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DENGARKAN...!

“Suryadi  keluarga Mad Isak, sangat memuaskan”. Seru pengatur acara di Sidang Terbuka Institut 
Pertanian Bogor (IPB)  Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap V Pendidikan Sarjana, Profesi Dokter 
Hewan dan Pascasarjana Tahun Akademik 2013/2014, Rabu (30/4), di Grha Widya Wisuda, Kampus 
IPB Dramaga, Bogor.

Seruan tersebut langsung diiringi gemuruh tepuk tangan ribuan orang yang hadir saat sosok Suryadi 
muncul di panggung dengan menggunakan kursi roda, yang didorong seorang panitia dari Direktorat 
Administrasi Pendidikan IPB. Wajah sumringah dan senyum lepas mengantarkan Suryadi menerima 
ucapan selamat Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, selanjutnya menerima ijazah dari Dekan 

Suryadi Bersama 858 
Lulusan IPB Diwisuda

Fakultas Pertanian (Faperta) IPB, Dr. Ernan 
Rustiadi.

Suasana mengharukan terasa ketika 
ribuan pasang mata melihat ketegaran 
Suryadi yang hari itu menyelesaikan 
kuliahnya di Program Sarjana Departemen 
Proteksi Tanaman Faperta I P B. Ya, 
tekadnya yang kuat menuntut ilmu di 
t e n g a h  k e t e r b a t a s a n n y a ,  t e l a h 
membawanya menjadi sarjana yang 
diimpikan Hari itu Suryadi tampak gagah 
dalam balutan baju toga. Suryadi terdaftar 
s e b a ga i  w i s u d awa n  b e rs a m a  8 5 8 
wisudawan lainnya. Mereka terdiri dari 21 
lulusan bergelar Doktor, 115 lulusan 
bergelar Magister Sains, 12 lulusan 
bergelar Magister Manajemen, 2 lulusan 
bergelar Magister Profesional, 650 lulusan 
bergelar Sarjana dan 59 lulusan Profesi 
Dokter Hewan.

R e k t o r  I P B  d a l a m  s a m b u t a n n y a 
mengatakan momen wisuda adalah 
perayaan atas kerja keras mahasiswa 
hingga berhasil menyelesaikan pendidikan 
dengan baik. "Hari ini waktu yang tepat  
untuk berterimakasih, terimakasih kepada 
orang tua, dosen dan orang-orang yang 
telah membantu hingga mencapai titik 
yang membahagiakan. Hari ini juga adalah 
hari perenungan. Mulai hari ini kalian akan 
mengambil tempat sebagai bagian dari 
masyarakat. Kesempatan terbentang luas 
dan tak terbatas bagi para wisudawan 
sekalian untuk berkarya dan berprestasi,” 
papar Rektor. (nm)



Peneliti IPB kembali meluncurkan 
terobosan baru dalam 
pengembangan bisnis pertanian. 

Adalah Prof. Dr. Muhammad Firdaus dari 
Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi 
Manajemen (FEM) IPB, telah berhasil 
menciptakan perangkat lunak (software) 
yang diberi nama Sistem Informasi 
Kelayakan Usaha Hortikultura (SIKUH). 
SIKUH merupakan terobosan dalam sistem 
informasi yang dapat digunakan sebagai 
panduan memulai atau mengembangkan 
bisnis pertanian khususnya hortikultura. 

Pengguna dapat melakukan simulasi terhadap aspek produktivitas, harga produksi, 
harga jual, hingga mengetahui jumlah keuntungan secara akurat.

Penyusunan software ini mendapat dukungan dari Kementan RI, Kemendikbud RI, 
FEM IPB serta Pusat Kajian Hortikultura Tropika, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PKHT-LPPM) IPB. "SIKUH dapat menampilkan 
simulasi usaha dari luas lahan setengah  hektar sampai  lima hektar, " tandas Wakil 
Dekan FEM IPB ini.  Lebih lanjut di contohkannya, produksi melon  satu hektar  
dalam satu musim tanam memerlukan biaya Rp 74.588.500 dan jika harga jualnya 
Rp 7.500 per kilogram akan diperoleh jumlah penjualan Rp 97.500.000, hasilnya 
keuntungan petani sebesar Rp 22.911.500.

SIKUH ini bisa diakses secara gratis di www.femipb.ac.id. Pengguna tinggal login 
dengan memasukan username dan password yang bisa diperoleh setelah mengirim 
email ke mfirdaus@ipb.ac.id, disusul konfirmasi melalui sms ke 089686861001. (wly)

SIKUH Panduan Bisnis Pertanian

Launching Buku bertajuk “Kenangan 
Bersama Almarhum Prof. Tb. Sjafri 
Mangkuprawira” digelar di Kampus 

IPB Gunung Gede, Rabu (30/4). Buku yang 
diterbitkan IPB Press ini disusun oleh Dr. 
Apendi Arsyad, Dr. Elang Ilik Martawijaya, 
Dr.Tb Nur Ahmad Maulana dan Qiki Qilang 
Syachbudy, SP.

Buku ini menceritakan kilas balik sisi-sisi 
kemaslahatan sosok dan figur Alm. Prof. Tb. 
S jafr i  Mangkuprawira  yang pantas 
didiseminasikan sebagai pesan-pesan 

moral dan perbuatan terpuji dalam hal kepedulian keumatan, kepemimpinan serta 
kelimuan/pendidikan. Buku ini memuat 36 tulisan dari para sahabat dan keluarga 
Alm. Prof. Sjafri. “Dari sejumlah kesan dan pendapat yang diberikan para sahabat, 
dapat kita simpulkan bahwa almarhum memiliki kepribadian yang baik. Tentunya 
patut kita teladani dalam mengemban tugas pengabdian di berbagai bidang 
kehidupan.

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M. Sc mengatakan, “Atas nama pimpinan 
dan segenap warga IPB, saya sampaikan terima kasih atas diselenggarakannya acara 
ini. Kebaikan Almarhum Pak Sjafri terbentuk dalam untaian kebaikan dan kasih 
sayang untuk istri, putra-putri, menantu, cucu dan sanak familinya. Selain itu juga 
tersebar di catatan-catatan kuliah, buku-buku karyanya, tulisan-tulisan ilmiahnya 
deretan skripsi, tesis, disertasi mahasiswa bimbingannya di sepanjang jalan 
kehidupannya dan di setiap interaksinya dengan manusia.”
(RF)

Kenangan Bersama 
Alm Prof.Tb. Sjafri Mangkuprawira

irektorat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni D(DPKHA) IPB kembali memberikan pembekalan karir 
bagi para calon wisudawan dalam sebuah studium 

generale, Senin (28/4) di Kampus IPB Dramaga. Kali ini dua 
pakar manajemen dari Project Management Institut 
Indonesian Chapter (PMIIC), yakni Anna Y Khodijah, PMP, 
PMI-SP  dan Eka Febrial, S.TP,PMP didaulat sebagai 
narasumber.

Di hadapan ratusan calon wisudawan yang hadir, keduanya 
memberikan gambaran tentang dunia kerja yang akan 
dihadapi selepas kuliah. Dalam paparannya yang dibawakan 
dengan penuh semangat, Anna Y. Khodijah selaku Vice 
President Programme  PMIIC memotivasi hadirin untuk 
mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja.
Ia menyebut bahwa pekerjaan tidak bisa lepas dari 
manajemen. Oleh karena itu, apa pun disiplin ilmu yang 
dipelajari di kampus, seyogyanya para calon wisudawan dapat 
juga menguasai ilmu manajemen.

Dengan menggunakan bahasa anak muda, Anna mengajak 
yang hadir menyelami tipe pekerja operation dan project. Ciri 
kerja orang tipe operation, menurut Anna adalah senantiasa 
senang dengan hal yang sifatnya rutinitas, berulang, nyaman 
dan aman dengan satu posisi bidang tertentu. Orang tipe ini 
punya jadwal teratur dan biasanya mudah diandalkan. Dari 
keteraturannya ini, ia tahu semua hal. Hanya saja kelemahan 
yang dimiliki orang tipe ini agak takut dengan perubahan. Hal 
sebaliknya justru terjadi pada orang yang memiliki tipe 
project, ia ingin selalu berbeda dan selalu ada perubahan.
Sebelumnya, Board of Education PMIIC, Eka Febrial, S.TP, 
PMP, mengurai tentang PMIIC dan mengajak para calon 
alumni IPB untuk bergabung dengan lembaga yang kini 
menaunginya. Eka Febrial adalah alumni IPB angkatan 41. 
(nm)

Masuk Dunia Kerja, Bekali Diri 
dengan Ilmu Manajemen

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat L(LPPM) IPB dan Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Litbang) Kementerian Pertanian, Fakultas Ekologi 

Manusia (FEMA) IPB, dan Forum Komunikasi Pembangunan 
Indonesia (Forkapi) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan 
Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI).

Kegiatan ini diikuti oleh 40 mahasiswa S2 dan mahasiwa S3. 
Peserta ini adalah mahasiswa yang telah memiliki 
manuscript artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal 
nasional untuk program magister dan jurnal internasional 
untuk program doktor. Selain itu, manuscript artikel yang 
akan dipublikasi tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
tugas akhir baik disertasi maupun tesis.

Pelatihan ini dibuka oleh Dekan Fema IPB, Dr. Arif Satria dan 
ditutup oleh Kepala LPPM IPB, Dr. Prastowo. (RF)

IPB dan Balitbangtan 
Gelar Pelatihan Penulisan KTI

Alm Prof.Tb. Sjafri Mangkuprawira

Prof. Dr. Muhammad Firdaus
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