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Siswa SMA Negeri 3 Mojokerto
Belajar Pertanian di IPB

S

ebanyak 263 orang siswa dan 20 orang guru SMA
Negeri 3 Mojokerto Jawa Timur berkunjung ke
Institut Pertanian Bogor (IPB), Rabu (7/1). Ratusan
siswa ini diterima di Auditorium Thoyib Hadiwijaya,
Fakultas Pertanian, Kampus IPB Dramaga Bogor. Wakil
Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Mojokerto yang juga menjadi
pimpinan rombongan, Drs. Supraptono menyatakan,
“Kami punya keinginan besar siswa kami bisa belajar
pertanian di IPB”.

IPB GOES TO SCHOOL 2015

I

nstitut Pertanian Bogor Goes To School (IGTS) 2015 yang juga dikenal dengan
Canvassing IPB merupakan salah satu kegiatan Sosialisasi IPB yang digelar
Kantor Hukum, Promosi dan Humas yang menggabungkan unsur edukasi dan
promosi untuk memberikan gambaran dan pandangan yang jelas tentang IPB
kepada siswa‐siswi SMA/MA Indonesia.
Kegiatan IGTS dilaksanakan bekerjasama dengan organisasi mahasiswa daerah
(OMDA) yang ada di IPB, yang jumlahnya tidak kurang dari 100 OMDA. Melalui
kerjasama ini diharapkan OMDA sebagai ujung tombak promosi dapat
menjembatani tujuan promosi IPB ke SMA‐SMA di mana mereka pernah
belajar, menjadi motivator promosi dan penterjemah bidang pertanian yang
begitu luas bagi adik kelas, kata Kabid Promosi Kantor Hukum Promosi dan
Humas IPB, Dr.drh. M. Fahrudin. Ragam kegiatan diselenggarakan oleh OMDA
untuk memeriahkan IGTS, baik berupa Try‐Out, Expo maupun lomba‐lomba
keterampilan. (Awl)

“Mojokerto merupakan kota yang hanya terdiri dari dua
kecamatan. Selain dari Kota Mojokerto, siswa yang
bersekolah di SMA 3 Mojokerto ini juga berasal dari desa‐
desa di sekitar yang notabene mata pencaharian orang
tuanya adalah bertani”, papar Drs. Supraptono. “Namun
banyak siswa yang belum mengerti pertanian, dan belum
tahu banyak tentang potensi pangan kita karena tingkat
ketertarikan mereka pada pertanian cukup kecil, padahal
mayoritas berasal dari pedesaan”, tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bidang Promosi, Kantor
Hukum, Promosi, dan Humas (KHPH) IPB, Dr.drh. M.
Fahrudin, memberikan gambaran tentang pertanian dalam
arti luas kepada para siswa. Ia juga menjelaskan terkait
fakultas‐fakultas dan departemen yang ada di IPB, serta
keunggulan IPB mulai dari akreditasi hingga beragam
inovasi yang telah dihasilkan oleh para peneliti di IPB. (RF)
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Alfi Sang Juara Bidang Kimia

B

etty Alfirizky Kustiana (22), gadis kelahiran Bangkalan Madura ini berhasil
meraih Juara II Olimpiade Nasional Matematika dan IPA (ON MIPA) Bidang
Kimia 2014 di Semarang. Kecintaannya pada Kimia Teori menghantarkannya
berhasil menyabet beberapa penghargaan di bidang olimpiade kimia sejak duduk di
bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Mahasiswi yang akrab disapa Alfi itu
menuturkan tahapan mengikuti ajang bergengsi tersebut berawal dari seleksi
internal tingkat IPB, lalu naik ke tingkat wilayah lalu bersaing di tingkat nasional.
”Adapun materi‐materi yang diujikan untuk bidang kimia ialah Kimia Organik, Kimia
Anorganik, Kimia Fisik, dan Kimia Analitik,” ujar gadis berkaca mata ini.
Alfi mengisahkan sedikit pengalamannya dalam memecahkan soal‐soal olimpiade.
“Kalau saya lupa rumus atau konsep teorinya, saya logikakan,” imbuh Alfi. Motivasi
Alfi mengikuti ON MIPA adalah karena merasa tertantang untuk menyelesaikan
soal‐soal rumit tipe olimpiade. Selain itu, ON MIPA merupakan salah satu ajang
olimpiade bergengsi. “Saya ingin membahagiakan ibu dan ayah yang selalu
mendukung langkah saya sampai saat ini,” tambahnya.
Kuliah di IPB sudah menjadi impian Alfi sejak SMA dan bercita‐cita menjadi seorang
kimiawan. Alfi memilih Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) IPB karena ia lebih
suka basic seperti konsep atau teori, daripada terapan seperti teknik. “Di
Departemen Kimia ini saya dapat belajar kimia lebih mendalam. Apalagi dosen‐
dosen di Departemen Kimia IPB itu menyenangkan kalau diajak berdiskusi,”
imbuhnya riang.
Segudang prestasi telah diraih Alfi saat SMA diantaranya meraih peringkat 3
Chemistry Challenge Pesta Sains IPB. Mahasiswi yang sempat aktif di Divisi Kajian
dan Strategi BEM MIPA 2012 itu juga mengantongi Peringkat 2 Olimpiade Sains
Nasional Pertamina Bidang Kimia Jawa Barat tahun 2013. Alfi mengaku dalam
menunjang prestasinya tersebut, tidak terlepas dari dukungan penuh para dosen
yang tergabung dalam tim pembina ON MIPA departemen Kimia. Selain itu,
dukungan dari teman‐teman sesama peserta ON MIPA pun turut memberikan
semangat. “Dan tentunya keluarga, ayah dan ibu selalu mengingatkan saya agar

Betty Alfirizky Kustiana

tetap menjaga kesehatan dan ibadah,” tutur Alfi.
“Saya juga berharap agar ke depannya adik‐adik FMIPA
bisa terus berjuang di ajang nasional maupun
internasional. Semoga O N M I PA juga tetap
terselenggara setiap tahunnya karena kegiatan ini
sangat positif dan bermanfaat untuk mengembangkan
potensi dan kemampuan mahasiswa. Selain itu, ajang
bergengsi ini juga bermanfaat sekali dalam melahirkan
sumberdaya manusia yang berkualitas, khususnya di
bidang sains,” pungkas alfi (fy)

Suratni: Terus Belajar sebagai Perencana dan Pengelola Administrasi Pendidikan

K

egiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam manajemen orang lebih
mengenal dengan Planning, Organizing, Actuating dan Controlling (POAC).
Demikian dikatakan Kasubdit Perencanaan Pendidikan‐Direktorat Administrasi
Pendidikan Institut Pertanian Bogor (IPB), Suratni, SE, MM.
“Ada rasa kebanggaan dan kepuasan tersendiri bisa melaksanakan tugas teknis
administrasi pendidikan multisrata yaitu S0, S1, S2, dan S3“, paparnya. Suratni lahir
di Gunung Kidul Jawa Tengah, 21 Januari 1975. Dia adalah sosok perempuan yang
ulet, cerdas, dan bertanggung jawab. Ia memiliki dedikasi yang tinggi terhadap
tugas dan pekerjaannya, hingga ia pun berhasil meraih peringkat 1 Tenaga
Kependidkan Berprestasi bidang Administrasi Akademik tingkat IPB tahun 2012,
dan Finalis Tenaga Kependidikan bidang Administrasi Akademik tingkat Nasional
tahun 2012.
Aktivitasnya sebagai tenaga kependidikan yang menangani administrasi telah
dijalaninya di IPB sejak menjadi pegawai honorer tahun 1996 di Departemen Ilmu
dan Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Tahun 2007 ia diangkat
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), setahun kemudian diangkat sebagai
PNS. Tak cukup dengan ilmu yang dimiliki, Suratni melanjutkan studi ke Program
Sarjana Fakultas Ekonomi, dan berhasil lulus tepat waktu. Selanjutnya pada tahun
2012, ia melanjutkan pendidikan Program Magister Manajemen. Alhasil, berkat
ketekunan dan kerja kerasnya ia mendapat kepercayaan dari IPB sebagai Kasubdit

Suratni, SE, MM

Perencanaan Pendidikan di Direktorat Administrasi
Pendidikan IPB mulai tahun 2013.
Terkait prestasi yang diraihnya ini, Ibu dari Ratna Safitri
(14) dan Rizky Surya Sunarto (3) ini mengatakan, “Saya
masih harus banyak belajar.” Menurutnya, belajar tidak
selalu harus di bangku kuliah. Belajar memahami
masalah dan menemukan solusi pemecahan,
merupakan hal terpenting dan menjadi guru terbaik.
Target penyelesaian pun ia buat guna mengukur kinerja
Subdit Perencanaan Pendidikan dan sebagai evaluasi
dalam rangka menjamin terlaksananya layanan
administrasi pendidikan di IPB berjalan efektif dan tepat
waktu. (Wal)

