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Kuliah Umum Ungkap Peran Fema IPB dalam Reforma Agraria

su agraria menjadi isu hangat yang selalu Idiperbincangkan, salah satunya mengkaji isu agraria 
dari sudut pandang Islam. Momen Ramadhan ini 

menjadi waktu yang tepat bagi Departemen Sains 
Komunikasi dan Perkembangan Masyarakat (SKPM) 
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) untuk menggelar Kuliah Umum Agraria yang bertajuk 
“Reforma Agraria untuk Stabilitas dan Pemerataan 
Ekonomi”, 30/5.

Kuliah Umum Agraria diadakan di Ruang Rabuan 
Departemen SKPM Kampus IPB Dramaga yang dihadiri oleh 

lebih dari 40 peserta dari berbagai kalangan. Narasumber 
yang hadir adalah  Prof Dr Maksum Machfoedz, Guru Besar 
Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

Dr. Martua Sihaloho, SP, M.Si selaku Wakil Ketua 
Departemen SKPM menyampaikan bahwa kuliah umum 
tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Diskusi 
Ekbudbang (Ekonomi, Pembangunan dan Kebudayaan) 
Departemen SKPM yang berkolaborasi dengan Pusat Studi 
Agraria  IPB dan Sajogyo Institut. Harapannya kuliah umum 
ini dapat menjadi pencerahan bagi seluruh peserta yang 
hadir.
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“Salah satu mandat departemen SKPM adalah agraria. 
Sehingga menjadi kewajiban bagi kami untuk mengkaji isu 
agraria dalam berbagai perspektif, salah satunya adalah 
perspektif Islam. Sudut pandang Islam dan perspektif 
keilmuan sama-sama selaras, “ jelas Martua.

Prof. Maksum menjelaskan bagaimana pertanian menjadi 
kunci bagi pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas 
ekonomi Republik Indonesia.

“Kita dapat memulai perhatian kita tentang isu pertanian 
dari lingkup makro, dimana Indonesia sendiri sebenarnya 
sudah mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6 sampai 
8 persen. Tetapi mengapa pertumbuhan ekonomi kita 
tidak stabil? Karena perekonomian Indonesia ini 
sepenuhnya didasarkan pada impor, mulai dari teknologi 
sampai bahan baku. Akibatnya capital rates besar-besar 
menurunkan nilai tukar rupiah, pertumbuhan ekonomi 
terbesar hanya terpusat di Jakarta, dan kurangnya nilai 
tambah pada sumberdaya manusia kita,” jelas Prof 
Maksum.

Islam memandang bahwa manusia itu berdaulat dan 
berserikat dalam tiga hal, yaitu  air, pangan, dan energi.

“Air adalah HAM yang paling esensial, ahli tafsir 
menterjemahkan bahwa maksud Allah mengatakan 
menjadikan air sebagai aslinya semua kehidupan 
bersumber di sana bermakna bahwa tidak ada kehidupan 
yang bisa hidup tanpa air, karena air adalah hak mutlak 
bagi setiap individu. Begitu juga dengan HAM atas lahan 
yaitu jaminan kehidupan layak, jaminan kehidupan 
ekonomi, serta energi,” ujar Prof Maksum.

Dalam permasalahan agraria ini, Prof. Maksum 
menyampaikan bahwa Fakultas Ekologi Manusia memiliki 
peranan yang penting bagi keberlanjutan reforma agraria 
di Indonesia.

“Kunci dari stabilitas ekonomi adalah pertanian. Dalam 
perspektif makro, ada kepentingan yang lebih besar yang 
harus digiring oleh Fakultas Ekologi Manusia melalui 
tekanan kepada musuh-musuh agraria untuk 
menyelesaikan permasalahan  lahan dan agraria,” terang 
Prof. Maksum. (UAM/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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PSP3 IPB Dorong Mahasiswa Melek Politik

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan 
(PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

bersama Centre Strategic and International Studies (CSIS) 
menggelar Diskusi Publik bertajuk “Menakar Politik 
Identitas dan Pilkada 2018”. Diskusi ini digelar di Ruang 
Sidang PSP3, Kampus IPB Baranangsiang (30/5) dan 
dihadiri aktivis mahasiswa IPB.

Sekretaris PSP3 IPB, Dr. Suprehatin mengatakan bahwa saat 
ini ada 171 Pilkada serentak dengan jumlah pemilih 150 
juta orang. PPSP3 IPB ingin mahasiswa selaku agent of 
change mengerti tentang perkembangan politik Indonesia 
saat ini.

“Dalam sebuah survei, dari 600 reponden mahasiswa hanya 
5,9 persen yang tertarik membicarakan politik. Bicara 
politik tak perlu punya ilmunya, yang penting adalah 
terbangunnya awareness mahasiswa terhadap bidang 
politik. Kita ingin membuat generasi baru calon pemimpin 
masa depan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem 
Informasi, Prof. Dodik Nurrochmat mengatakan bahwa 
topik diskusi ini menarik karena terkait dengan politik 
identitas. Menurutnya negara maju pun masih berkutat 
dengan politik identitas. Pemilih masih melihat sosok 
kandidat yang bertarung.

Politik identitas merupakan sebuah keniscayaan politik, 
sehingga dibutuhkan kanalisasi agar tidak muncul secara 
ekstrim. Secara keseluruhan, hasil diskusi 
merekomendasikan beberapa kanal politik identitas yang 
ditawarkan dalam diskusi publik ini. Yakni penguatan 
pranata dan kearifan lokal sebagai simbol pemersatu 
komunitas, dorongan netralitas tokoh agama dan budaya 
dalam Pilkada, larangan penggunaan rumah ibadah dan 
fasilitas publik untuk praktek politik sektarian, penguatan 

institusi-institusi pelaksana Pilkada dalam menangani 
gejala politik identitas yang ekstrim, serta penegakan 
hukum dalam pelaksanaan pilkada.

Sementara itu Kepala PSP3 IPB, Dr. Sofyan Sjaf menegaskan 
bahwa dominasi etnisitas masih menjadi salah satu faktor 
penting untuk masa depan politik Indonesia. Politik Etnik 
akan bersinggungan secara antagonis dengan praktek 
politik Pilkada yang muncul secara biner dalam dua kutub, 
yakni  kon�ik dan re-integrasi. Setiap Pilkada di Indonesia 
selalu dimulai dengan ‘kon�ik’ pada masa kampanye dan 
upaya re-integrasi pasca pilkada.

CSIS sendiri telah melakukan riset di tiga lokasi yang 
mengalami gejolak kon�ik etnis dan potensi radikalisme 
yakni, Bogor, Palangkaraya, dan Ambon. Terdapat dua isu 
potensial yang bakal muncul di pilkada 2018 yakni isu 
agama 68,3% dan isu etnis 11,2 % sebagaimana dipotret di 
Kota Bogor.

Hasil riset ini menjadi re�eksi bagaimana memotret relasi, 
strategi, dan a�liasi berbagai aktor di ranah lokal dalam 
penggunaan simbol-simbol identitas untuk 
mempertahankan dan merebut kekuasaan dalam 
kontestasi Pilkada di 2018. (dh/Zul)
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Kenalkan Ilmu-Ilmu Biologi Terbaru, Himabio IPB 
Undang Siswa SMA ke Kampus

iology on Science and Application (Bionic) 2018 Bmerupakan rangkaian kegiatan tahunan yang 
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Biologi 

(Himabio) Institut Pertanian Bogor (IPB) Departemen Biologi. 
Tahun ini, rangkaian kegiatan Bionic diselenggarakan sejak 
bulan Januari dengan kegiatan puncak pada awal Mei lalu.

Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN), lomba esai, 
workshop, dan seminar nasional menjadi puncak acara 
Bionic 2018. Dengan mengusung tema Local Bioresources 
for National Food Security, para peserta Bionic diajak 
berkenalan dengan jamur dan lebah.

“Output dari kegiatan Bionic ini adalah mengenalkan ilmu - 
ilmu sains Biologi terbaru dan mutakhir serta mencerdaskan 
pola pikir masyarakat dalam hal ilmu sains Biologi yang 
aplikatif. Kami mencoba berperan aktif dalam memberikan 
inovasi terkait isu - isu pangan Indonesia dengan dasar ilmu 
Biologi,” ujar Muhammad Fadhil Ivan Makky, Ketua Himabio 
IPB.

Dalam acara ini, Prof. Dr. Ir. Lisdar A. Manaf (Divisi Mikologi, 
Departemen Biologi IPB) mengenalkan inovasi produk jamur 
WeiQi sebagai alteratif makanan cepat saji bernutrisi tinggi 
pada para peserta workshop. Peserta, mahasiswa dan 
umum, diajak untuk belajar cara mengolah makanan 
dengan menggunakan bahan dasar tepung WeiQi.

Kegiatan workshop yang bertempat di Pojok Biologi dan 
lingkungan Departemen Biologi ini kemudian dilanjutkan 
dengan pengenalan lebah dan madu keragaman madu lokal 
yang dipandu oleh Dr. Ir. Rika Raffiudin (Divisi Fungsi dan 
Perilaku Hewan, Departemen Biologi IPB).

Pada kesempatan ini, peserta diajak belajar cara memanen 
madu, mengetahui persebaran madu di wilayah Sumatra 
sampai Sulawesi, mencicipi madu, mengidenti�kasi asal 

tanaman dari madu yang dihasilkan, dan mengidenti�kasi 
polen dari madu yang dipasarkan.

Kegiatan LKTIN ini diikuti oleh 26 orang �nalis yang terdiri 
dari 9 tim mewakili 6 universitas di Indonesia. Sementara itu, 
lomba esai diikuti oleh 9 �nalis yang berasal dari berbagai 
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia.

Pemenang LKTIN dan lomba esai dalam Bionic 2018 adalah 
Juara 1 LKTIN: Universitas Diponegoro, “Formulasi Z-CHLOE 
(Zea mays L. dan Chlorella sp.) sebagai Bahan Pangan Bagi 
Penderita Diabetes Melitus”. Juara 2 dan Presentasi Terbaik 
LKTIN: Institut Pertanian Bogor, “Hunger Bank: Sistem 
Penanganan Sampah Organik Menggunakan Teknologi 
Biokonversi oleh Lalat Tentara Hitam (Hermentia illucens) 
untuk Menghasilkan Pakan Ternak dalam Upaya Pemenuhan 
Protein Masyarakat Kota Bogor”, Juara 3 LKTIN: Universitas 
Diponegoro, “Modi�kasi Tepung Labu Kuning secara Biologi 
Menggunakan Bakteri Asam Laktat dan Bantuan Penyinaran 
Microwave sebagai Bahan Pengganti Biji Gandum dalam 
Pembuatan Roti”, Poster Terbaik LKTIN: Universitas Gadjah 
Mada, “Gatot Chips: Inovasi Gatot dari Singkong sebagai 
Cemilan Sehat Tinggi Serat dalam Optimalisasi Pemanfaatan 
Pangan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Sementara itu, juara 1 Lomba Esai: Ul�yaningsih (MAN 2 
Bulukumba), “Subtitusi Tepung Pisang Kepok (Musa 
paradisiaca farma typica) pada Olahan Pangan sebagai 
Alternatif Pengganti Tepung Terigu”, Juara 2 dan Poster 
Favorit Lomba Esai: Anton Hendra Kusuma (SMAN 1 
Kepanjen), “Inovasi Produk Kacang Tunggak sebagai Bahan 
Pangan Lokal dalam Menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan 
Nasional”Juara 3 Lomba Esai: Fina Khilmiyatul Elyda (SMAN 1 
Kepanjen), “Ubi Gubung Kawi sebagai Endemik Khas 
Kabupaten Malang yang Kaya Nutrisi”. (**/Zul)
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Tak salah jika slogan “Membidik Prestasi, Membangun 
Negri” menjadi slogan beasiswa Bidikmisi. Sri 
Wahyuni dan Achmad Bukhori mahasiswa Institut 

Pertanian Bogor (IPB) penerima beasiswa Bidikmisi 
bersama rekannya Yudi Bagaskoro berhasil menyabet gelar 
The Best Action Plan dalam lomba National Conference of 
Research and Innovation Call for Paper 2018 di Universitas 
Muhammadiyah Malang (6/5).

Mereka membuat edukasi wisata dengan menggabungkan 
sektor perikanan. Ini karena ketiganya melihat potensi 
wisata yang selama ini jarang memunculkan sisi edukasi.

“Menurut kami, pariwisata di Indonesia itu kurang 
dimanfaatkan secara optimal, terlebih di sektor pesisir dan 
laut. Kita tahu bahwa ada banyak keindahan dan 
keragaman di sektor kelautan itu sendiri terutama yang ada 
di bawah laut. Namun, dengan keindahan dan keragaman 
itu sering kali ulah manusia yang sengaja maupun tidak 
telah merusak lingkungan. Misalnya aktivitas menangkap 
ikan yang dapat merusak terumbu karang. Kemudian dari 
situ kita berpikir bagaimana kalau membuat edukasi wisata 
perikanan,” kata Sri Wahyuni, mahasiswa Departemen 
Statistika.

Kata Peri adalah nama dari edukasi dan wisata perikanan 
yang mereka kembangkan. Kata Peri merupakan karya 
yang di dalamnya terdapat  nilai-nilai yang dikombinasikan 
menjadi satu yaitu ekonomi, edukasi dan estetika.

“Dalam karya tulis yang kita gagas ini, ada tiga hal penting 
yang kami kombinasikan sehingga untungnya maksimal. 
Tiga hal tersebut yaitu keindahan atau estetika, 

peningkatan ekonomi melalui sektor pariwisatanya dan 
edukasi perikanannya,” tambah Sri.

Nilai edukasi dalam Kata Peri adalah budidaya perikanan 
dan penangkapan ikan yang dikemas secara menarik 
dengan wisata alam pantai.

“Edukasinya di sini kita fokuskan pada budidaya ikan dan 
penangkapannya. Disamping menikmati keindahan pantai, 
para pengunjung akan dapat belajar bagaimana budidaya 
ikan yang baik mulai dari pembenihan, pembibitan, 
pengelolaannya, dan juga pemanenan. Untuk bidang 
penangkapan, edukasi yang didapat yaitu bagaimana 
caranya menangkap ikan yang tidak merusak lingkungan,” 
tambahnya.

Mahasiswa asal Rembang ini sebenarnya juga terinspirasi 
dari kondisi alam di daerahnya yang merupakan daerah 
pesisir, serta melihat potensi agrowisata atau wisata 
pertanian yang masih jarang.

 “Saya dan Bukhori dari Rembang. Di Rembang itu masih 
jarang daerah yang ada agrowisatanya. Kondisi ini yang 
mendorong kami untuk menggagas edukasi wisata ini,” 
ujarnya.

Prestasi ini, merupakan prestasi dan kejuaraan pertama 
yang diikuti Sri Wahyuni. Saat SMA, Ia merupakan siswa 
dengan segudang prestasi. Berbagai kejuaraan pun pernah 
diraihnya seperti, juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat 
provinsi Jawa Tengah, juara 3 Olimpiade Matematika 
tingkat Kabupaten Rembang, dan juara 2 debat Pendidikan 
Agama Islam.

“Saya merupakan anak tunggal. Ayah saya bekerja sebagai 
petani dan serabutan dengan gaji tak menentu. Itu yang 
memotivasi saya untuk berprestasi, apalagi saya mahasiswa 
Bidikmisi. Ke depannya saya akan terus berprestasi dan 
membanggakan orang tua saya. Saya harap karya tulis Kata 
Peri bisa diimplementasikan di daerah 3T,” kata Yuni. 
(Ath/Zul) 

Edukasi Wisata Perikanan dari Mahasiswa IPB 
Jadi Gagasan Terbaik di Malang
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Berawal dari Mimpi Jadi TNI, Mahasiswa IPB ini 
Juara 3 Pencak Silat Nasional

restasi  mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) tak Pperlu diragukan lagi. Segudang prestasi sering 
dibawa pulang usai bekompetisi. Seperti  

mahasiswa IPB, Muhammad Eriz Riski berhasil  membawa 
pulang prestasi Juara 3  dalam Kejuaraan Pencak Silat Jawa 
Barat tingkat Nasional dan Asia di Gedung Olahraga (GOR)  
Tri Lomba Juang Padjajaran, Bandung beberapa waktu 
silam.

“Dari IPB ada sebelas orang yang mengikuti kejuaraan ini 
tetapi karena cidera jadi sepuluh orang. Dari sepuluh orang 
ini, kami dari IPB, berhasil meraih satu emas, tiga perak, dan 
sisanya perunggu termasuk saya,” kata Muhammad Eriz 
Riski, mahasiswa Departemen Pemanfaatan Sumberdaya 
Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(FPIK) ini.

Baru setahun bergabung di Merpati Putih, Eriz Riski tidak 
menyangka bisa ikut dalam kejuaraan nasional. Pasalnya 
persiapan untuk mengikuti kejuaraan ini hanya dilakukan 
selama dua bulan. Menurut Eriz, ia menyukai sesuatu yang 
berhubungan dengan �sik sejak Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan ia mempunyai cita-cita menjadi 
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat duduk di 
bangku Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Sejak SMP, saya menyukai sesuatu yang berhubungan 
dengan �sik. Pencak Silat ini bukan hal yang baru, karena 
sejak SMP pun, saya sering mengikuti Paskibra. Sejak saat 
itu saya mempunyai cita-cita untuk menjadi TNI. Namun 
cita-cita saya itu tidak bisa tercapai karena orang tua 
menyuruh untuk kuliah di IPB,” tambahnya. Alasan lain sang 
ayah menyuruh Eriz Riski menempuh pendidikan di IPB 
adalah melihat sang kakak yang juga Alumni IPB dan sudah 
lulus.

“Ayah saya yang bekerja sebagai buruh bangunan dengan 
gaji tak menentu membuat saya harus meringankan beban 
orang tua. Alhamdulillah saya bisa diterima beasiswa 
Bidikmisi,” ujar mahasiswa asal Pandeglang Banten itu. 
Harapan anak ketiga dari empat bersaudara itu, dirinya bisa 
terus berprestasi, salah satunya melalui Pencak Silat 
Merpati Putih. (Ath/ris) 
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