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Mahasiswa Baru IPB Pecahkan 
Rekor 3D Formasi Tingkat Dunia

aga Agrisatya, sebutan untuk mahasiswa baru SInstitut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 55, berhasil 
memecahkan rekor dunia oleh Record Holders 

Republic dengan kategori “Most 3D People Formation” pada 
Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) 2018 
di lapangan Gymnasium Kampus IPB Dramaga, Bogor 
(18/8). Formasi dilakukan oleh 3.456 orang dan 55 formasi 
berhasil dilakukan dalam durasi tercepat yaitu 2 menit 56 
detik.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan rasa suka cita dan 
bangga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam 

pemecahan rekor dunia ini. “Kalian angkatan terhebat. Hari 
ini kita berhasil memecahkan rekor dunia. Terima kasih 
kepada BEM KM IPB, Panitia MPKMB dan seluruh 
mahasiswa baru angkatan 55. Kami bangga kepada Anda. 
Kami bangga kepada Saga Agrisatya. Kami bangga kepada 
angkatan 55 yang luar biasa,” ungkapnya.

Pemecahan rekor dunia di hari kelima sekaligus hari 
terakhir pelaksanaan MPKMB ini berisi formasi 
Kemerdekaan Indonesia ke-73 antara lain formasi deretan 
pulau Indonesia,  bendera merah putih, logo IPB,  formasi 
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kata "IPB" dan "IPB Digdaya". Rekor dunia ini merupakan 
kedua kalinya bagi IPB setelah berhasil mencapai rekor 
dunia di tahun 2016. Saat itu, IPB mendapatkan 
penghargaan memecahkan rekor dunia saat pembentukan 
formasi MPKMB angkatan 53. 

Rekor dunia untuk Formasi 3D dengan ribuan peserta ini 
merupakan yang kedua di dunia, setelah sebelumnya rekor 
pertama diraih oleh China. Namun, rekor ini adalah 
persembahan  pertama kalinya yang dilakukan perguruan 
tinggi di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menyisakan 
banyak momen-momen mengharukan dan penuh 
perjuangan sebagai bentuk kerja keras dari seluruh panitia 
baik mahasiswa maupun pihak kampus IPB. 

“Hari ini IPB membuat sejarah baru, kita mampu bersaing 
dan bisa membuktikan bahwa kita lebih baik dari kampus 
lainnya. Ini merupakan hasil dari perjuangan semua pihak. 
Ini akan menjadi awal dari para mahasiswa baru mengukir 
kisah indahnya di kampus pertanian ini,” kata Idham selaku 
Ketua Panitia MPKMB 55.

Kebanggaan dan kebahagiaan juga menyelimuti Presiden 
Mahasiswa IPB, Qudsyi Ainul Fawaid. “IPB masih dan akan 
selalu mampu membuktikan bahwa kampus ini merupakan 
kampus inovasi. Hal ini dibuktikan lagi dengan adanya 
pemecahan rekor dunia ini. Kami yakin bahwa mahakarya 
ini akan menjadi pioneer dan menginspirasi kampus-
kampus lainnya di Indonesia,” tutupnya. (FI/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Bandrek Susu, Band-nya Rektor IPB Manggung 
di Penutupan MPKMB 2018

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr Arif Satria 
secara resmi menutup kegiatan Masa Pengenalan 
Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) Angkatan 55, di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (18/8). Penutupan secara 
simbolik ditandai dengan penyatuan Buku Saga Agrisatya 
secara langsung di hadapan 3.817 mahasiswa baru. 
Kegiatan ini dimulai dengan formasi dari kelima Saga yang 
terdiri dari tiga puluh Legiun. Saga berarti kisah kejayaan 
pertanian dari lima pulau yaitu Pulau Swarnadwipa 
(Sumatera), Jawadwipa (Jawa), Pulau Besi (Sulawesi), Irian 
Jaya dan Borneo (Kalimantan), sedangkan Legiun berarti 
bentang alam yang terdapat di setiap masing-masing 
pulau.

“Anda telah mengawali sejarah baru dengan baik, sejarah 
yang dibuat untuk IPB, Indonesia dan dunia. Video formasi 
Anda telah menjadi topik perbincangan para rektor di 
seluruh perguruan tinggi, dan teman-teman Anda di 
universitas lain. Kemajuan dimulai dengan perubahan, 
sejarah baru itu adalah awal. Tugas Anda adalah 
memperkuat dan melahirkan inovasi IPB selanjutnya, 
bukan hanya lingkup Indonesia tapi dunia,” tutur Rektor IPB 
di hadapan ribuan mahasiswa baru IPB yang baru saja 
memecahkan rekor 3D Formasi Tingkat Dunia.

Penutupan MPKMB tahun ini berlangsung outdoor, yang 
dihadiri oleh Rektor IPB beserta istri, para Wakil Rektor, 
Dekan dan Wakil Dekan tiap fakultas.

Dalam kesempatan ini, Rektor IPB beserta jajarannya, 
Bandrek Susu Band,  mempersembahkan beberapa lagu 
untuk mahasiswa baru IPB. Bandrek Susu Band adalah Band 
Rektorat Lagu Suka-Suka.

Dr Arif Satria beserta para personil lainnya 
mempersembahkan lima buah lagu yakni Rumah Kita, 
Gebyar-Gebyar, Kopi Dangdut, Terajana dan Indonesia 
Pusaka. Di tengah-tengah lagu, Neno Arif Satria 
memberikan bunga kepada sang suami yang tak lain 
adalah Rektor IPB.

Idham Fajar Giffari selaku Ketua Pelaksana MPKMB 55 
menyampaikan bahwa rangkaian MPKMB tahun ini 
memiliki keunikan dan inovasi tersendiri. Biasanya formasi 
menggunakan duplex, sekarang kita menggunakan 
formasi 3D. Setelah MPKMB berakhir, akan ada narasi �lm 
angkatan yaitu Time Traveller yang mengisahkan 
perjalananan IPB dari awal didirikan hingga sekarang dan 
di masa depan.

Saga Agrisatya, sebutan bagi mahasiswa baru angkatan 55 
mempunyai makna yang berarti Kisah Pertanian yang 
Sempurna. Kami berharap, generasi 55 akan menjadi awal 
untuk mengukir kisah baru. MPKMB tahun ini 
menggunakan Konsep Time Traveller atau perjalanan 
waktu, mulai dari hari pertama MPKMB yang kita 
munculkan yaitu bagaimana IPB pertama kali didirikan. 
MPKMB hari Kedua dapat dilihat IPB masa sekarang yang 
digambarkan dari dekorasi panggung. Kemudian di hari 
kelima, konsep yang dibawakan yaitu IPB di masa depan, 
dapat dilihat dari adanya konsep kegiatan di outdoor dan 
adanya laser panggung,” ujar Idham. Kegiatan MPKMB 
diakhiri dengan narasi tokoh, penampilan LED Dance dan 
Jingle MPKMB 55 serta pertunjukan Laser. (DFS/Zul)
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Pusat Kajian Sains Halal IPB Gelar Pelatihan 
Bagi Juru Sembelih Hewan Kurban

ari raya Idul Adha tinggal menghitung hari. Selain Hshalat Idul Adha, umat Islam juga disunnahkan 
untuk berkurban dengan menyembelih hewan. Di 

antara hewan tersebut yang diperintahkan untuk 
disembelih adalah kerbau, sapi, kambing, domba dan unta.

Memilih hewan kurban tidak boleh sembarang, karena 
harus memenuhi syarat-syarat dari hewan kurban tersebut. 
Terlebih hewan memerlukan penanganan serius pasca 
disembelih. Sebagian masyarakat masih banyak yang 
minim pengetahuannya akan hal tersebut.

Ustadz drh. Hasan Rifa’i Al Faridy menyampaikan bahwa 
berkurban adalah bentuk cinta kepada Sang Pencipta Allah 
SWT dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. 
Sehingga pemilihan hewan kurban mesti memperhatikan 
kualitas secara �sik yaitu tanpa cacat, sehat dan sampai 
pada batas umur hewan kurban boleh disembelih sesuai 
dengan ajaran syariat Islam. Uraian tersebut beliau 
sampaikan pada Pelatihan Penanganan Hewan Kurban dan 
Juru Sembelih Halal bagi Pengurus Dewan Kemakmuran 
Masjid (DKM) dalam Rangka Menyambut Hari Raya Idul 
Adha 1439 H di Ruang Kuliah Fisika Gedung Pascasarjana 
Lantai 1, Kampus IPB Baranangsiang, Bogor.  Acara ini 
diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sains Halal (Halal 
Science Center) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), 
(18/8). Sebanyak 70 peserta dari berbagai DKM di Bogor 
hadir dalam pelatihan ini.

Kepala Halal Science Center IPB, Prof. Dr. Ir. Khaswar 
Syamsu, M.Sc menyampaikan, keberadaan Halal Science 
Center merupakan salah satu bentuk pengabdian IPB 
kepada masyarakat. Sementara itu Prof. Dr. drh. Agik 
Suprayogi, MSc, Agr selaku Wakil Kepala bidang Penelitian 
LPPM IPB juga menyampaikan bahwa IPB harus mengawal 
proses penyembelihan hewan kurban sesuai syariah Islam.

Materi terkait penanganan daging kurban disampaikan 
oleh Edit Lesa Aditia, SPt, MSc. Menurutnya, penanganan 
karkas daging harus digantung, penanganan daging 
dengan jeroan harus terpisah, penggunaan alat potong 
daging harus bersih, tajam dan ketersediaan air bersih 
selama proses penanganan daging kurban tersebut. Materi 
dilanjutkan oleh drh Supratikno, MSi PAVet terkait proses 
pemotongan dan penyembelihan hewan kurban yang 
sesuai syariat Islam. Acara  ini mendapatkan apresiasi cukup 
besar dari peserta. (nurmi/Zul)



5

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama 
dan Hubungan Alumni IPB menyelenggarakan 

kegiatan pelepasan pemeriksa kesehatan hewan dan 
daging kurban 1439 H/2018 M. Pelepasan 780 peserta 
pemeriksa kesehatan hewan kurban dilakukan di 
Auditorium Jannes Humuntal Hutasoit Fakultas Peternakan 
(Fapet) Kampus IPB Dramaga, Bogor, (20/8).

Rektor IPB dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, 
Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr mengatakan kegiatan ini 
merupakan peran serta IPB untuk meningkatkan dan 
memberikan pelayanan dan pendidikan kepada masyarakat 
khususnya mengenai keamanan dan kesehatan daging 
kurban. Terutama untuk meningkatkan kerjasama IPB 
dengan Dinas Pertanian Kota Bogor, Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, Dinas 
Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, Dinas 
Ketahanan Pangan Kota Tangerang, dan Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

“Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dapat 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menangani 
hewan kurban dengan baik, menjamin pemotongan hewan 
kurban yang higienis dengan baik dan menjamin 
ketersediaan daging kurban yang Aman, Sehat, Utuh dan 
Halal (ASUH),  menurut syariat Islam,” imbuhnya.

Sementara Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan 
Pengembangan FKH IPB, Dr. Drh. Trioso Purnawarman 
mengatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Tridharma 
Perguruan Tinggi khususnya pengabdian pada masyarakat, 
FKH IPB setiap tahun bekerja sama dengan beberapa dinas 
pertanian/peternakan atau dinas yang membidangi fungsi 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner 
(kesmavet) mengadakan kegiatan pengawasan kesehatan 
hewan dan daging kurban.

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka berperan aktif 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya 
menjamin kesehatan dan keamanan daging kurban serta 
memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang 

pentingnya keamanan daging dan kesehatan konsumen. 
Kegiatan ini melibatkan hampir seluruh civitas akademika 
FKH IPB terutama dosen, mahasiswa dan tenaga 
kependidikan,” tuturnya.

Ia menambahkan, tahun ini FKH IPB mengirim pemeriksa ke 
tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta 
dan Provinsi Banten yang terbagi ke 11 titik antara lain 
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota 
Depok, enam wilayah di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta 
Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, 
Kepulauan Seribu) dan Kota Tangerang.

Sebanyak 780 pemeriksa akan ditugaskan ke daerah-daerah 
tersebut dengan rincian: Kabupaten Bogor 100 pemeriksa, 
kota Bogor 219 pemeriksa, Depok 100 pemeriksa, 3 
pemeriksa di Kabupaten Sukabumi, DKI Jakarta 300 
pemeriksa, 8 pemeriksa di Kepulauan Seribu dan Tangerang 
50 pemeriksa. Selain itu 50 orang dosen juga akan 
berpartisipasi aktif membantu pemeriksaan hewan kurban.

“Para pemeriksa kesehatan hewan dan daging kurban akan 
diberangkatkan sehari sebelum hari raya Idul Qurban untuk 
daerah Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor dan Kota 
Depok. Sedangkan untuk 5 wilayah di daerah DKI Jakarta, 
Kota Tangerang dan Kota Bogor diberangkatkan pada hari 
H,” ujarnya.

Ia menekankan para pemeriksa yang akan ditugaskan 
tersebut telah diberikan beberapa pembekalan tentang 
teknis pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban 
yang meliputi, teori, praktik dan pemutaran �lm atau 
audiovisual tentang pemeriksaan (antemortem dan 
postmortem). Dengan pembekalan ini diharapkan 
mahasiswa siap melaksanakan pemeriksaan kesehatan 
hewan dan daging kurban di lapangan secara mandiri dan 
profesional serta dapat menjaga nama baik almamater IPB.

“Pada saat pemeriksaan, para pemeriksa akan melakukan 
beberapa kegiatan diantaranya pemeriksaan hewan 
sebelum disembelih/dipotong (antemortem), pemeriksaan 
hewan setelah disembelih/dipotong (postmortem), proses 
penanganan daging, higiene, sanitasi dan melakukan 
evaluasi yang diserahkan kepada dinas-dinas terkait untuk 
perbaikan ke depannya,”katanya.

Sedangkan  Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan 
Kabupaten Bogor,  Ir. Siti Farikah, MM sangat mengapresiasi 
dan menyambut baik kegiatan yang diinisiasi oleh FKH IPB 
setiap tahun dalam penanganan hewan kurban di 
masyarakat. Ia  berharap kerja sama ini terus ditingkatkan, 
sehingga masyarakat  tahu dan memahami cara-cara 
menyembelih hewan kurban yang baik, khususnya 
menjamin kesehatan dan keamanan daging kurban untuk 
dikonsumsi. (Awl/Zul)

FKH IPB Lepas 780  Tenaga Pemeriksa Kesehatan Hewan 
dan Daging Kurban 1439 H
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Diskusi Resolusi Kon�ik IPB Temukan Sumber 
Pencemaran Danau Toba

usat Kajian Resolusi Kon�ik (Care) Lembaga PPenelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) IPB kembali menggelar Diskusi Terbatas 

Resolusi Kon�ik Pengelolaan Danau Toba. Diskusi ini 
merupakan diskusi kedua yang menghadirkan 13 peserta 
dari berbagai instansi diantaranya peneliti sektor perikanan 
dan perairan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pelaku 
usaha serta peneliti dari Care LPPM IPB.

“Ada beberapa poin penting yang disimpulkan dari diskusi 
ini. Sumber pencemaran berasal dari berbagai sektor yakni 
perikanan, pertanian, limbah domestik, pariwisata dan 
industri. Menurut Prof. Krismono, salah satu narasumber, 
sumber utama pencemaran di Danau Toba ternyata berasal 
dari aliran sungai yang mencapai 5,3 hingga 26,9 kali lebih 
besar dari pencemaran Keramba Jaring Apung (KJA),” ujar 
Dr. Dahri Tanjung, peneliti dari Care LPPM IPB.

Untuk itu, diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi 
seperti daya dukung Danau Toba untuk perikanan KJA 
adalah 56.167 ton/tahun. KJA merupakan sektor yang 
sangat penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat 

lokal sebagai mata pencaharian penduduk, penyerap 
tenaga kerja, mendorong multiplier effect dan sebagainya 
dengan nilai rupiah mencapai Rp 1,5 trilyun per tahun.

“Pengembangan sektor pariwisata di Danau Toba 
hendaknya tidak mematikan sektor lain seperti KJA,  salah 
satunya melalui penerapan system co-existence antar 
berbagai sektor yang tergantung pada Danau Toba,” 
tandasnya. (**/Zul)
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