNIID-SEA).

Tiga pembicara utama menyampaikan materi kunci dalam workshop ini yaitu Wakil Kepala LPPM IPB 

Bidang  Pengabdian kepada Masyarakat, Dr Ir Hartoyo, Project Manager UNIID-SEA, Mary Garce P. 

Santos dan Dr. Ir. Tusy Adibroto dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Workshop 

dilanjutkan dengan sesi diskusi yang difokuskan pada program-program yang telah berjalan. Para 

peserta bertukar pikiran dan pengalaman terkait dengan model-model penerapan teknologi di 

masyarakat, keunggulan serta hambatan yang dihadapi. Dari pembelajaran yang diperoleh 

diharapkan muncul model inovatif yang dibutuhkan perguruan tinggi untuk membawa inovasi 

teknologi yang dihasilkan menjadi solusi berkelanjutan bagi permasalahan yang ada di masyarakat. 

(***/wal)

Dekatkan Inovasi Teknologi ke Masyarakat
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