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B a d a n  E k s e k u t i f 
M a h a s i s w a  K e l u a r g a 
Mahasiswa (B E M K M) 
Institut Pertanian Bogor 
(IPB) bekerjasama dengan 
Radio RepublikIndonesia 
( R R I )  B o g o r 
menyelenggarakan Pro 2 
G o e s  t o  C a m p u s  d a n 
Malam Puncak Festival Ide 

2015, Selasa (12/5) di AuditoriumCommon Class Room Tingkat Persiapan 
Bersama (CCR TPB) Kampus IPB Dramaga Bogor. Kegiatan yang disiarkan 
langsung oleh RRIBogor ini dikemas dalam bentuk talkshow dengan tema 
“Kontribusi dan Langkah Solutif Mahasiswa Bogor dalam Mengatasi Kemacetan 
Lalu Lintas”. Hadir sebagai pembicara talkshow adalah Rektor IPB Prof.Dr Herry 
Suhardiyanto, Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ)Kota Bogor 
Achsin Prasetyo, ATD. M.Eng, Kepala DLLAJ Kabupaten Bogor Soebiantoro W, 
dan Direktur Utama RRI Rosarita Niken W,MSi. Acara dibuka secara resmi 
dengan sambutan oleh Rektor IPB. “Apresiasi kepada mahasiswa atas 
kontribusinya dalam memberikan langkah yang solutif untuk mengurai 
kemacetan yang menjadi perhatian kita bersama,” ujar Rektor.

Rektor menambahkan, “Ide‐ide dari mahasiswa banyak sekali, saya harap ide‐
ide tersebut dapat ditindaklanjuti, tidak hanya berakhir ditalkshow saja. Karena 
mengatasi kemacetan memerlukan gerakan seluruh komponen masyarakat. 
Kita juga tunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat memiliki kemauan untuk 
tertib berlalulintas, namun secara bersamaan pemerintah memberikan fasilitas 
yang memadai, sehingga betul‐betul merubah budaya kita untuk tertib di jalan”. 
Kepala RRI Bogor, Dra. Ni Made Sri Widari, MM menyatakan, “Dalam kegiatan 
ini kami mengajak mahasiswa untuk peduli akan pelaksanaan otonomi daerah 
dengan langkah positif”. Senada dengan hal tersebut, Wakil Presiden 
Mahasiswa IPB, Dadan Hudanulhak, menyampaikan bahwa selama ini 
mahasiswa IPB tidak hanya melakukan pengawalan terhadap kebijakan saja. 
Namun juga terus melakukan kegiatan yang sifatnya horisontal, memberikan 
langkah solutif dan nyata seperti kegiatan saat itu yakni Festival Ide, dan IPB 
Mengajar.

Acara ini merupakan malam puncak Festival Ide 2015 yang diselenggarakan 
oleh BEM KM IPB sejak bulan Maret 2015. Festival Ide 2015 sendiri merupakan 
kompetisi penyaluran ide dan langkah solutif dalam mengatasi kemacetan di 
Bogor. Dari 20 tim yang berkontribusi memberikan ide, disaring menjadi tiga 
kelompok untuk menerapkan ide yang mereka usulkan. Harapannya ide yang 
telah dihasilkan dari kegiatan ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota 
Bogor ataupun Pemerintah Kabupaten Bogor. (AS)

RRI Pro 2 FM Goes to Campus Ratusan Siswa SMP dan SMA 
se‐Jabodetabek Ikuti Physics Expo 2015 IPB

H i m p u n a n 
Mahasiswa Fisika 
(Himafi) Institut 
Pertanian Bogor 
( I P B ) 
menyelenggarakan 
Seminar Nasional 
Physics Expo 2015 
d e n g a n  t e m a 
“ T r e a s u r e  o f 

Physics”, Minggu (17/5) di Auditorium Common Class Rooms Tingkat 
Persiapan Bersama (CCR TPB) Kampus IPB Dramaga Bogor. Seminar ini 
merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Physics Expo 2015 yang 
dilaksanakan 14‐17 Mei. Physics Expokali ini terdiri dari tiga kompetisi yang 
diikuti oleh siswa SMP dan SMA Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 
Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya. Ketiga kompetisi tersebut antara lain 
Kontes Robotika, kompetisi praktikum fisika “Fisika Gembira” dan kompetisi 
akademik “Jawara Fisika”.

Wakil Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
IPB, Dr. Kiagus Dahlan, menyampaikan bahwa kegiatan mahasiswa yang 
mengangkat sains seperti ini diadakan rutin setiap tahun oleh setiap 
Departemen yang ada di FMIPA. Menurutnya, fisika bukan sekadar 
treasure (harta karun), tetapi fisika merupakan alat untuk membuka harta 
karun itu sendiri. “Untuk mempelajari benda mati ataupun hidup, 
semuanya membutuhkan fisika. Fisika mutlak dibutuhkan dalam segala hal, 
bahkan keseimbangan cairan pada membran sel dijelaskan dalam fisika,” 
ujarnya.

Senada dengan Dr. Kiagus Dahlan, Ketua Departemen Fisika, Dr. Akhiruddin 
Maddu mengatakan pentingnya ilmu fisika. “Karena fisika ada di sekitar kita, 
maka kita dekatkan kepada para siswa, salah satunya melalui kegiatan 
seperti ini,” jelasnya. Hadir sebagai pembicara adalah Kepala Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (Batan) Prof.Dr Djarot S. Wisnubroto, Rektor Institut 
Teknologi Bandung (ITB) periode 1997‐2001 Prof.Dr Lilik Hendrajaya, dosen 
berprestasi FMIPA IPB Dr. Husin Alatas, pakar fisika medis IndonesiaDr 
Supriyanto Ardjo Pawiro, serta pakar nanoscience dan nanoteknologi 
Indonesia Dr. Isnaeni. Physics Expo 2015 merupakan kegiatan yang ketiga 
kalinya yang diselenggarakan oleh Himafi sejak tahun 2012. Tahun ini 
Physics Expo 2015  diikuti oleh sekitar 250 siswa SMP dan SMA dari 
Jabodetabek . (AS)



Konflik pelik antara warga 
Rembang Jawa Tengah yang 
menolak pendir ian pabrik 
semen dengan P T.  Semen 
Indonesia masih bergulir hingga 
detik ini,  sejak ditetapkan 
keputusan PTUN Semarang 
pada tanggal 16 April 2015 yang 
menyatakan bahwa warga 

Rembang penolak pabrik semen dinyatakan kalah. Hal ini dikarenakan gugatan 
yang disampaikan oleh pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan 
juga warga Rembang penolak pabrik semen dinilai sudah kadaluarsa.

 
Padahal, inti permasalahan yang terjadi tidak sedangkal hanya pada persoalan 
kapan waktu gugatan diajukan, melainkan dampak besar yang akan ditimbulkan 
ketika pabrik semen PT. Semen Indonesia tetap jadi didirikan di Rembang serta 
pelanggaran‐pelanggaran yang dilakukan PT. Semen Indonesia dari prosedur 
hingga hak asasi manusia (HAM). Sayangnya hal tersebut tidak menjadi sorotan 
bagi para penindak hukum. Keputusan tersebut membuat kecewa warga 
Rembang karena Hakim gagal membaca persoalan yang sebenarnya terjadi. 
Warga Rembang penolak pabrik semen segera ambil sikap untuk mengajukan 
banding ke PTUN Surabaya dan sekarang masih menunggu jadwal sidang 
selanjutnya.

 
Kekecewaan terhadap putusan hakim juga dirasakan oleh mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (IPB) yang tergabung dalam Solidaritas IPB Peduli Petani (SIPP)‐
Kendeng. SIPP terbentuk dari individu‐individu yang secara sadar memilih untuk 
keluar dari sikap pasif dan mempertanyakan secara kritis tentang masa depan 
ekosistem bumi yang kian hancur akibat skema pembangunan yang kapitalistik 
serta tidak pro rakyat dan lingkungan. SIPP berpandangan bahwa  petani sebagai 
pelaku pertanian sampai saat ini adalah kelompok masyarakat yang secara 
signifikan berjasa pada kemajuan bangsa ini, sementara di lain pihak juga 
merupakan masyarakat yang selalu termarjinalkan dan dimiskinkan.

 
Dalam dinamika pergerakan SIPP sendiri sebelumnya telah dilakukan berbagai 
agenda, yaitu: nonton bareng dan diskusi film Samin VS Semen, Diskusi Bedah 
AMDAL PT. Semen Indonesia, Aksi Teatrikal di depan Botani Square, dan yang baru 
terselenggara adalah Solidarity Art Festival (SAF) di pelataran Grha Widya Wisuda, 
Kampus IPB Dramaga Bogor. SAF merupakan pertunjukan seni yang dilakukan 
SIPP sebagai wadah kreatif penyadartahuan dan kampanye lingkungan, 
khususnya terhadap krisis ekologi Jawa yang saat ini sedang genting. Sasaran 
utama SAF adalah seluruh mahasiswa IPB, tetapi tak dapat dipungkiri, banyak 
mahasiswa lain dan masyarakat umum yang turut serta bergabung menonton SAF 
pada 8 Mei 2015. SAF juga turut menampilkan artis Ibukota yang sudah terkenal 
memiliki jiwa sosial tinggi dan melestarikan lingkungan, yaitu Melanie Subono. 
Melanie sengaja diundang pihak panitia untuk menceritakan pengalamannya 
terlibat langsung dengan masyarakat Rembang penolak pabrik semen.

 
Koordinator SAF, Faradina Puspita Rivanisa, menjelaskan SAF merupakan bentuk 
ekspresi masyarakat IPB yang peduli terhadap kondisi pertanian dan lingkungan di 
Indonesia, dalam bentuk yang menurut kami paling popular dan paling mudah 
untuk dicerna sebagian besar masyarakat. Dosen Fakultas Ekologi Manusia (Fema) 
IPB yang juga merupakan saksi ahli warga Rembang penolak pabrik semen dalam 
sidang AMDAL di PTUN Semarang, Dr Soeryo Adiwibowo, juga turut menghadiri 
SAF sebagai bentuk dukungan beliau terhadap SIPP.***

Menolak Pabrik Semen, Mahasiswa IPB 
Gelar Solidarity Art Festival

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al‐Hurriyyah Institut Pertanian 
Bogor (IPB) kembali menyelenggarakan Pelatihan Haji dan Umroh 
2015 di Ruang Sidang 1 Masjid Al‐Hurriyyah Kampus IPB Dramaga 
Bogor, Jumat (15/5). Pelatihan yang mengambil tema “Keutamaan 
Zikir dan Doa dalam Haji dan Umroh” ini, menghadirkan DrAbdul 
Munif, dosen Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian 
(Faperta) IPB. Dr. Munif menjelaskan, “Zikir dan doa merupakan 
aktivitas keseharian yang harus selalu diucapkan dalam ibadah Haji 
dan Umroh. Zikir menurut pengertian syariat adalah mengingat 
Allah SWT dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada‐Nya. 
Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah agar selalu 
mengingat akan kekuasaan dan kebesaran‐Nya, sehingga terhindar 
dari penyakit sombong. Sedangkan doa menurut pengertian syariat 
adalah memohon sesuatu atau memohon perlindungan kepada 
Allah SWT. Berzikir dan berdoa dapat dilakukan dengan berbagai 
cara dan dalam keadaan bagaimana pun, kecuali di tempat yang 
tidak sesuai dengan kesucian Allah, seperti bertasbih dan 
bertahmid di WC”.

Dikatakan, berzikir bisa dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur, 
memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul di dalam fikiran kita 
bahwa Allah adalah Dzat yang Maha Kuasa. Selanjutnya, zikir 
dengan lisan (ucapan), yaitu dengan cara mengucapkan lafaz‐lafaz 
yang di dalamnya mengandung asma Allah yang telah diajarkan 
oleh Rasulullah kepada umatnya, contohnya adalah mengucapkan 
tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, membaca Al‐Qur'an dan 
sebagainya. Terakhir, zikir dengan perbuatan, yaitu dengan cara 
melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan‐
Nya. “Yang harus diingat ialah bahwa semua amalan harus dilandasi 
dengan niat. Niat melaksanakan amalan‐amalan tersebut adalah 
untuk mendapatkan keridoan Allah SWT. Dengan demikian 
menuntut ilmu, mencari nafkah, bersilaturahmi dan amalan‐
amalan lain yang diperintahkan agama termasuk dalam ruang 
lingkup zikir dengan perbuatan,” terang Dr. Munif.

Oleh karena itu, dalam ibadah Haji dan Umroh pun, zikir dan doa 
merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap jamaah Haji. 
Memulai berdoa dengan membaca basmalah (melakukan 
perbuatan yang baik hendaknya dimulai dengan basmalah), 
hamdalah dan solawat. Ketika kita sedang berdoa  harus 
mengangkat kedua tangan dan mengusapkan kedua tangan pada 
wajah setelah selesai, yang utama dalam berdoa disertai dengan 
hati yang khusyu dan meyakini bahwa doa itu pasti dikabulkan Allah 
SWT, papar Dr Munif.(Awl)

Dr. Abdul Munif Bicara Keutamaan 
Zikir dan Doa di Pelatihan Haji 
dan Umroh Al Hurriyyah IPB
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