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Pada umur satu dekade 

in i ,  Fakultas  Ekologi 

Manusia (Fema) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) 

semakin memantapkan 

d i r i  u n t u k  l e b i h 

m e n d u n i a .  F e m a 

berupaya meningkatkan 

kualitas sivitasnya dalam 

kemampuan berbahasa Inggris. Bersama Badan Eksekutif Mahasiswa 

(BEM) Fema dan Arch ILP Cimanggu, Fema menyelenggarakan Profiling Test 

pada 11 dan 28 Maret 2015. 

Kegiatan ini bertujuan memetakan kemampuan bahasa Inggris sivitas 

akademika Fema melalui tes dalam aspek listening dan grammar. Hasil 

Profiling Test dapat menjadi dasar penentuan langkah untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris. Rabu (11/3), Profiling Test pertama 

dilaksanakan di Auditorium GMSK Fema IPB, diikuti peserta dari tenaga 

pendidik dan kependidikan di lingkungan Fema, meliputi Departemen Gizi 

Masyarakat, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, serta Departemen 

Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. 

Tes untuk tenaga pendidik dan kependidikan dilaksanakan dalam satu sesi 

yang bertujuan untuk memetakan kemampuan bahasa Inggris. Ke 

depannya, sivitas akademika Fema khususnya dosen diharapkan dapat 

lebih aktif di forum internasional pasca mengikuti Profiling Test. Sabtu 

(28/3), hari kedua kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium Thoyib 

Hadiwijaya Fakultas Pertanian (Faperta) IPB. Profiling Test hari kedua diikuti 

oleh 525 orang mahasiswa Fema yang dilaksanakan dalam tiga sesi. Peserta 

merupakan mahasiswa Fema angkatan 49 dan 50. Hal ini ditujukan agar 

mereka dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan kolokium dan 

seminar Tugas Akhir dalam bahasa Inggris.

Sementara itu, Dekan Fema Dr. Arif Satria menyampaikan bahwa tahun ini 

Fema akan menyelenggarakan kolokium dan seminar hasil dalam bahasa 

Inggris. Profiling Test menjadi landasan dalam memetakan kemampuan 

bahasa Inggris mahasiswa Fema. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa 

Fema berkomitmen untuk memberikan pembinaan setelah hasil Profiling 

Test didapatkan.***

Persiapkan Kolokium dan Seminar dalam Bahasa Inggris, 
FEMA IPB Gelar Profiling Test

Departemen Research 

a n d  E d u c a t i o n 

Development Himpunan 

Mahasiswa Teknik Sipil 

d a n  L i n g k u n g a n 

(Himates i l )  Fakul tas 

Teknolog i  Pertan ian 

Institut Pertanian Bogor 

(Fateta IPB), menggelar 

pelatihan Software AutoCAD, Jumat (13/3), di Gedung Kuliah Pinus Fakultas 

Pertanian (Faperta) Kampus IPB Dramaga Bogor. Pelatihan ini merupakan 

rangkaian kegiatan Engineering Research Center yang akan dilaksanakan hingga 

bulan Oktober 2015 mendatang. 

Pelatihan yang dihadiri oleh mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan 

(SIL) angkatan 50 ini bertujuan untuk menambah kemampuan penguasaan 

software berbasis Computer Aided Design dalam menunjang keprofesian di 

bidang Teknik Sipil dan Lingkungan. Pelatihan dilaksanakan dalam empat sesi, 

dengan tugas di setiap akhir sesi pelatihannya. Melalui penugasan ini diharapkan 

para peserta dapat mendalami materi secara mandiri di luar sesi pelatihan.

Penguasaan AutoCAD sangat dibutuhkan untuk bidang ilmu keteknikan seperti 

teknik sipil, teknik lingkungan, teknik mesin, dan arsitektural. AutoCAD 

merupakan awal dari semua aplikasi keteknikan, lalu dapat dikembangkan 

menjadi penyajian visual seperti pada software Google Sketch Up.

“Penguasaan software ini sangatlah penting bagi mahasiswa SIL, karena gambar 

yang presisi merupakan kunci keberhasilan suatu proyek. Pengaplikasian software 

ini pun mencakup bidang pertanian, seperti perancangan saluran irigasi, dan 

struktur jalan usaha tani,” ujar Adhitya Wibawa, salah satu trainer dari mahasiswa 

SIL 48, yang sekarang menjabat sebagai drafter di bawah Site Engineering 

Manager PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP). 

Dengan pelatihan ini, mahasiswa SIL memiliki kemampuan dasar menggambar 

berbasis CAD, sehingga siap bersaing di dunia kerja nanti. Pelatihan ini dirasakan 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa SIL 50, karena dapat menambah penguasaan 

software  bagi mereka yang baru masuk ke Departemen SIL. Pelatihan berikutnya 

dilaksanakan pada 20 Maret 2015.***

Himatesil IPB Gelar Pelatihan Software AutoCAD



S M A Nasional  1 Bekasi  melakukan 
kunjungan ke Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Selasa (31/3). Keesokan harinya (1/4) 
giliran SMA Negeri 3 Tambun Selatan 
Bekasi yang mengunjungi IPB. Rombongan 
diterima di Auditorium Andi Hakim 
Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor.

Ratusan siswa dan para guru pendamping 
menyaksikan film IPB dan presentasi dari Kepala Bidang Promosi, Kantor Hukum, 
Promosi, dan Humas (KHPH) IPB, Dr. drh. M. Fahrudin. Guru pembimbing SMA 
Nasional 1, Rizki Hardiansyah, SPd menyatakan, “Tujuan SMA 1 Nasional 
melakukan kunjungan edukasi ini adalah dalam rangka mengembangkan dan 
menambah wawasan siswa tentang perguruan tinggi di Indonesia khususnya IPB. 
Selain itu, kegiatan ini juga memperluas pengetahuan siswa tentang berbagai 
pelajaran khususnya biologi”.

Dalam kesempatan ini, Dr. drh. M. Fahrudin memaparkan tentang pertanian secara 
luas, program studi yang ada di IPB, jalur masuk IPB, inovasi IPB, dan prestasi sivitas 
akademika IPB. Setelah mendengarkan presentasi dari narasumber IPB, 
rombongan diantar mengunjungi Fakultas Peternakan (Fapet) terkait pembuatan 
yogurt dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) terkait pembuatan bakso 
ikan.

Sementara itu, pimpinan rombongan SMA Negeri 3 Tambun Selatan, Ahmad Romli, 
S.Pd menyatakan, “Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan kunjungan 
kami. Ini bukan pertama kali kami berkunjung ke kampus yang banyak memiliki 
prestasi nasional maupun internasional ini. Kami memandang IPB merupakan 
tempat yang tepat untuk menempa siswa kami menjadi lulusan yang sukses ”. (RF) 

Kunjungan Edukasi Dua SMA Bekasi ke IPB

L i m a  m a h a s i s w a  I n s t i t u t 

P e r t a n i a n  B o g o r  ( I P B ) 

beruntung mendapatkan hadiah 

b e r u p a  te l e p o n  ge n g ga m 

berbasis Android dari Bank 

Negara Indonesia (BNI) melalui 

P r o g r a m  P e m b a y a r a n 

S u m b a n g a n  P e m b i n a a n 

Pendid ikan  ( S P P )  Mela lu i 

Automated Teller Machine (ATM). Pengundian dilakukan di BNI Cabang 

Dramaga Bogor, Rabu (1/4).

Para mahasiswa tersebut adalah Ika Pratiwi dari Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM), Andika Putra P dan Arif Apriadi dari Fakultas Teknologi 

Pertanian (Fateta), Nadia Alisiana Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan 

(FKH), dan Wijayanti Lumbaraja dari Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA). Selain itu, 50 orang mahasiswa lainnya berhak 

mendapatkan voucher belanja masing‐masing senilai 100 ribu rupiah. 

Pimpinan BNI Cabang Dramaga, Elke Florence Getsy Meliala mengatakan, 

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan 

mahasiswa yang selama ini melakukan pembayaran SPP melalui teller. 

Dengan membayar SPP melalui ATM, mahasiswa bisa melakukannya dalam 

waktu 24 jam. Mereka bisa datang kapan saja di luar jam kerja dan 

terpenting tidak perlu antri”.(Awl)

BNI Beri Hadiah Telepon Genggam Bagi 

Mahasiswa IPB yang Beruntung

Dalam rangka mencari mahasiswa berprestasi, 

Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) Institut 

Pertanian Bogor ( IPB) mengadakan seleksi 

mahasiswa berprestasi tingkat IPB. Sebanyak lima 

mahasiswa dari Program Diploma dan sembilan 

mahasiswa dari Program Sarjana diseleksi untuk 

nantinya mewakili IPB dalam pemilihan mahasiswa 

berprestasi tingkat nasional. 

Di sela‐sela seleksi wawancara dan presentasi yang 

d i l a k s a n a k a n ,  K a m i s  ( 2 / 4 ) ,  D i r e k t u r 

Kemahasiswaan IPB Dr. Rinekso menjelaskan 

bahwa telah dilakukan serangkaian seleksi mulai 

dari Departemen dan Program Keahlian. Setiap 

Departemen mengir imkan delegasi  untuk 

kemudian disaring pada tingkat Fakultas. Seleksi 

berlanjut pada masing‐masing Fakultas untuk 

mendapatkan satu wakil mahasiswa yang akan 

diseleksi pada tingkat IPB nantinya.

Sebelum mengikuti tahapan seleksi dan presentasi, 

setiap mahasiswa perwakilan Fakultas harus 

Seleksi Mahasiswa Berprestasi IPB menjalani karantina selama tiga hari untuk 

mendapatkan bimbingan tentang mahasiswa 

berprestasi. Menurut Dr. Rinekso, prestasi tidak 

hanya tentang prestasi akademik. “Karena yang 

dilihat di sini, bukan hanya prestasi akademik, 

justru yang penting nilainya adalah prestasi dalam 

bidang ekstrakurikuler, seperti memenangkan 

lomba internasional,” imbuhnya. 

Selain itu ,  hal yang juga penting adalah 

kemampuan komunikasi dan evaluasi psikologi. 

Mahasiswa berprestasi dituntut untuk dapat 

mentransfer pengetahuannya kepada orang lain 

yang mungkin tidak satu disiplin ilmu dengannya. 

Terkait psikologi, Dr. Rinekso menjelaskan bahwa 

karakter menjadi pertimbangan dalam penilaian 

seleksi mahasiswa berprestasi. “Terkadang 

mahasiswa yang memiliki karya tulis dan 

kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bisa jadi 

dikalahkan oleh yang nilainya sedikit lebih rendah 

tetapi memiliki karakter diri yang bagus. Karena 

hakikat prestasi adalah akumulasi dari nilai‐nilai 

akademik dan non akademik yang menjadi satu 

kesatuan yang utuh,” tandasnya.

Tahun ini seleksi mahasiswa berprestasi nasional 

mengambil tema “Kepribadian dan Kemandirian 

Bangsa”. Dikatakan Dr. Rinekso, dalam sepak 

terjang seleksi mahasiswa berprestasi nasional, 

IPB memiliki track record yang sangat baik, 

mengingat mahasiswa IPB kerap terpilih menjadi 

juara 1 mahasiswa berprestasi nasional. (AS)

Pelepasan Jenazah Herma Amalia, SP, M.Si (Dosen Departemen Proteksi 
Tanaman, Fakultas Pertanian IPB) di Kampus IPB Baranangsiang (4/4) oleh Rektor 
IPB. Almarhumah meninggal pada 17 Maret 2015 di Queen’s Medical Center, 
Honolulu,  Hawaii.

POJOK BERITA FOTO

Foto bersama pertandingan persahabatan badminton IPB dengan Tangkas 
Kinabalu Racquet Club (TKRC) Malaysia di bawah pimpinan rombongan Datuk 
Kazim di GOR INIRO, Bogor pada 3‐4 April 2015.

BERITA DUKA CITA

Innalillahi wainna ilaihi rooji’un, Telah meninggal dunia Hendra 
Wahyudi, Staf Unit Keamanan Kampus (UKK) IPB Baranangsiang di RS 
Trimitra Cibinong pada 4 April 2015. Segenap sivitas akademika IPB 
menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya. Semoga 
amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Kepada Keluarga yang 
ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Amin.
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