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‐ IPB Siap Realisasikan “One student, one bicycle” 
‐ Ekspose Program Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) 
   IPB 2014
‐ Pelatihan Penulisan Artikel Kelautan untuk Media Massa

Pada awal tahun 2015 ini, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam Institut Pertanian Bogor (FMIPA‐IPB) menerima kunjungan 
rombongan Sie Pendidikan Madrasah, Kementerian Agama 
(Kemenag), Kabupaten Bogor (5/1). Rombongan berjumlah 17 orang 
yang terdiri dari pimpinan, pengawas dan Kepala Madrasah ini 
dipimpin langsung oleh Kepala Kemenag Kabupaten Bogor, Dr. 
Suhendra. Rombongan diterima oleh Dekan FMIPA IPB, Dr. Sri 
Nurdiati yang didampingi Tim FMIPA IPB untuk pengembangan guru 
MIPA Kabupaten Nias Utara.

Kepala Kemenag Kabupaten Bogor mengutarakan bahwa latar 
belakang kunjungan ke FMIPA IPB adalah berawal dari keprihatinan 
terhadap kompetensi sains yang dimiliki para murid maupun guru di 
madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/SD, Madrasah Tsanawiyah/MTs, dan 
Madrasah Aliyah/SMA) di Kab Bogor. Suhendra mengatakan, 
kompetensi sains di lingkungan madrasah di bawah kepemimpinannya 
ini  dinilainya tidak saja tertinggal oleh sekolah umum (SD, SMP dan 
SMA), tetapi juga relatif tertinggal jika dibandingkan dengan 
madrasah di beberapa Kab/Kota di Jawa Barat sekalipun. 

“Tujuan dari kunjungan ke FMIPA‐IPB ini adalah sebagai bentuk upaya 
untuk meningkatkan kompetensi sains, khususnya bidang MIPA, bagi 

murid terlebih guru madrasah di Kab Bogor,” terang Suhendra. Dekan 
FMIPA IPB Dr Sri Nurdiati menyambut baik kunjungan dan tujuan 
mulia dari rombongan Kemenag Kabupaten Bogor tersebut. Dr Sri 
mengatakan, sudah merupakan tugas dan kewajiban FMIPA IPB untuk 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diantaranya dalam 
bentuk pengabdian kepada masyarakat, terlebih untuk madrasah yang 
ada di Kab Bogor, tempat Kampus IPB Dramaga berada.

Wakil Dekan FMIPA IPB, Dr. Kiagus Dahlan dalam kesempatan ini 
memperkenalkan secara singkat FMIPA IPB dan juga menyampaikan 
berbagai pengalaman FMIPA IPB dalam menjalin dan melaksanakan 
kerjasama, terutama untuk tujuan pengembangan guru‐guru dan 
siswa SMP dan SMA untuk bidang MIPA. Dalam diskusi antara 
rombongan Kemenag Kabupaten Bogor dan Tim FMIPA IPB telah 
bersepakat untuk segera menindaklanjuti dengan penyusunan 
program secara lebih rinci untuk kegiatan yang mencakup: 1) Pelatihan 
praktikum dan pengelolaan laboratorium bidang MIPA bagi guru 
madrasah; 2) Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi sains siswa 
madrasah;  dan 3) Pembinaan dan peningkatan kompetensi guru 
bidang MIPA di madrasah. Kunjungan diakhiri dengan peninjauan ke 
Laboratorium Biologi, Kimia dan Fisika yang berlokasi di Laboratorium 
Bersama Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB.***

FMIPA IPB - Kemenag Kab Bogor Jalin Kerjasama



Musibah yang menimpa pengunjung Kebun Raya Bogor (KRB) 
beberapa hari lalu menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya 
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB). Lewat 
jumpa pers yang digelar di Ruang Sidang Departemen Hasil Hutan 
Fahutan Kampus IPB Dramaga Bogor, Prof. Dr Naresworo selaku Wakil 
Dekan Fahutan mengatakan, sudah melayangkan surat kepada pihak 

IPB Siap Cek Kesehatan 
Pohon di KRB

KRB yang isinya IPB siap membantu mengecek kesehatan pohon di 
KRB untuk mencegah terjadinya musibah yang serupa. “IPB memiliki 
teknologi terkini untuk mengecek kodisi kesehatan pohon. Kita tahu 
bahwa pohon itu adalah aset yang memiliki value baik nilai historis 
maupun ekonomi, untuk itu kita perlu mengetahui kondisi riil‐nya. 
Pohon dinyatakan sehat bisa melalui penilaian pakar secara visual. 
Tetapi memiliki beberapa kelemahan karena kemampuan setiap 
pakar berbeda‐beda,” ujarnya. Oleh karena itu, Fahutan IPB 
menyodorkan teknologi deteksi kesehatan pohon menggunakan 
Sonic Tomography. Pakar yang dihadirkan adalah Prof.Dr Dodi 
Nandika dan Dr. Lina Karlinasari. Teknologi yang mereka kembangkan 
berbasis kecepatan rambatan gelombang suara (akustik) dan mikro 
drilling resistance (ketahanan pengeboran). Prinsipnya adalah 
mendeteksi ketidakteraturan kondisi bagian dalam pohon baik 
berupa busuk, serangan rayap dan adanya lubang pada pohon. 

“Kayu yang utuh atau sehat, rambatan gelombang suaranya lebih 
cepat dibandingkan dengan kayu yang tidak sehat. Teknologi terbaru 
kami adalah Sonic Tomography yang dapat menghasilkan citra 
(penampakan) suatu bagian dalam bahan yang dihasilkan gelombang 
suara yang menembus bagian tersebut,” ujar Prof. Dodi. Prof. Dodi 
menambahkan teknologi ini bisa digunakan untuk mencegah musibah 
seperti yang terjadi di KRB. Setiap bagian dalam pohon bisa dicitrakan 
(image‐nya keluar) sehingga kondisi riil sebuah pohon bisa diketahui. 
(zul)

  

 

Menjelang pelaksanaan IPB Goes To School (IGTS) 2015, Kantor Hukum, 

Promosi dan Humas Institut Pertanian Bogor (KHPH‐IPB) menggelar acara 

Pelatihan Master of Ceremony (MC), Jumat (9/1) di Studio Green TV Kampus 

IPB Dramaga Bogor. Kegiatan ini melibatkan para mahasiswa yang tergabung 

dalam Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) sebagai pelaksana kegiatan 

IGTS di daerah. Hadir dalam kesempatan ini 33 orang mahasiswa dari 30 

OMDA yang akan bertugas menjadi pembawa acara di IGTS yang akan 

berlangsung mulai tanggal 14 Januari 2015 ini. Mereka tampak antusias 

mendengar paparan dua orang narasumber dari KHPH IPB, yakni Waladan 

Mardijja dan Nunung Munawaroh.

Waladan Mardijja yang akrab dipanggil Pak Haji ini, dalam paparannya 

mengatakan, bahwa untuk menjadi seorang pembawa acara terlebih dulu 

harus ada kemauan dan kemampuan. Menurutnya, kemampuan ini tidak 

bisa secara instan atau terlahir begitu saja, melainkan harus dibangun. 

Karenanya, kemauan adalah hal pertama yang harus dimiliki oleh seseorang 

yang ingin menjadi pembawa acara. Profesi MC yang melekat pada sosok Pak 

Haji ini, diakui setelah melalui perjalanan yang panjang dengan beragam 

pengalaman. Maka sesungguhnya, guru bagi seorang MC adalah adanya 

pengalaman dalam berbicara di hadapan orang banyak. Sementara itu, 

Mahasiswa OMDA Siap Jadi MC di Daerah

Nunung Munawaroh menyampaikan susunan acara IGTS 

secara sistematis dan detail, berikut tips berbicara di hadapan 

beragam kalangan, seperti pelajar, guru, atau pimpinan daerah 

yang hadir. “Sepandai dan sepiawai apa pun seorang MC, 

tetaplah utamakan berdoa sebelum mengawali tugas sebagai 

MC,” terangnya. (fy)
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