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DENGARKAN...!

akultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB melakukan pelepasan pelaksanaan kegiatan Fpenanganan rabies khususnya vaksinasi rabies di dalam kampus dan tiga desa lingkar 
kampus, 24/5. Kegiatan pelepasan ini digelar di Plasa Gusdur, FKH IPB. Sejumlah 

mahasiswa, dosen, petugas dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, dan tim 
Unit Keamanan Kampus (UKK) IPB diturunkan ke Desa Babakan, Desa Cikarawang, dan Desa 
Cibanteng.

Dekan FKH IPB, Dr.drh. Srihadi Agungpriyono menyatakan, “Pada 2018,  Gubernur Jawa 
Barat mentargetkan Jawa Barat bebas rabies. Keinginan tersebut tentunya harus segera 

diikuti dengan aksi nyata. Walaupun kegiatan ini 
baru bisa dilaksanakan di tiga desa, kita 
berharap ini merupakan starting point upaya 
untuk mewujudkan Jawa Barat bebas rabies 
2018”. Dr. Srihadi juga menyatakan, “Kegiatan 
kali ini  fokus pada upaya vaksinasi  anjing-
anjing milik warga di dalam kampus dan tiga 
desa dekat kampus sambil mendata anjing-
anjing milik warga dan juga anjing-anjing liar di 
sekitar kampus.”  Kegiatan ini juga dimaksudkan 
untuk menyadarkan para pemilik anjing bahwa 
vaksinasi merupakan hal yang penting agar 
tidak menimbulkan keresahan masyarakat. 

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Dr. Prastowo 
mengatakan, “Kami mengapresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada teman-teman di FKH 
yang secara terus-menerus melakukan kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. LPPM ingin 
secara terus-menerus memfasilitasi dan 
bermitra dengan FKH terutama menyangkut 
ke g i a t a n  p e n e l i t i a n  d a n  p e n ga b d i a n 
masyarakat. Kita sudah memiliki kerjasama 
dengan pemerintah daerah kaitannya dengan 
pengendalian dan penanganan rabies, yaitu 
dengan  Kabupaten Bangli di Bali.  Sementara 
i t u ,  K e p a l a  S e k s i  P e n c e g a h a n  d a n 
Pemberantasan Penyakit Hewan, Dinas 
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, 
drh. Hardi Hendriwan menyatakan harapannya, 
“ M u d a h - m u d a h a n  a c a r a  i n i  d a p a t 
berkelanjutan karena kami sangat terbantu 
dengan adanya kerjasama dengan FKH IPB 
dalam pemberantasan penyakit hewan 
menular, khususnya rabies.” (RF)  

Vaksinasi Rabies di Lingkungan 
Dalam dan Lingkar Kampus 



PT. Yanmar Diessel, sebuah perusahaan yang salah satunya bergerak dalam bidang 
mesin-mesin pertanian menggaet IPB sebagai mitra kerjasama.  Penandatanganan 
nota kesepahaman kerjasama dilakukan antara Yanmar Executive Officer, Minoru 
Okubo dengan Wakil Rektor bidang Riset dan Kerjasama IPB, Prof. Dr. Anas M Fauzi, 
26/5 di Kampus IPB Taman Kencana disaksikan sejumlah pejabat kedua institusi. 
Tampak hadir dari IPB: Direktur Kerjasama dan Program Internasional, Dr. Eddy 
Hartulistyoso, Kasubdit Kerjasama Internasional, Dr. Eko Hari Purnomo, dan Ketua 
Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Dr. Desrial. Dekan Fakultas Teknologi 
Pertanian IPB, Dr. Sam Herodian yang mengawal kerjasama ini sejak awal 
menyampaikan bahwa Yanmar ingin mempercepat mekanisasi pertanian di 
Indonesia. Mereka menilai mekanisasi pertanian di Indonesia cenderung lambat 
dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.  
Dikatakan Dr. Sam, untuk langkah awal selama tiga bulan IPB dan Yanmar akan 
mendirikan sebuah pilot project berupa pusat penelitian untuk mencari solusi 
bersama terkait situasi  pertanian Indonesia.  Tidak hanya bidang mekanisasi 
pertanian tapi juga bidang sosial ekonomi pertanian dan agronomi dan hortikultura.  
Terkait mekanisasi pertanian, Yanmar dan IPB akan saling mendemonstrasikan 
mesin-mesin pertanian hasil inovasi masing-masing sehingga akan terjadi sharing 
informasi dan pengetahuan terkait mekanisasi pertanian. Lebih lanjut dikatakan Dr. 
Sam bahwa dalam kerjasama riset ini juga Yanmar  dan IPB akan menyesuaikan  
mesin-mesin pertanian yang cocok dengan pertanian di Indonesia. (dh)

alam rangka meningkatkan Dkepedulian terhadap lingkungan 
dan masyarakat, dan perlunya 

menjaga kesehatan lingkungan sebagai 
upaya nyata meningkatkan derajat 
kesehatan manusia dan hewan, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) IPB bekerjasama 
dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH 
IPB) mengadakan “Pelatihan Fogging dan 
Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik) 
di 17 Desa Lingkar Kampus Binaan IPB", 
27/5.  Kegiatan ini diikuti peserta dari 
unsur Pos Pemberdayaan Keluarga 
(Posdaya)  dan perwaki lan aparat 
perangkat desa/kelurahan.  

Wakil Kepala Bidang Pengabdian pada 
Masyarakat, LPPM IPB,  Dr.Hartoyo 
menyampaikan, “Kegiatan ini merupakan 
bentuk upaya menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat, salah satunya 
dengan memberantas nyamuk yang 
merupakan vektor penyakit demam 
berdarah dan chikungunya untuk 
memutus rantai penularan penyakit. 
S e m o ga  d a r i  ke g i a ta n  i n i  d a p a t 
menumbuhkan rasa kecintaan dan 
kepedul ian terhadap l ingkungan, 
khususnya di wilayah 17 desa/kelurahan 
Lingkar Kampus binaan IPB.”  

Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan, drh. 
Rahmat Hidayat, MSi mengatakan, 
melalui kegiatan ini diharapkan dapat 
meningkatkan sumberdaya manusia  
operator fogging, juga untuk mengubah 
perilaku aparat desa dan masyarakat yang 
biasanya apatis menjadi bersemangat 
u n t u k  m e l a k u k a n  f o g g i n g  d i 
lingkungannya.” (wal)

Pelatihan Fogging 17 Desa 
Lingkar Kampus

ktualitas isu sangat penting dalam setiap penulisan berita di media massa Atermasuk untuk penulisan artikel opini. Hal tersebut disampaikan oleh 
Ninuk Mardiana Pambudy, Wakil Pimpinan Redaksi Harian Kompas ketika 

menjadi narasumber dalam Pelatihan Penulisan Artikel di Media Massa bagi dosen 
IPB yang digelar Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (DKSKP) IPB. 
Selain itu, fakta dan situasi juga menjadi acuan dalam penulisan opini di media 
massa, termasuk di Kompas. Ninuk menjelaskan, “Tulisan opini juga harus memiliki 
arah yang jelas, lugas, ditulis dalam kalimat yang pendek dan mengandung arti satu 
kata satu makna.” Tidak hanya itu, ia juga menyampaikan pentingnya akurasi dalam 
setiap penulisan. “Jika akurasi diragukan maka akan menurunkan kredibilitas 
penulis, “ tandasnya. Dalam berlatih menulis opini, Ninuk menyarankan untuk 
dapat menulis di blog. “Dari blog ini kita akan memahami siapa audience kita. Poin 
lain yang juga harus diperhatikan ialah dilarang keras mengutip pemikiran dan 
pendapat orang lain tanpa menyebut sumbernya.  Hal tersebut dapat dikategorikan 
plagiarism yang merupakan pelanggaran berat dan dapat terkena sanksi, “ urainya.  

Acara ini juga menghadirkan narasumber Prof. Dr. Dwi Andreas Santosa, Peneliti IPB 
yang tulisannya sering menghiasi media massa. Berdasarkan pengalamannya, Prof. 
Andreas tidak pernah menulis berdasarkan teori-teori penulisan. Yang 
dilakukannya adalah tidak pernah menyerah dalam menulis opini. Dalam setiap kali 
menulis ia akan menempatkan isu aktual dan menarik perhatian pembaca pada 
alinea pertama dan kedua.  Selain itu kiat-kiat lainnya ia sampaikan bahwa harus 
ada sudut pandang baru yang mewarnai tulisan, rajin membaca, jangan mudah 
kecewa, terus menulis, dan jangan patah semangat.  Sementara Direktur KSKP IPB, 
Dr. Dodik R Nurochmat menyampaikan bahwa para peneliti IPB haruslah bisa 
menuliskan temuan risetnya ke dalam bahasa populer khususnya dengan  menulis 
opini di media massa. Diharapkan dengan banyak menulis opini di media massa, 
sains dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah sekaligus mengkomunikasikan 
temuan-temuan para ahli menjadi isu publik yang dapat dipahami masyarakat luas. 
(dh)

Dosen IPB Berlatih Menulis Artikel 
di Media Massa

Kerjasama IPB dan PT. Yanmar Jepang
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