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IPB Berikan Apresiasi Kepada  372 Perusahaan Mitra 
dan Pemberi Beasiswa

ebagai ucapan terimakasih kepada mitra baik Sperusahaan maupun pemberi beasiswa, Institut 
Pertanian Bogor (IPB) memberikan apresiasi kepada 

semua mitra pada Minggu (9/12) di Agribusiness and 
Development Station, Bogor. Di sisi lain, apresiasi ini juga 
bertujuan mempererat kerjasama dengan perusahaan 
mitra dan pemberi beasiswa. Apresiasi tersebut diberikan 
langsung oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria yang didampingi 
para Wakil Rektor, Dekan, Ketua Departemen, dan Ketua 
Agrianita IPB.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada semua 
pemberi donatur yang sudah berjuang bersama-sama 
dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Para 
donatur inilah yang berperan penting dan paling kongkrit 
dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui 
program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa,” ujar 
Rektor IPB.

Rektor IPB juga menyatakan bahwa IPB sebagai perguruan 
tinggi berkomitmen penuh dalam mengentaskan 
kemiskinan melalui pendidikan. Menurutnya, melalui 
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pendidikan, upaya pengentasan kemiskinan dapat 
terealisasi dengan mudah. Dengan berpendidikan, maka 
seorang anak akan berusaha mengangkat ekonomi 
keluarga supaya lebih baik, terutama keluarga yang 
memang masih kurang mampu.

Melalui apresiasi ini, Rektor IPB berharap kepada para 
donatur beasiswa supaya tetap memberikan dukungan 
kepada IPB melalui program beasiswanya. Ia berharap 
supaya para donatur beasiswa tidak hanya memberikan 
beasiswa kepada mahasiswa S1, tetapi mahasiswa S2 juga.

“Sebanyak 53 persen mahasiswa IPB itu berasal dari 
kalangan kurang mampu dengan penghasilan orangtua 
kurang dari 4 juta tiap bulan. Mahasiswa yang seperti ini 
harus kita dukung, jika perlu S2 ya sekalian kita berikan 
beasiswa kepada mereka,” tutur Rektor IPB.

Ia menegaskan, hanya 8% mahasiswa IPB yang dapat 
membayar uang kuliah sesuai dengan keputusan awal. 
Meskipun banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga 
kurang mampu, semangat mahasiswa IPB untuk terus 
belajar dan berkreasi sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan 
dengan prestasi-prestasi mahasiswa IPB yang diraih baik 
skala nasional maupun internasional.

Pada tahun 2018 ini, IPB telah berhasil memperluas 
cakupan penerima beasiswa. Jumlah mahasiswa penerima 
beasiswa pada tahun 2018 sebanyak 9.364 mahasiswa. 
Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang hanya 
8.272 mahasiswa. Besaran dana yang dikelola dan 
diberikan kepada mahasiswa beswan/grantees juga 
meningkat dari 62 milyar rupiah pada tahun 2017, menjadi 
81 milyar rupiah pada tahun 2018. Donatur beasiswa juga 
meningkat dari 52 donatur pada tahun 2017 menjadi 60 
donatur pada tahun 2018. Donatur ini berasal dari 
pemerintah, perusahaan, lembaga kemasyarakatan, 
maupun alumni IPB.

Pada kesempatan ini Rektor juga menyampaikan bahwa 
sebanyak 65 persen lulusan IPB memiliki masa tunggu 
mendapat pekerjaan hanya sekira tiga bulan Posisi 
pekerjaan yang didapatkan oleh lulusan IPB juga 
bergengsi, seperti manajer, tenaga ahli, bahkan ada yang 
menjadi direktur. Sampai saat ini sudah ada 372 
perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan IPB. 
Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama 
riset, magang, maupun rekrutmen pekerjaan. (RA/ris)
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Lulusan IPB Harus Menjadi Techo Sociopreneur Unggul

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 
Karir  Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar 
Studium Generale Pra Wisuda di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor, Senin (10/12). Acara ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran tantangan dunia kerja kepada para 
wisudawan.

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB, Dr. 
Alim Setiawan  dalam sambutannya mengatakan bahwa 
lulus kuliah bukan akhir segalanya, tetapi dimulainya 
tantangan untuk memulai memasuki dunia kerja.  Selama 
ini lulusan IPB dibekali dan dibentuk menjadi  techo 
sociopreneur unggul. “Seorang techo sociopreneur  unggul 
mempunyai karakter dengan ciri berakhlak yang mulia, 
tanggung jawab tinggi, disiplin, rasa nasionalisme tinggi 
dan pembelajar yang lincah,” ujarnya.

Dr. Alim menambahkan, lulusan juga harus mempunyai 
kompetensi yang unggul dimana mempunyai skill atau 
kemampuan tinggi, sehingga dapat bersaing di dunia kerja. 
Para lulusan IPB juga dituntut memiliki pribadi unggul yang 
patut diteladani, karena sebagai seorang wirausaha yang 
terpuji, jujur, berani, hidupnya tidak merugikan orang lain.

Dalam Studium Generale Pra Wisuda kali ini menghadirkan 
tiga  narasumber, masing-masing adalah Direktur 
Sumberdaya Manusia (SDM) dan Umum,  Perusahaan 
Umum (Perum) Bulog, Bagya Mulyanto,  Direktur Sales dan 
Marketing PT. Regenesis Indonesia, Emmy Noviawati dan 
Komisaris Utama Perkasa Group, Audy Joinaldy. Dengan 
hadirnya narasumber dengan background wirausaha dan 
profesional  diharapkan akan terbuka wawasan calon 
wisudawan menghadapi tantangan besar pasca kampus. 
Para lulusan diharapkan dapat  mengambil pengalaman 
dan ilmu pengetahuan dari para narasumber.

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Bagya Mulyanto 
menyampaikan, para lulusan harus berusaha menjadi 
orang keren dengan cara menikmati hidup menyongsong 
masa depan dengan semangat tinggi. Menjadikan dunia 

kerja dengan persiapan skill yang mumpuni dan berbeda 
dengan yang lain, sehingga kesempatan kerja akan 
terbuka.  “Untuk menjadi pebisnis yang baik, kita  harus jadi 
pebisnis yang cerdas dan berjiwa kepemimpinan sehingga 
bisa memimpin orang lain untuk mencapai keuntungan 
yang tinggi,” tuturnya.

Sedangkan Direktur PT. Regenesis Indonesia, Emmy 
Noviawati menyampaikan, para lulusan IPB harus 
menentukan apa yang akan dikerjakan atau target yang 
jelas dan mempunyai perencanaan serta perhitungan yang 
matang yang siap dikembangkan dalam dunia pekerjaan.  
Emmy menambahkan, para lulusan IPB harus menjadi 
entrepreneur sejati yang unggul sehingga diharapkan 
menjadi wirausaha muda yang sukses. “Dengan kerja keras 
hasil yang ada dapat merupakan buah dari keringat sendiri. 
Belajar melihat dari sisi berbeda. Sebagai wirausaha bukan 
hanya melihat dari sisi biaya atau cost, tetapi anda harus 
melihat seberapa baik jasa/produk mampu melayani 
konsumen dan bermanfaat bagi masyarakat. Paling utama 
ikut mensejahterakan orang lain. Menjadi wirausaha berarti 
membuka lapangan kerja dan memberikan distribusi 
pendapatan ke banyak orang,” imbuhnya.

Sementara Komisaris Utama Perkasa Group, Audy Joinaldy  
menyampaikan, entrepreneur merupakan seseorang yang 
bisa membawa perubahan baru, inovasi baru, dan ide-ide 
baru. Tetapi untuk menjadi seorang entrepreneur yang 
sukses harus mempunyai kedisiplinan tinggi, selalu kreatif 
dan inovatif, mampu memotivasi diri sendiri, mempunyai 
jiwa kepemimpinan, bisa memanfaatkan waktu sebaik-
baiknya, berani mengambil risiko, berkarakter mandiri dan 
tidak berhenti belajar.

“Dalam bisnis pasti ada kalanya mengalami kerugian 
terlebih dahulu, tetapi itu bukanlah hal yang harus 
dihindari. Yang utama tetap fokus dengan menjalani bisnis 
sesuai dengan passion yang dimiliki, agar harapannya tidak 
mengejar uang melainkan uanglah yang mengejar kita,” 
tegasnya. (Awl/ris)
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Varietas Padi IPB3S Berkembang Pesat di Aceh Barat Daya

Varietas padi tipe baru IPB3S terus dikembangkan di 
Kabupaten Aceh Barat Daya (ABDYA), Provinsi Aceh. 
Melalui dukungan Program Start Up Industri Benih 

dari Kemenristekdikti, pada tahun 2018 ini di Kabupaten 
ABDYA telah diproduksi benih label ungu dan benih sebar. 
Hal ini sejalan dengan program Bupati ABDYA,   Akmal 
Ibrahim, SH yang mencanangkan tahun  pada 2019 
produksi padi IPB3S ditanam seluas 3.000 hektar.

Pada tanggal  9 Desember 2018  berlokasi di Kecamatan 
Babahrot dilangsungkan panen benih IPB3S di lahan petani 
mitra Joint Operation (JO) Departemen Agronomi dan 
Hortikultura, Seed Center Fakultas Pertanian IPB bersama 
PT. Botani Seed dari PT Bogor Life Science and Technology 
(BLST) yang merupakan perusahaan holding IPB.  Panen ini 
dihadiri Sekretaris Daerah, Ketua DPRD, Dandim, DanAL, 
Kadis Pertanian dan Pangan dan para penyuluh pertanian. 
Dari IPB,  Wakil Dekan Fakultas Pertanian Bidang 
Sumberdaya Kerjasama dan Pengembangan (Wadek SKP), 
Dr. Ahmad Junaedi, pemulia padi IPB3S, Dr. Hajrial 
Aswidinnoor, Ahmad Zamzami, M.Si,  Ir Joangsyah dan 
Nazi, SP.  Acara ini dihadiri lebih dari seratus petani dari 
berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten ABDYA.

Kadis Pertanian dan Pangan, Drh Nasruddin 
menyampaikan harapan agar padi IPB3S yang memang 
diminati petani dapat terus dikembangkan di Kabupaten 
ABDYA. “Kabupaten ABDYA mengharapkan kehadiran IPB 
untuk turut memajukan pertanian khususnya padi dan 
kesejahteraan petaninya,” katanya.  Demikian juga harapan 
Bupati Akmal Ibrahim, SH sebagaimana dalam 
sambutannya yang disampaikan Sekda, Drs. Thamrin.

Menyambut harapan tersebut, Wadek SKP Faperta IPB,  Dr. 
Ahmad Junaedi merespon dengan kesiapan IPB hadir di 
tengah-tengah para sahabatnya, para petani dan penyuluh 

Kabupaten ABDYA untuk meningkatkan produksi padi dan 
kesejahteraan petaninya. Dr. Ahmad juga menyemangati 
untuk bangga dan bersyukur menjadi petani, menjadi 
insan yang bermanfaat sebagai penghasil pangan untuk 
kehidupan manusia serta turut menjaga fungsi ekologi. 
Sementara itu, Dr. Hajrial dengan akrab menjalin diskusi 
dengan petani dan memaparkan karakteristik padi tipe 
baru IPB3S dengan teknologi anjurannya.

Semoga sinergi yang dibangun di Kabupaten ABDYA ini 
dapat terus berkembang. Hal ini sejalan dengan semangat 
IPB-share, mewujudkan peran nyata IPB berkiprah dalam 
pembangunan bangsa, khususnya di wilayah Aceh, Provinsi 
paling Utara dan Barat Indonesia yang berjarak ribuan 
kilometer dari tapak Kampus IPB di Bogor. (AJu dan 
Mrid/ris)
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Kuatkan Mental Generasi Muda, 
HIMMPAS IPB Gelar Seminar Munakahat

impunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana Institut HPertanian Bogor (HIMMPAS IPB) berhasil 
menyelenggarakan Seminar Munakahat, sebuah 

kajian pra nikah untuk mengupas tuntas Kesehatan 
Psikologi dan Fiqih Pernikahan. Seminar ini dilaksanakan di 
Aula Masjid Al Huriyyah IPB dengan jumlah peserta 
mencapai 200 orang, Sabtu (8/12).

Dalam Qur’an surat Al ma’arij, ada tujuh tanda orang yang 
akan mendapatkan kemuliaan surga Allah SWT. Salah 
satunya adalah menjaga kemaluan dari selain istrinya. Hal 
ini selaras dengan kekhawatiran saat ini. Maraknya praktek 
penyimpangan seksual lesbian, gay, biseksual (LGBT), 
tarnsgender menjadi tantangan berat pemuda era milenial.

Prof.Dr.Ir. Nahrowi, MSc selaku Pembina HIMMPAS dan 
Sekretaris Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 
(IPB) dalam sambutannya mengatakan masalah kebutuhan 
seks erat sekali dengan kesehatan psikologi, khususnya 
pemuda. Diperlukan kajian pencerdasan terkait menyikapi 
kebutuhan seks sehingga kualitas dan mentalitas pemuda 
akan lebih baik. “Beberapa tahun lalu banyak mahasiswa 
yang izin cuti dengan sakit. Setelah ditelusuri masalahnya, 
ternyata salah satu masalah yang membuat lambat lulus 
adalah pacaran. Dari situ muncul masalah-masalah mental 
lainya,” ucap Prof. Nahrowi

Prof.Dr.Ir. Ahmad, MS dalam kesempatan itu membahas 
materi batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, 
nikah bagian dari ibadah, perhatian rosul terhadap 

pemuda, kriteria calon istri, kriteria calon suami, ta’aruf dan 
khitbah, akad nikah, dan kehidupan pasca nikah serta 
rumus 3x4 indikator kesuksesan rumah tangga.

“Perempuan dinikahi karena empat hal, karena hartanya, 
kecantikannya, keluarganya dan agamanya,” ujar Prof. 
Ahmad

Di sesi kedua, materi bertema kesehatan psikologi 
pernikahan disampaikan oleh dr. Dewi Inong Inara, Sp.KK. 
Dalam sesi terakhir ini disampaikan urgensi-urgensi 
persiapan kesehatan menuju pernikahan. Seperti menjaga 
pola makan sehat dan tidak asal makan, bahayanya LGBT, 
trik dan tips menjalan keluarga yang harmonis tanpa ada 
kekerasan dan bentakan serta sedikit menyinggung 
tentang parenting atau ilmu pengasuhan anak. “Jadi, 
siapkan doktrin positif untuk mencuci otak anak agar hanya 
hal-hal baik yang akan anak lakukan,” pungkas dr.Dewi 
(IS/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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    Bersama TNI AU, FPIK IPB Gelar Training Softskill 
dan Bela Negara

ehormatan, Disiplin, Tanggung jawab. Demikian Kslogan sikap patriotis akan ditemukan begitu masuk 
area Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 

(TNI-AU) 024 Atang Sanjaya, Bogor. Melihat tantangan 
zaman, sikap patriotisme TNI akan berdampak positif jika 
terinternalisasi pada karakter pemuda, khususnya 
mahasiswa. Itulah yang dilakukan oleh Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) yang 
menggelar program Training Softskill dan Bela Negara 
untuk 400-an mahasiswa FPIK IPB Angkatan 54 (Minggu, 
9/12).

Menurut Dr. Ir. Lucky Adrianto, MS, Dekan FPIK training ini 
sangat penting diberikan kepada mahasiswa. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa TNI memiliki sikap patriotisme meliputi 
daya juang, sikap korsa, kebersamaan kejujuran, dan 
struktur komando terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, 
bagian terpenting dari kegiatan ini adalah silaturahim FPIK 
IPB selaku wadah pendidikan pemuda Indonesia dengan 
TNI AU 024, sehingga mahasiswa dapat belajar membina 
diri dan membentuk karakter tangguh seperti kepatriotan 
TNI.

“Setelah kegiatan ini harapanya mahasiswa akan lebih 
tangguh, kompak, memiliki daya juang dan jiwa korsa. 
Sehingga akan lebih mudah bekerjasama antar mahasiswa 
maupun kami dosen, untuk FPIK dan Perikanan Kelautan 
Indonesia yang lebih baik,” ujar Dr.Lucky

Bertempat di Hanggar Skuadron 6 TNI AU 024 Atang 
Sanjaya, training ini berjalan dengan baik. Diawali dengan 
upacara pembukaan, acara ini dilanjut dengan outbound 
dan materi dasar-dasar Bela Negara. Ada delapan macam 
outbound yang dilakukan, mulai permainan pipa bocor, 
pindah karet, trust fall, berjalan di atas bambu, 
memasukkan pensil, mengisi botol dengan memindahkan 
baki berisi gelas air di atasnya, tali borgol, dan tongkat 
estafet. Selanjutnya materi dasar-dasar bela negara 
meliputi pengetahuan umum tentang TNI AU, khususnya 
TNI AU 024 Atang Sanjaya.

M Iqbal Mas Putera, Komandan Skatek TNI AU 024 
mengapresiasi training softskill dan bela negara yang 
diselenggarakan oleh FPIK IPB. Kegiatan ini menurutnya 
merupakan yang pertama kali, IPB sinergi program bela 
negara bersama TNI AU 024. Menurutnya pelatihan bela 
negara dan pembentuk karakter perlu dilakukan untuk 
bekal generasi muda di masa depan. Harapan ke depan 
fakultas-fakultas lain di IPB dapat juga bersinergi dengan 
TNI AU 024 dalam pembekalan bela negara untuk 
mahasiswa. “Pelatihan ini mengajarkan mahasiswa agar 
tidak egois, kompak, jujur, dan semangat juang yang 
tinggi,” pungkas Komandan Skatek TNI AU 024. (IS/ris)
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Githaprasa, Meriahnya Konser 
Calon Anggota Baru Agria Swara IPB 

Paduan Suara Mahasiswa Agria Swara Institut 
Pertanian Bogor (PSM Agria Swara IPB) merupakan 
salah satu wadah ekspresi, minat, dan bakat 

mahasiswa IPB di bidang seni khususnya olah vokal. Sejak 
berdiri pada tahun 1986, PSM Agria Swara sudah banyak 
menorehkan prestasi baik di dalam maupun di luar negeri. 
Untuk meraih berbagai penghargaan dan prestasi tersebut, 
tentunya perlu orang-orang hebat di dalamnya.

Sebagai upaya mendapatkan generasi hebat dan 
berkualitas, calon anggota baru PSM Agriaswara harus 
membuktikan dirinya bahwa layak bergabung dengan PSM 
Agria Swara. Ajang pembuktian diri ini dibuktikan dengan 
digelarnya konser angkatan yang bertajuk ‘Githaprasa.”

Konser angkatan merupakan konser rutin yang diadakan 
setiap tahun untuk menyambut sekaligus melantik 
anggota baru PSM Agria Swara IPB. Konser ini juga 
merupakan tahap terakhir dari kegiatan pembinaan untuk 
calon anggota baru PSM Agria Swara IPB. Adapun tujuan 
dari pembinaan itu sendiri adalah untuk mempersiapkan 
dan mengasah kemampuan para calon anggota baru 
dalam bidang paduan suara.

Selain menjadi judul konser, Githaprasa juga menjadi nama 
angkatan bagi anggota baru PSM Agria Swara IPB. Kata 
Githaprasa diambil dari bahasa sansekerta dan memiliki 
makna ‘nyanyian yang seperti untaian mutiara yang 
memiliki harapan mulia.’ Melalui konser angkatan 
Githaprasa, diharapkan anggota baru PSM Agria Swara IPB 
dapat lebih memahami perbedaan yang bersatu dalam 
lantunan harmoni pada paduan suara.

“Konser angkatan ini menjadi langkah awal bagi seluruh 
anggota baru PSM Agria Swara IPB untuk mendedikasikan 

dirinya dalam seni olah vokal. Saya ucapkan selamat 
bergabung kepada adik-adik Githaprasa di PSM Agria 
Swara IPB,” tutur Yonathan Arderian Mantik, Ketua PSM 
Agria Swara IPB.

Kepada anggota baru, Yonathan berpesan supaya 
menikmati setiap proses belajar yang ada di PSM Agria 
Swara IPB. Menurutnya, proses belajar ini bertujuan 
menempa diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan 
bisa menginspirasi dari segi bernyanyi dan berorganisasi.

Konser angkatan Githaprasa menampilkan berbagai lagu 
dari nusantara maupun mancanegara. Penampilan tersebut 
dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama, lagu yang 
dinyanyikan berjudul Wanita karya Ismail Marzuki; 
Abschied vom Wald; Ihr Brüder, Lieben Brüder Mein; Amor 
Vittorioso; dan Caccia d’Amore. Sedangkan pada sesi ke 
dua, lagu yang dinyanyikan berjudul La Sirena; Tanxen und 
Springen; Ach weh des Leiden; Leron Leron Shinta; dan 
Medley Kaulinan Budak. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan 
secara berkelompok-kelompok, sedikitnya ada enam 
kelompok yang menyanyikan lagu-lagu tersebut.

Di penghujung konser, disematkan emblem PSM Agria 
Swara kepada perwakilan anggota baru sebagai bukti 
bahwa sudah diterima menjadi anggota PSM Agri Swara 
IPB secara resmi. Di saat yang bersamaan, diberikan juga 
apresiasi kepada kelompok-kelompok dengan kategori 
tenor terbaik, sopran terbaik, alto terbaik, bass terbaik, 
interpretasi lagu terbaik, make up terbaik, kostum terbaik 
dan kelompok terbaik.

Sampai saat ini PSM Agria Swara IPB sudah mendapatkan 
berbagai prestasi, seperti 1st Prize dalam 54th Montreux 
Choral Festival, Swiis tahun 2018, Medali Emas dan 
Pemenang Kategori Paduan Suara Campuran Dewasa 
dalam Festival Paduan Suara XXV ITB tahun 2017, Medali 
Emas dan Pemenang Kategori Paduan Suara Sejenis dalam 
Festival Paduan Suara XXV ITB tahun 2017, Interpretasu 
Lagu Wajib Terbaik dalam Festival Paduan Suara XXV ITB 
tahun 2017, diundang sebagai Paduan Suara di Konser 
Kemerdekaan bersama Twilite Orchestra dengan konduktor 
Addie MS tahun 2017, diundang sebagai Paduan Suara di 
Upacara Peringatan Hari Pancasila bersama konduktor 

st thAddie MS tahun 2017, dan 1  Prize dalam The 4  Edition 
City of Derry, International Choral Festival di Derry, Irlandia 
Utara tahun 2017.  (RA/ris)
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Prediksikan Sawah di Karawang akan Habis 
pada Tahun 2064, Mahasiswa IPB Sabet Juara I

etelah data dimodelkan, dilakukan prediksi dan Sakhirnya mendapatkan kesimpulan lima tahun ke 
depan, luas lahan  sawah di Karawang terus 

menurun. “Jika diasumsikan angka penurunannya konstan, 
maka sawah di Karawang akan habis pada tahun 2064,” 
tutur Devy Apriansyah salah seorang mahasiswa Ilmu 
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB) angkatan  2015.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah Devy bersama dua 
temannya Octavian Wibawa Reksa (Ilmu Komputer 2015) 
dan Dian Ayuningtyas (Statistika 2015) saat 
mengumpulkan data keberadaan areal luas lahan sawah di 
Karawang pada kurun waktu 2003-2018. Data tersebut 
mereka peroleh dari  United States Geological Survey (USGS) 
atau Badan Survey Geologi Amerika Serikat.  Kemudian 
data diolah menggunakan alat bantu citra satelit GIS 
(Geographic Information System).  

Karawang merupakan sebuah kabupaten yang terletak di 
daerah Jawa Barat. Berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Bogor, Subang, Cianjur, Purwakarta dan Bekasi. 
Karawang pernah dikenal sebagai lumbung padinya Jawa 
Barat. Mayoritas masyarakat Karawang berprofesi sebagai 
petani dan lahan sawah yang sangat luas sekitar 97 hektar. 
Akan tetapi, semakin hari areal persawahan semakin 
menyusut.

“Kami memilih daerah Karawang karena ingin mengekspos 
kembali daerah Karawang yang lahannya mulai beralih 
fungsi menjadi lahan industri dan juga untuk membantu 
pemerintah dalam mengambil kebijakan,” ujar Octavian 
selaku ketua tim.

Hasil analisis tersebut mereka ikut sertakan dalam lomba 
National Data Day yang diselenggarakan oleh Himpunan 
Mahasiswa Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan 
Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 
Telkom, Bandung. Puncak dari lomba tersebut diadakan 
pada tanggal 19 November 2018 lalu. Mereka menamai 
timnya dengan sebutan Petani Data.

Dalam kompetisi tersebut Tim Petani Data dapat 
menyisihkan tuan rumah dan para �nalis yang lain. 
Sehingga mereka dapat membawa pulang predikat Juara 
Pertama. Menurut Devy memilih rekan lomba yang pas 
merupakan salah satu awal yang baik untuk merealisasikan 
ide lomba.

“Harapannya data yang kami olah ini dapat menjadi 
pendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan,” 
pungkas Octavian. (AMA)
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