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Ribuan Putra Daerah Tiba di Kampus Rakyat
Sebanyak 2.406 putra daerah
yang tersebar di seluruh
Indonesia berdatangan ke
ka m p u s ra k yat , I n st i t u t
Pertanian Bogor (IPB) untuk
mengejar cita dan menimba
ilmu sebagai mahasiswa,
S e n i n ( 8 / 6 ) . Pa ra p u t ra
daerah tersebut resmi
menjadi mahasiswa I P B
angkatan 52 setelah lolos
S e l e ks i N a s i o n a l M a s u k
Perguruan Tinggi Negeri
( S N M P T N ) y a n g
dilaksanakan berdasarkan
penilaian rapor selama di
SMA. Dalam penyambutan ini diselenggarakan pertemuan orang tua mahasiswa dengan pimpinan
IPB, yakni Rektor dan Wakil Rektor, serta Dekan dan Wakil Dekan Fakultas. Pertemuan yang
mengambil tempat di Grha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga Bogor ini dipimpin langsung oleh
Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Yonny Koesmaryono.
Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto dalam sambutannya menjelaskan, IPB mendapatkan
akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). “Keputusan memilih IPB
sebagai tempat kuliah bagi putra dan putri bapak ibu adalah pilihan yang tepat. Selamat datang di
IPB, semoga empat tahun dari sekarang, bapak dan ibu bisa hadir kembali di sini, di gedung ini untuk
menyaksikan putra putri bapak dan ibu diwisuda,” ujar Rektor. Dalam kesempatan ini para
mahasiswa baru juga diberikan arahan mengenai Tingkat Persiapan Bersama (TPB) dan perkuliahan
matrikulasi. Para mahasiswa dijelaskan tentang TPB sebagai tahapan awal perkuliahan yang wajib
dijalani oleh setiap mahasiswa IPB. “Setiap mahasiswa IPB di tahun pertama wajib menjalani masa
TPB, termasuk tinggal di asrama. Hal tersebut bertujuan untuk membantu proses adaptasi bagi para
mahasiswa baru yang beragam latar belakangnya. Juga sebagai pembinaan akademik, non
akademik, mental serta spiritual para mahasiswa,” jelas Asisten Direktur TPB bidang Asrama Dr.
Asep Gunawan.
Pada proses penyambutan mahasiswa ini sekaligus dilaksanakan seleksi dan wawancara beasiswa
Bidikmisi. Sebanyak 893 mahasiswa diseleksi untuk mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang
kurang mampu dan berprestasi ini. “Dari kriteria kurang mampu secara ekonomi, pendapatan
maksimal orang tua sebesar tiga juta rupiah per bulan. Namun juga terdapat kriteria prestasi,
terutama prestasi di tingkat kabupaten, nasional atau internasional,” terang Kepala Sub Direktorat
Kesejahteraan Mahasiswa Direktorat Kemahasiswaan IPB, Dr. Megawati Simanjuntak. Ada hal yang
berbeda pada penerimaan beasiswa Bidikmisi pada tahun ini, yakni pada hal jumlah kuota. Pada
tahun ini kuota beasiswa Bidikmisi ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing‐masing kampus.
“Kita akan mengusulkan sesuai dengan jumlah yang kita terima. Jumlah yang kita terima tersebut
adalah jumlah yang akan kita ajukan ke Dikti sebagai kuota,” imbuh Dr. Megawati. (AS)

Menristekdikti Tinjau Pelaksanaan
SBMPTN di IPB

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI,
Prof.Dr. Mohamad Nasir melakukan peninjauan pelaksanaan Seleksi
Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2015
yang dilaksanakan di Kampus Diploma Institut Pertanian Bogor
(IPB), Selasa (9/6). Kampus Diploma menjadi salah satu tempat
penyelenggaraan SBMPTN di bawah Panitia Lokal (Panlok) 33.
Panlok 33 membawahi wilayah subpanlok Bogor, Bekasi,
Cianjur/Sukabumi, Cirebon, dan Karawang. Dalam tinjauannya,
Menristek didampingi oleh Ketua Majelis Rektor PTN yang juga
Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto.
SBMPTN merupakan seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN)
melalui seleksi ujian tertulis. Menteri menjelaskan bahwa jumlah
mahasiswa yang diterima dari seleksi ini minimal sebanyak 30
persen dari total mahasiswa yang diterima PTN. “Ada tiga jalur
seleksi masuk PTN, yaitu SNMPTN yang mengacu pada nilai rapor,
SBMPTN melalui ujian tertulis, dan ujian mandiri yang diadakan
setiap PTN. Minimal 50 persen mahasiswa yang diterima dari jalur
SNMPTN, 30 persen SBMPTN dan maksimal 20 persen untuk ujian
mandiri,” jelas Prof. Nasir. Menteri berharap pelaksanaan SBMPTN
tahun ini berjalan lancar dan tidak ada kecurangan. “Jangan sampai
ada kebocoran, semua harus berjalan sesuai dengan aturan yang
berlaku. Saya meminta bantuan dari semua pihak untuk membantu
pelaksanaan S B M P T N ini, bila ditemukan hal‐hal yang
mencurigakan dan menyalahi aturan mohon melapor,” tegas
Menteri.
Menteri juga menyampaikan perhatiannya kepada calon
mahasiswa disabilitas dalam memperoleh haknya untuk berkuliah.
“Calon mahasiswa disabilitas tetap memiliki hak untuk kuliah.
Diterima atau tidaknya calon mahasiswa di PTN bukan dari kondisi
fisiknya, melainkan dari kompetensi mereka,” jelas Menteri.
Sebelum peninjauan ini Menteri menyempatkan diri untuk
mengunjungi IPB Science Park yang berlokasi di Kampus IPB Taman
Kencana, Bogor. IPB Science Park merupakan sebuah konsep
kawasan yang dirancang IPB sebagai pusat komersialisasi hasil riset
dan inovasi IPB menjadi produk pasar dengan nilai tambah tinggi.
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Khoirul Umam, Duta Lingkungan IPB 2015

Mahasiswa IPB Ukir Prestasi dalam
Youth Trusmi Preneurship Competition 2015
Batik merupakan salah satu kekayaan
sekaligus warisan yang dimiliki negara
Indonesia, untuk melestarikannya
dibutuhkan berbagai upaya dan
dukungan dari masyarakat Indonesia.
Generasi muda memiliki potensi besar
untuk melestarikan dan memperkenalkan
warisan ini, oleh karenanya Trusmi, salah
satu produsen batik Indonesia yang
berada di Cirebon mengadakan Youth
Trusmi Preneurship Competition 2015.

Khoirul Umam, resmi menjadi IPB Green Environment
Ambassador (IGEA) 2015. Penobatan Khoirul sebagai
Duta Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) ini
dilakukan di pelataran Graha Widya Wisuda Kampus
IPB Dramaga Bogor, Minggu (7/6). Mahasiswa dari
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) ini berhasil
mengalahkan 27 finalis lainnya yang berasal dari
sembilan Fakultas dan Diploma IPB.
IGEA 2015 mengusung tema “Penggunaan Reusable
Bag dalam Menyikapi Perubahan Iklim”. IGEA 2015
merupakan gelaran yang telah dua kali dilaksanakan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Eksekutif
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB.
Setelah menjalani proses karantina selama tiga bulan,
finalis IGEA 2015 tampil di hadapan publik dalam
puncak IGEA 2015 pada hari Minggu itu.
Green Ambassador 2014 yang juga bernama Khoirul
Umam, mahasiswa Departemen Budidaya Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, mengatakan
bahwa Duta Lingkungan IPB otomatis akan menjadi
ketua komunitas pecinta lingkungan di kampus hijau
ini. “Tugasnya adalah mmendorong tumbuhnya
budaya agar setiap kantin di IPB less plastic dengan
menyediakan eco bag yang dijual murah. Kita ingin
budaya ini terbentuk sehingga terjadi pengurangan
penggunaan plastik,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, salah satu juri IGEA 2015, Dr.
Hangesti, juga mengumumkan Fakultas dan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terbaik dalam
menjaga kebersihannya. Untuk kategori fakultas. Juara
pertama diraih oleh Fakultas Pertanian. Sementara
untuk kategori UKM, juara pertama diraih oleh UKM
Indonesian Green Action Forum (IGAF), kedua oleh
UKM Kemaki dan ketiga oleh UKM Sepakbola.(zul)

Rico Juni Artanto, S.KH adalah mahasiswa
pascasarjana di Program Studi
Manajemen Pembangunan Daerah Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian yang mendapatkan juara 2 essay dalam kompetisi ini. “Judul essay saya
adalah Pasar Batik Nusantara, tulisan ini berorientasi pada sociopreneur yakni dengan
mengenalkan batik Indonesia sekaligus memberdayakan masyarakat pengrajin batik
di daerah‐daerah lain yang memiliki potensi seperti daerah saya yaitu Tuban namun
kurang dikenal,” jelas Rico.
Hal lain yang melatarbelakangi motivasi Rico mengangkat tema ini ialah karena akan
dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (M EA) di tahun 2015 ini. Rico
mengembangkan ide dengan memanfaatkan peluang jual beli online beragam jenis
batik nusantara yang berada di berbagai penjuru Indonesia. Rico menegaskan bahwa
untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan peranan pemerintah daerah dan pemerintah
yang secara langsung terkait dengan urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) ataupun kepariwisataan.
Terdapat dua jenis lomba yang diadakan dalam kompetisi ini yakni lomba business
plan dan essay. Rico sebagai salah satu peserta lomba yang mewakili IPB berusaha
memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mengikuti keduanya. “Saya
mengikuti business plan dan essay. Di bagian business plan saya berhasil masuk hingga
di tahap finalis 15 besar dan untuk bagian essay Alhamdulillah saya berhasil sampai ke
tahap final dan mendapatkan juara 2,” ujar Rico.
Final Youth Trusmi Preneurship Competition 2015 ini diselenggarakan di Gedung Sate
Bandung pada 23 Mei 2015 lalu. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa dan umum
dimana tujuannya adalah untuk mengeksplor jiwa wirausaha sekaligus
mempromosikan batik Indonesia. “Saya percaya, meski dalam skala kecil, batik‐batik
Indonesia yang berasal dari berbagai daerah apabila dikembangkan dapat menjadi
suatu usaha yang berkelanjutan,” tutup Rico.(NRA)

Manasik Haji di IPB
Dewan Kemakmuran Masjid (DKM)
Al‐Hurriyyah Institut Pertanian
Bogor (IPB) menyelenggarakan
praktik atau manasik Haji dan
Umroh 2015 di Ruang Sidang 1
Masjid Al‐Hurriyyah Kampus IPB
Dramaga Bogor, Jumat (5/6). Hadir
s e b a ga i n a ra s u m b e r a d a l a h
Waladan Mardijja, S.E.Sy, staf Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPB.
“Manasik haji adalah bentuk latihan yang dilakukan calon jamaah haji
sebelum mengerjakan ibadah Haji dan Umroh yang sebenarnya di tanah suci.
Mempelajari manasik hukumnya wajib,” ujarnya. (awl)

