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IPB Gandeng PT Waskita Karya Realty Bangun Tol Terobosan ke Dramaga

I
ns t i tu t  Pe r tan i an  Bogor  ( I PB )  me lakukan 

penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum 

of Understanding/MoU) dengan PT Waskita Karya 

Realty. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor 

IPB, Dr. Arif Satria dengan Direktur Utama PT Waskita 

Karya Realty, Tukijo di Gedung Andi Hakim Nasoetion 

Kampus IPB Dramaga Bogor (27/3).

Fokus kerjasama ini adalah bidang pendidikan, penelitian 

dan pengabdian masyarakat yang terintegrasi 

pengembangan kampus IPB Dramaga Bogor. Rektor IPB 

mengatakan MoU ini berkaitan dengan rencana 

pengembangan pembangunan di sekitar kampus IPB 

Dramaga Bogor.

“Semoga kerjasama ini dapat mengoptimalkan aset-

aset IPB di dalam dan di luar kampus yang memiliki nilai 

tambah, untuk kemajuan dan kemakmuran IPB,” kata 

Rektor.

Kerjasama ini dilakukan dalam rangka sinergi yang saling 

menguntungkan guna meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas sumber daya yang dimiliki. Tentu tetap berpegang 

pada prinsip bisnis yang sehat dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Selain rencana pembangunan di sekitar kampus, kerjasama ini 

juga akan dilanjutkan dengan membuka akses pembangunan 

terobosan jalan tol langsung ke IPB. Sehingga orang yang ingin 

berkunjung ke kampus IPB Dramaga tidak terkena macet. 

Selama ini untuk mencapai kampus IPB Dramaga, diperlukan 

waktu lebih dari satu jam karena macet. Sehingga dengan 

adanya pengembangan pembangunan jalan tol harapannya 

bisa lebih lancar,” ujarnya.

Sementara itu Tukijo mengatakan bahwa MoU ini dilaksanakan 

dengan niatan baik bersama untuk melakukan sinergi dalam 

mengoptimalisasikan aset-aset IPB yang ada sekarang ini.

“Kami menjalin kerjasama untuk pengembangan kampus IPB 

Dramaga agar lebih baik. Tentu dengan ide-ide yang maksimal 

dalam pengembangan pembangunan di kampus Dramaga 

dengan membangun sarana dan prasarana yang menunjang 

kampus IPB agar lebih maju dan berkembang. Harapannya 

kerjasama ini terus terjalin dengan baik serta IPB terus maju dan 

berkembang ke arah lebih baik,” imbuhnya.

MoU ini disaksikan oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 

Perencanaan dan Keuangan Dr  Agus Purwito, Wakil Rektor 

Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi Prof. Dr. Dodik Ridho 

Nurrochmat, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 

Kewirausahaan Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, Direktur 

Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti Mulyati dan 

sejumlah Pejabat PT Waskita Karya Realty. (Awl/Zul)
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Mahasiswa IPB Hidupkan Kembali Rumah Harapan

K
ementerian Sosial Masyarakat Badan Eksekutif 

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, Institut 

Pertanian Bogor  (Sosmas BEM KM IPB) 2018 

menghidupkan kembali program Rumah Harapan 

dengan melakukan Launching Perdana, Sabtu (24/3) di 

Masjid Al-Istiqomah Kebon Kopi, Cibanteng Bogor.

Program Rumah Harapan bekerjasama dengan 

masyarakat Cibanteng ini secara resmi dihidupkan 

kembali. Rumah Harapan (RH) merupakan program kerja 

jangka panjang yang dikembangkan  Sosmas BEM KM 

IPB berupa kegiatan pembinaan anak-anak usia wajib 

pendidikan dengan sistem pembelajaran mengacu pada 

P i l a r  Pend id i kan  Ka rak te r  (UNESCO)  un tuk 

mengembangkan ide kreativitas, softskill dan minat 

bakat. Jumlah binaan Rumah Harapan IPB sejumlah 60 

orang di tingkat Sekolah Dasar (SD).

“Kegiatan Rumah Harapan dilakukan setiap hari Sabtu 

jam 16.00-18.00 di Masjid Al-Hidayah. Relawan Rumah 

Harapan mengajarkan soft skill kepada adik-adik di desa 

Kebon Kopi, Cibanteng, Bogor. Pembelajaran yang saat ini 

sudah terlaksana adalah pelatihan menjadi pemimpin, belajar 

berhemat dan menabung, belajar tentang minat bakat,” tutur 

Rois, perwakilan dari Sosmas KM IPB.

Kegiatan launching berupa penyematan tanda pengenal ke 

anak asuh disaksikan  warga, Ketua RW dan orang tua dari 

anak-anak binaan Rumah Harapan. Selain itu, ada pemaparan 

materi dari staf Kementerian Sosial RI, Ibu Anggia Chrisanti, 

S.Psi.

Salah satu anak yang belajar di Rumah Harapan, Muhammad 

Hilmi Mutawali (kelas 4 SD)  menyampaikan, “Saya senang 

mengikuti Rumah Harapan dan bisa belajar mewarnai serta 

belajar menabung. Rumah Harapan seperti istana bisa jalan 

buat ke surga untuk aku dan kakak-kakak, inginnya tiap hari 

datang ke Rumah Harapan supaya tiap hari bisa belajar agama 

dan belajar ngaji,” kata Hilmi.

Rois mengatakan, Rumah Harapan baginya seperti bara api 

abadi, yang harapan dan semangatnya terus menyala di hati 

kakak-kakak asuh dan adik-adik binaannya sampai kapan pun. 

Ia dan rekan Rumah Harapan lainnya berharap program ini 

dapat terus berlanjut, tidak terputus-putus seperti Rumah 

Harapan dari Kabinet BEM KM IPB sebelumnya. Semoga terjadi 

kesinambungan dan integrasi kurikulum di kabinet-kabinet 

BEM KM IPB. Ia berharap adik-adik binaan Rumah Harapan 

dapat terus semangat belajar bersama Rumah Harapan, agar 

semakin shalih dan rajin ibadahnya.

Kegiatan Launching ini dihadiri kurang lebih 50 orang tua wali 

anak binaan Rumah Harapan; Ketua RW setempat, Abidin SE, 

Presiden Mahasiswa IPB, Qudsy Ainul Fawaid dan undangan 

dari komunitas-komunitas Pendidikan IPB. (ff/ris)

Mahasiswa IPB Beberkan Hasil Ekspedisinya ke Ujung Kulon
 

E
ksplorasi darat sudah banyak dilakukan di Taman 

Nasional Ujung Kulon. Namun, eksplorasi perairan 

masih sangat sedikit. Hal ini diungkap Perwakilan 

Pengelola  Taman Nasional Ujung Kulon, Firmanto 

Noviareswanda, S.Hut, M.Si dalam Seminar Ekspedisi 

Zooxanthellae XIV – Ujung Kulon, Sabtu (24/3) di 

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga.

Kegiatan yang digelar oleh Fisheries Diving Club, IPB ini sebagai 

pelaporan hasil dari Ekspedisi Zooxanthellae XIV – Ujung Kulon 

yang dilakukan pada 15 Oktober-22 Oktober 2017 lalu di 

Taman Nasional Ujung Kulon. Dalam ekspedisi tersebut, 

pengamatan ekosistem terumbu karang dilakukan pada 

sebelas lokasi dari tiga pulau yang ada di lingkup Taman 

Nasional Ujung Kulon. Ekspedisi tersebut dilakukan untuk 

mengetahui kondisi ekosistem terumbu karang, serta 

mengetahui aspek sosial ekonomi perikanan yang ada di 

Taman Nasional Ujung Kulon. Firmanto mencontohkan 

monitoring penyu yang pertama kali dilakukan. “Baru sebatas 

itu saja, sehingga, kami sangat terbuka untuk kerjasama 

khususnya eksplorasi perairan di Taman Nasional Ujung Kulon 

sendiri. Dengan kerja sama tersebut, harapannya dapat tercipta 

kesejahteraan bagi masyarakat dari alam, sesuai dengan motto 

kita yaitu “leuweung hejo, masarakat hejo” yang artinya 

masyarakatnya sejahtera, alamnya lestari,” tambahnya
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Banyak hal menarik yang ditemui dalam ekspedisi ini. Hal 

tersebut dikarenakan cuaca yang buruk menyebabkan 

arus cukup kuat. Selain itu, sempat masuk surat 

peringatan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

untuk tidak melakukan kegiatan atau pun melintas dari 

Perhubungan Laut saat kapal yang digunakan ekspedisi 

ini sudah mulai kembali ke darat.

“Potensi taman nasional ini sangat besar untuk wisata 

selam. Perlu adanya campur tangan dari pemerintah 

daerah dengan pengembang Kawasan Taman Nasional 

untuk memperbaiki akses menuju ke daerah tersebut,” 

ujar Dive Master FDC-IPB, Randi Restu.

Ada beberapa spot perairan di daerah Ujung Kulon ini 

yang memiliki ciri khas  unik yang mirip dengan perairan 

timur contohnya di Karang Copong. Karang Copong ini 

terbentuk dari bekas letusan Gunung Merapi seperti ada 

selokan di bawah laut yang di pinggir-pinggirnya ada 

terumbu karangnya. “Kita melakukan ekspedisi di tiga 

pulau yang berada di daerah dalam dan luar Taman 

Nasional Ujung Kulon untuk membandingkan dari 

adanya perbedaan zonasi  tersebut .  Hasi lnya 

menunjukkan bahwa ternyata pulau-pulau yang ada di 

dalam dan di luar taman nasional cenderung sama,” 

ungkap Ketua Pelaksana Ekspedisi Zooxanthellae XIV – 

Ujung Kulon, Karizma Fahlevy.

Ekspedisi ini merupakan salah satu program kerja besar 

FDC-IPB yang diadakan setiap tahun. Ekspedisi ini 

dilakukan untuk ke-14 kalinya sejak berdirinya FDC pada 

tahun 1987 Sedangkan eksplorasi ekosistem terumbu 

karang di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1991. 

Kegiatan serupa terus dilakukan untuk mengeksplorasi 

kekayaan alam dan ekosistem terumbu karang di 

Indonesia.

“Hal yang perlu kita upayakan adalah bagaimana hasil 

pemantauan dan hasil ekspedisi ini perlu diterjemahkan 

untuk bahan pengelolaan taman nasional, ekosistem 

terumbu karang, pengelolaan pemanfaatan jasa 

ekosistem terumbu karang yang penting seperti 

perikanan, wisata selam, bisa juga hal-hal terkait 

bioscience seperti bahan bioaktif karena banyak juga 

karang terumbu yang dimanfaatkan sebagai bahan 

medis atau obat-obatan,” ujar Dosen Ilmu dan 

Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB sekaligus Anggota Luar Biasa FDC-

IPB Angkatan 15, Indriani Sunuddin, S.Pi, M.Si.

Pemilihan lokasi ekspedisi ini didasari akan besarnya 

potensi yang terpendam dari Taman Nasional Ujung 

Kulon. Kekayaan sumberdaya hayati daratan dan perairan yang 

beragam menjadikan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai 

salah satu aset nasional. Pada tahun 1991, Kawasan ini 

ditetapkan sebagai salah satu Situs Warisan Dunia yang ada di 

Indonesia. Namun, pada kenyataannya, eksplorasi bahari di 

taman nasional ini masih memerlukan perhatian khusus dari 

berbagai pihak.

 “Seminar ini digelar sebagai bentuk pelaporan hasil Ekspedisi 

Zooxanthellae XIV – Ujung Kulon yang output-nya berupa 

video dokumenter, laporan ilmiah, laporan populer berbentuk 

buku, dan beberapa jurnal,” tutur Ketua Pelaksana Seminar 

Ekspedisi Zooxathellae XIV – Ujung Kulon, Nadya Jeny (FDC 34). 

(DI/ris).
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Peduli Lingkungan, Mahasiswa IPB Gelar Earth Hour

I
ndonesian Green Action Forum (IGAF) dan Badan 

Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, Institut 

Pertanian Bogor (BEM KM IPB) menyelenggarakan 

rangkaian acara dalam rangka memperingati Earth Hour. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada 23- 24 Maret 2018 di 

Kampus IPB Dramaga dengan tiga rangkaian acara yaitu 

1.Green Art, acara 2, pojok seni, Rangpukpah dan acara 3, 

Open Discussion  mengenai isu-isu lingkungan terkini. 

Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama terhadap isu 

lingkungan dari beberapa pihak yang terlibat yaitu 

Forum Lingkungan IPB (Organisasi Mahasiswa yang 

bergerak di bidang lingkungan baik itu BEM KM, BEM 

Fakultas, Himpunan Profesi dan Unit Kegiatan 

Mahasiswa), Finalis Duta Lingkungan IPB, Direktorat 

Bisnis dan Manajemen Aset Komersial, Manajemen 

Green Kampus, Biro Umum Sarana dan Prasarana.

“Aksi peduli lingkungan ini dimulai dari Green Art yang 

menampilkan performance Gentra Kaheman, akustik 

dan life mural dari Arsitektur Lanskap. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan kegiatan Rakpungpah (Gerakan 

Pungut Sampah) yaitu kegiatan bersih-bersih dan edukasi 

pandangan Babakan Raya (Bara) dalam menjaga kebersihan 

daerah Bara di sekitar Kampus IPB Dramaga,” sebut Tamyizul 

Muhtar, Ketua Pelaksana.

Ia menambahkan, rangkaian terakhir dari kegiatan ini  IGAF 

Open Discussion dengan tema “Apa Kabar Green Campus 

2020?” yaitu kegiatan diskusi untuk memberikan solusi-solusi 

atas permasalahan Green Campus yang diterapkan di Kampus 

IPB. Agenda diskusi ini menghadirkan Kepala Biro Komunikasi 

IPB,   Ir.Yatri Indah Kusumastuti, MSi yang memberikan materi 

mengenai Green Campus. Peserta dari diskusi terbuka ini ialah 

anggota Forling dan finalis Duta Lingkungan.

“Kegiatan ini diadakan untuk memperingati acara Earth Hour, 

esensinya semoga dengan diadakannya acara ini, pergerakan 

mahasiswa dalam bidang lingkungan terus berjalan dan bisa 

memberikan manfaat untuk sekitarnya sehingga bisa turut 

mensukseskan Green Campus 2020,” ujar Yatri.

Selain itu, Tamyizul menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

bergerak di bidang lingkungan baik itu kampanye, edukasi, 

pelatihan, dan diskusi sangat berdampak positif. “Kalau bukan 

kita siapa lagi yang akan menjaga dan mengingatkan satu sama 

lain terkait lingkungan kita. Semoga kegiatan ini bisa 

berkelanjutan untuk ke depannya dapat lebih baik lagi,” 

katanya optimis.

Ia berharap, semoga keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan 

seperti ini lebih banyak lagi dan hasil dari diskusi, kampanye, 

serta  edukasi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari 

mulai dari hal kecil yang memberikan dampak yang besar. 

(ff/ris)

L
edakan hama wereng yang terjadi beberapa bulan 

lalu perlu dikaji kembali. Pasalnya ledakan hama 

wereng yang terjadi di Indonesia ini tidak hanya 

terjadi sekali, namun sudah terjadi berulangkali dan 

kasusnya hampir sama dengan kasus sebelumnya. 

Ledakan hama wereng ini sudah terjadi sejak era orde 

baru dan kembali terjadi pada tahun 2011. Pada akhir 

tahun 2017 ternyata hama wereng kembali menjadi 

masalah besar dan menyebabkan gagal panen di 

berbagai daerah.

Sebagai upaya dalam menanggulangi masalah yang sama, 

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut 

Pertanian Bogor (IPB)  menggelar seminar nasional 

“Menemukan Kembali PHT Kita: Memutus Lingkaran Setan 

Ledakan Wereng Coklat dan Virus Padi.” Seminar ini 

diselenggarakan di Auditorium Thoyib Hadi Widjaya Fakultas 

Pertanian IPB (22/3) ini diikuti sekira 300 peserta. Peserta 

berasal dari berbagai kalangan yakni akademisi, lembaga 

penelitian, kelompok tani, pemerhati pertanian, dan lembaga 

pemerintah.

Seminar ini merupakan kolaborasi antara Departemen Proteksi 

Tanaman IPB dengan Perhimpunan Entomologi Indonesia dan 

Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Tujuannya adalah 

berusaha menjawab permasalahan terkini seputar ledakan 

hama wereng yang terjadi di Indonesia.

“Kami berharap seminar ini bisa memberikan jalan keluar 

dalam memecahkan permasalahan yang muncul akibat 

serangan wereng coklat. Semoga seminar ini bisa memberikan 

manfaat bagi kita semua,” ujar Ketua panitia, Dr. Ir. Giyanto, 

M.Si.

Pakar IPB Kendalikan Serangan Wereng Coklat dengan Pola Tanam Serempak
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Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) IPB, Dr. Ir. Aji Hermawan, M.M mengatakan 

langkah ini merupakan bagian dari upaya merespon 

serangan wereng tahun lalu yang begitu mendadak 

sehingga perlu respon cepat untuk mengatasi persoalan 

tersebut.

“Mudah-mudahan seminar nasional ini dapat 

menemukan rekomendasi pengendalian hama wereng 

sesuai konsep PHT (pengendalian hama terpadu),” ujar 

Dr. Ir. Aji Hermawan.

Sejarah ledakan hama wereng coklat pertama kali yang 

terjadi sekitar tahun 1980-an. Pemerintah lalu 

mengeluarkan Inpres No 3 Tahun 1986 tentang 

Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada 

Padi. Instruksi Presiden inilah yang menjadi cikal bakal 

terbitnya konsep pengendalian hama terpadu 

(PHT).Prof. Dr. Ir. Damayanti Buchori, M.Sc. selaku Ketua 

Perhimpunan Entomologi Indonesia menegaskan 

bahwa konsep PHT sudah diatur dalam UU No 12 Tahun 

1992 Pasal 20 ayat 1 tentang Perlindungan Tanaman 

yang dilakukan dengan konsep PHT. Ia juga menegaskan 

bahwa konsep PHT ini seharusnya diterapkan oleh 

pemerintah dan masyarakat terutama petani. Selain UU 

No 12 Tahun 1992, terdapat UU No 6 tahun 1995 yang 

lebih menegaskan pada upaya perlindungan tanaman. 

Apabila undang-undang tidak dilaksanakan dengan 

benar atau dilanggar seharusnya orang yang melanggar 

itu mendapat pidana.

Sementara itu, menurut peneliti IPB Dr. Ir. Hermanu 

Triwidodo, M.Sc,  status serangan hama wereng tahun 

2018 belum dapat diprediksi. Pasalnya ledakan hama 

wereng terjadi karena berbagai faktor. Diantaranya 

adalah pola tanam, penggunaan pestisida, varietas padi 

yang ditanam, dan perilaku petani selama masa tanam 

padi. Penelitian yang telah dilakukan beberapa tahun 

lalu menyebutkan bahwa penggunaan pestisida yang 

berlebihan ternyata lebih memicu terjadinya ledakan 

hama wereng coklat.

“Pola tanam yang tidak serempak juga memicu 

terjadinya ledakan hama wereng coklat. Ini karena 

tersedianya sumber makanan bagi hama wereng tersebut. 

Selain kerugian secara langsung, hama wereng coklat padi 

ternyata juga menyebarkan virus kerdil rumput dan kerdil 

hampa,” ujarnya.

Serangan hama wereng yang diikuti oleh serangan virus dapat 

mengakibatkan gagal panen sebesar 100%. Hal ini disebabkan 

karena virus kerdil rumput dan kerdil hampa dapat menyerang 

tanaman padi semenjak masih dalam persemaian. Apabila 

tanaman terinfeksi semenjak masa vegetatif, tanaman tersebut 

tidak bisa berbunga dan berbuah. Gejala yang disebabkan oleh 

kedua virus ini sangat khas.

Gejala kerdil rumput berupa tanaman menjadi kerdil, anakan 

banyak, dan mirip seperti rumput. Adapun gejala kerdil hampa 

berupa tanaman menjadi kerdil dan berwarna kuning. Gejala ini 

mirip dengan gejala kekurangan unsur hara sehingga petani 

memutuskan untuk menambah dosis pupuknya. Padahal 

dengan menambah dosis pupuk atau pestisida dapat 

mematikan beberapa predator dan musuh alami hama wereng 

sehingga memicu ledakan hama wereng.

Upaya pengendalian yang sesuai dengan konsep PHT yang 

direkomendasikan dari seminar ini adalah mengupayakan 

tanam serempak, olah tanah dengan baik, menggunakan 

varietas tahan wereng (Inpari 18, Inpari 13, Inpari 33), membuat 

persemaian setelah kondisi lahan besih dari sumber hama,  

memasang lampu perangkap disekitar lahan, rekayasa 

lingkungan dengan menanam tanaman penghasil bunga 

dengan tujuan menyediakan sumber makanan bagi musuh 

alami, aplikasi cendawan entomopatogen (Metharizium 

anosiplae) dan menggunakan insektisida tepat jenis dan tepat 

dosis.

“Penggunaan varietas tahan yang tidak sesuai dengan lokasi 

atau tanah belum tentu bisa meminimalkan terjadinya ledakan 

hama wereng coklat. Upaya pengendalian yang potensial 

dilakukan adalah dengan memperhatikan pola tanam dan 

menyediakan sumber makanan bagi predator dan musuh alami 

wereng,” ujar Kepala Loka Penelitian Penyakit Tungro 

Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, Dr. Fausiah T Ladja, SP, 

M.Si. (Rosyid/Zul) 
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H
impunan mahasiswa Agronomi dan Hortikultura 

(Himagron) Institut Pertanian Bogor (IPB), 

mengadakan seminar Program Kreativitas 

Mahasiswa (PKM) 2018 di Kampus IPB Dramaga (25/3). 

Seminar bertajuk “Membangkitkan Jiwa Kreatif Untuk 

Kontribusi Nyata Agronomi” ini sebagai wujud 

kontribusi mahasiswa Agronomi dan Hortikultura (AGH), 

untuk ikut mengharumkan IPB di Pekan Ilmiah Mahasiswa 

Nasional (Pimnas) dan inovasi di bidang agronomi ke 

depan.

“PKM yang banyak lolos di Pimnas itu yang mengambil 

topik pertanian sebanyak 35 persen, kemudian sampah, 

lingkungan dan kesehatan serta yang terakhir adalah 

usaha mikro kreatif. Jadi, peluangnya sangat besar bagi 

mahasiswa agronomi untuk lolos PKM hingga Pimnas. 

Karena sampai saat ini pertanian masih menjadi masalah 

yang krusial,” ujar Fadhilatul Laela, salah satu narasumber yang 

pernah lolos dan juara di Pimnas sebelumnya.

PKM juga merupakan hal penting untuk kehidupan pasca 

kampus karena lulusan perguruan tinggi dituntut untuk memiliki 

pengetahuan dan skill.

“Kenapa PKM itu penting? Nah lulusan perguruan tinggi itu 

dituntut untuk memiliki pengetahuan dan skill. Di PKM ini, kita 

akan mendapatkan knowledge, skill of thinking, management 

skill dan communication skill yang satu sama lain saling 

berhubungan,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Murthezha Hadijaya el Hasyibi, 

narasumber lainnya, mengatakan bahwa pembatasan ide dalam 

PKM juga di pengaruhi oleh seberapa baik kinerja dari setiap 

anggota yang ikut. Untuk membatasi ide agar tidak saling 

bertentangan antar anggota kelompok, kuncinya adalah niat 

masing-masing anggota kelompok. Kemudian komposisi tim 

yang profesional dan yang terakhir adalah batasan idenya jelas.

Selaku Ketua Departemen Pengembangan Sumberdaya 

Mahasiswa Himagron, Fahmi Lukman Abdullah mengatakan 

AGH ingin terus ada proposal yang masuk ke IPB dan didanai ke 

Pimnas. AGH sendiri juga menekankan kepada para mahasiswa 

agar dapat mengharumkan nama AGH dan juga IPB.

“Dan untuk agronomi sendiri itu lebih ke agri kreativitas dan jika 

itu berhasil, bisa menjadi suatu inovasi baru di bidang 

agronomi,” kata Fahmi. (Ari/Zul)

Mahasiswa IPB Bangkitkan Ide Kreatif Melalui Seminar PKM

Ribuan Siswa di Sragen Ikuti IPB Goes to School

S
ebanyak 1.065 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 

di Sragen, Jawa Tengah mengikuti  Institut 

Pertanian Bogor (IPB) Goes to School (IGTS)  di 

Sragen yang dilaksanakan Paguyuban Mahasiswa Sragen 

Bogor (PMSB).  PMSB adalah salah satu Organisasi 

Mahasiswa Daerah (Omda) di bawah binaan IPB.

“Tidak hanya itu, PMSB juga ikut expo dan memasang 

stand IPB dalam acara Sragen University Expo 2018,” 

ungkap Ketua PMSB, Pindi Priyambudi.

“Kami sangat bersyukur dan senang karena dengan adanya 

acara IGTS ini kami bisa lebih mengerti tentang kampus IPB dan 

menambah informasi mengenai masuk perguruan tinggi negeri 

itu bagaimana,” kata salah seorang siswa. Menurut Pindi, hal 

senada juga disampaikan para guru  di Sragen. Merangkup 

perkataan beberapa guru, menurut Pindi, dengan menambah 

wawasan serta pengetahuan siswa mengenai dunia perkuliahan 

seperti apa dan dengan ada roadshow IPB ke sekoah harapannya 

bisa membuat para siswa untuk lebih bersemangat dalam 

menggapai jurusan dan kampus yang mereka inginkan. Tidak 

ada lagi siswa yang patah semangat untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal yang menarik saat IGTS ini adalah alumni dan siswa SMA bisa 

lebih dekat satu sama lain, bisa berbagi pengetahuan dan 

wawasan tentang IPB kepada calon-calon mahasiswa. 

“Membuat dekor untuk stand IPB dalam acara Sragen 

University Expo 2018 juga adalah salah satu hal yang menarik, 

kita berkumpul sehingga menambah keakraban. Tak hanya siswa 

saja yang mendapatkan informasi mengenai IPB dan dunia 

perkuliahan, tetapi juga orang tua  siswa yang datang ke expo 

dan berkunjung ke stand IPB. Di situlah kita bisa memberikan 

infomasi secara langsung kepada orang tua siswa,” kata Pindi. 

(***/ris)
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K
ementerian Kebijakan Agrikompleks, Badan 

Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa 

Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB) 2018 

mengadakan pemutaran film berjudul “Asimetris” 

karya Watchdoc. Kegiatan ini berlansung di Koridor 

Gedung Kuliah A (GKA) Fakultas Pertanian IPB, Jum’at 

(23/3). Kegiatan pemutaran film ini  dilanjutkan dengan 

pembahasan oleh ketiga pakar yang ahli di bidangnya 

yaitu Bayu Eka Yulian, Peneliti Pusat Studi Agraria, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB, Amir Mahmud (Peneliti Sajogyo Institute), 

dan  Linda Rosaline (Campaigner Forest Watch 

Indonesia).

Dalam sambutannya, Bambang Tri Daxoko, Menteri 

Agrikompleks BEM KM IPB 2018 mengatakan, film ini 

menampilkan kebutuhan masyarakat yang sangat 

bergantung kepada produk kelapa sawit baik dari ranah 

dapur, kamar mandi hingga transportasi. Ketimpangan 

sosial yang terjadi antara masyarakat kelas atas hingga 

kelas menengah dan kelas bawah terutama yang 

berkaitan dengan perkebunan kelapa sawit. “Secara 

lugas, film ini juga mengambarkan bahwa kelapa sawit 

hanya dimiliki segelintir orang saja. Hal yang menarik 

adalah ketika beberapa cuplikan menampilkan wujud-

wujud kearifan lokal masyarakat dalam menjaga alam 

dari kerusakan. Hal inilah yang menjadi fokus utama  

mengkaji terkait kerugian yang dihasilkan kelapa sawit 

lebih besar dibandingkan keuntungannya khususnya di 

bidang lingkungan,” ungkap Bambang.

Bayu Eka Yulian menyampaikan bahwa ekspansi sawit akan 

menimbulkan monokultur komoditas yaitu kelapa sawit. Hal ini 

mendorong masyarakat  hanya bergantung kepada kelapa 

sawit sebagai lahan untuk mencari nafkah. “Padahal di suatu 

desa jika terdapat banyak potensi nafkah,  maka peluang untuk 

menghasilkan pendapatan lebih besar tentu terbuka lebar, 

daripada hanya tergantung dengan satu komoditas kelapa 

sawit saja. Mengingat harga sawit di pasar pun diatur oleh 

ekonomi politik pasar global bukan petani,” jelasnya.

Dalam lingkup yang berbeda Amir Mahmud menyampaikan, 

terdapat tiga lapisan masyarakat yang dikisahkan dalam  dari 

film ini yaitu lapisan kelas atas atau para pemilik perusahaan 

sawit, lapisan kelas menengah yaitu petani yang memiliki luas 

lahan  di atas 50 hektare dan lapisan kelas bawah atau petani 

yang  hanya memiliki lahan  kurang dari 5 hektare.

Menyimpulkan kedua pendapat dari pembicara sebelumnya, 

Linda menyampaikan bahwa film ini hendak memberi pesan 

dari masyarakat secara nyata terkait dampak ekspansi kelapa 

sawit bagi masyarakat sekitar. Film ini sungguh menggugah 

bagi orang awam yang tidak tahu banyak tentang kondisi riil di 

lapangan.

Forum sepakat bahwa industri kelapa sawit bukanlah sesuatu 

yang perlu dilawan, namun hal yang perlu diperhatikan adalah 

praktik-praktik kerja di lapangan. Diperlukan rambu-rambu 

yang perlu dipatuhi oleh perusahaan sawit termasuk di 

dalamnya adalah menghindari konflik dengan masyarakat 

sekitar dan harus ada pembatasan lahan sawit di suatu wilayah, 

agar tidak terjadi monokultur komoditas.

“Harapannya, bedah film sosial lingkungan seperti ini akan 

menjadi titik awal pemodelan diskusi khususnya bagi 

Kementerian Kebijakan Agrikompleks BEM KM IPB 2018, agar 

dapat lebih menggugah dan memberi rasa penasaran bagi 

mahasiswa untuk hadir dan lebih peduli terhadap isu sekitar,” 

tutup Bambang. Nonton bareng dan diskusi ini tidak hanya 

dihadiri oleh mahasiswa IPB namun juga beberapa aktivis 

lingkungan Bogor. (fifi/ris)

Kupas "Asimetris", Bentuk Kepedulian Mahasiswa IPB Kritisi Isu Sosial Lingkungan
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D
edi Candra, mahasiswa Departemen Ilmu dan 

Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Institut Pertanian Bogor (Fateta IPB) sukses 

mengikuti program student mobility atau yang biasa 

dikenal dengan program student exchange melalui  ASEAN 

International Mobility Student (AIMS) ke Kasetsart 

University, Bangkok, Thailand selama satu semester.

Program AIMS adalah program yang dikelola dan didanai 

oleh Kemenristekdikti yang bekerja sama dengan beberapa 

negara di ASEAN dan juga Jepang. Untuk saat ini, Singapura 

dan Korea Selatan sudah bergabung dalam program ini.

Dede bertutur, ketika pertama kali mendengar tentang 

program AIMS ini ia langsung tertarik untuk mengikuti 

program tersebut. Di Departemen ITP Fateta IPB, program 

AIMS dibuka hanya untuk mahasiswa semester 7 dan 9. 

Dede tertarik mengikuti program AIMS ini karena sekolah 

ke luar negeri adalah impiannya dari sejak kecil. “Selain itu, 

saya senang membangun koneksi dengan orang-orang 

dari negara lain dan belajar dari kebudayaan yang sangat 

berbeda. Karena, belajar kebudayaan negara lain secara 

langsung adalah cara terbaik untuk memperluas mindset, dan 

belajar  lebih menghargai satu sama lain. Belajar secara langsung 

ke negara lain juga cara terbaik  mempersiapkan diri menghadapi 

sistem ekonomi global yang sudah mulai diterapkan saat ini,” 

terang Dede.

Lebih lanjut Dede mengatakan, ia memulai perkuliahan di 

Kasetsart University pada Agustus tahun 2017 lalu. Ia terkesan 

kualitas pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Thailand yang 

sudah sangat maju. Kasetsart University merupakan universitas 

negeri yang memiliki kualitas infrastruktur dan manajemen yang 

setara dengan universitas swasta. Kawasan kampus sudah seperti 

kota kecil karena semua kebutuhan mahasiswa sudah tersedia 

dengan sangat lengkap, mulai dari restoran, cafe, pasar swalayan, 

klinik, pusat olahraga, asrama, pusat penelitian, dan lain 

sebagainya.

Sempat bertanya kepada beberapa mahasiswa dan dosen, dan 

kata mereka semua fasilitas yang disediakan bertujuan untuk 

memudahkan kehidupan mahasiswa di kampus sehingga mereka 

bisa lebih nyaman untuk belajar. “Orang-orang di sana juga 

sangat ramah terhadap mahasiswa asing dan senang ketika kita 

tertarik untuk belajar kebudayaan mereka. Saya memiliki banyak 

teman dari negara lain yang kuliah di sana juga, yaitu dari Polandia, 

Malaysia, Vietnam, China, dan Jepang. Kemampuan berbahasa 

Inggris saya sangat terasah  karena mulai dari perkuliahan di kelas 

dan juga percakapan sehari-hari, bahasa yang digunakan adalah 

Bahasa Inggris. Jadi, program AIMS ini juga merupakan 

kesempatan yang sangat baik untuk melatih kemampuan bahasa 

Inggris,” tuturnya. Dedi berpesan, untuk teman-teman khususnya 

mahasiswa IPB, agar mengikuti program AIMS ini, karena 

manfaatnya sangat banyak. (AwL/ris)    

Pengalaman Mahasiswa IPB Kuliah Satu Semester di Thailand

S
ebanyak 30 anggota Himpunan Keluarga Rembang di 

Bogor (HKRB)  melakukan road show IPB ke 13 SMA di 

Rembang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan 

IPB. “Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pembekalan bagi para siswa yang ingin melanjutkan 

pendidikannya. Untuk membantu siswa menentukan 

pilihannya, perlu diadakan sosialisasi dari perguruan tinggi 

yang terkait. IPB adalah salah satu perguruan tinggi yang 

melakukan sosialisasi atau biasa disebut road show IPB,” 

kata Agung Abdul Ra'up, Ketua HKRB. HKRB adalah salah 

satu Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) di bawah binaan 

IPB.

Kedatangan HKRB bukan hanya memberikan materi 

tentang IPB saja, namun juga berusaha memberikan 

motivasi kepada siswa supaya mempunyai minat untuk 

meneruskan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. 

Banyak siswa yang memberikan tanggapan positif atas kedatangan 

HKRB di sekolah mereka. Mereka sangat terbantu dengan 

informasi-informasi yang diberikan. Beberapa siswa malahan ada 

yang berani menyatakan bahwa mereka ingin masuk ke IPB karena 

IPB adalah perguruan tinggi yang yang sesuai dengan harapan 

mereka. Mereka juga sangat mengapresiasi cara penyampaian 

pada saat sosialisasi yang sangat jelas dan menarik. Mereka sangat 

antusias mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan IPB. 

Beberapa perntanyaan tersebut yaitu tentang peluang masuk 

program studi yang ada di IPB, beasiswa yang ada di IPB, jalur 

masuk ke IPB, gambaran tentang kehidupan di kampus IPB, biaya 

hidup di Bogor, dan masih banyak lainnya.

 Selain siswa, para guru juga mengapresiasi usaha dari mahsiswa 

IPB untuk memotivasi siswanya supaya melanjutkan pendidikan 

mereka lepas lulus dari SMA. Tanggapan tersebut tentu saja 

membuat HKRB sangat senang karena usaha mereka tidak sia-sia. 

Ada beberapa hal yang menarik saat sosialisasi, salah satunya yaitu 

ketika  ada siswa yang mengajukan pertanyaan yang aneh-aneh 

pada saat sosialisasi berlangsung. Yang paling membuat tertawa 

adalah saat ada yang bertanya peluang mendapatkan jodoh di IPB. 

.Namun pertanyaan tersebut hanya sekedar guyonan dari siswa 

untuk membuat suasana lebih menyenangkan. Selain itu, setelah 

sosialisasi biasanya para siswa mengajak HKRB untuk berfoto 

bersama sekaligus HKRB mengajak para siswa untuk meneriakkan 

jargon IPB.  (***/ris)

Mahasiswa IPB Datangi 13 SMA di Rembang
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R
esto gizi merupakan event tahunan yang digelar 

oleh mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat 

Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor 

(IPB). Tahun ini resto gizi digelar selama empat kali, yakni 

tanggal 16 dan 23 Maret serta 13 dan 20 April 2018.

Resto gizi menyajikan makanan khas dari berbagai negara 

dengan kemasan unik. Negara tersebut yakni Mexico, 

Amerika Latin, Jepang, China, Thailand, Korea, Vietnam, 

dan Eropa. Hidangan makanan khas ini disajikan dalam 

empat tema yaitu Viajero Restaurant, Aloha De Latina, 

Orienstation Resto, dan Europe van Java.

Ketua pelaksana, Adnin Ghita Rahmani mengatakan 

konsep menu hidangan yang disajikan berbeda-beda 

setiap tanggalnya.

Tema yang diangkat di Viajero Restaurant adalah 

makanan dan minuman yang tinggi serat. Kalau Aloha De 

Latina mengusung konsep makanan yang kaya dengan vitamin A 

dan vitamin C, Orienstation Resto mengangkat tema pangan 

fungsional yang mengandung senyawa bioaktif bagi kesehatan. 

Adapun Europe van Java mengangkat tema perpaduan makanan 

Eropa-Jawa yang dapat mengatasi permasalahan anemia.

Dengan kata lain makanan dan minuman yang disajikan 

mengandung zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C yang 

tinggi.

“Makanan yang disajikan ini merupakan makanan favorit dari 

tiap-tiap negara dan sudah terkenal. Jadi kami berusaha 

memperkenalkan makanan khas tersebut kepada mahasiswa, 

supaya mahasiswa bisa mengenal lebih banyak tentang makanan 

khas tersebut,” tambah Adnin.

Selain menyajikan makanan khas dari mancanegara, event resto 

gizi ini bertujuan melatih mahasiswa dalam mengelola restoran 

secara langsung. Pasalnya resto gizi ini dikelola secara langsung 

oleh mahasiswa mulai dari produksi, pelayanan, hingga 

penjualan.

“Di sini kami dilatih menjadi pemilik restoran yang profesional. 

Tidak hanya menjadi manajer, tapi kami juga dilatih untuk 

melayani pelanggan dengan baik, seperti cepat dalam 

menyajikan pesanan, menjaga kebersihan restoran, dan tanggap 

terhadap permintaan pelanggan,” ujar Adnin.

Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk memilih bahan baku 

makanan yang berkualitas, menjaga higienis makanan, 

manajemen keuangan yang baik, dan marketing yang baik. 

(Rosyid/Zul)

Mahasiswa Belajar Menjadi Pemilik Restoran Profesional melalui Resto Gizi IPB

H
imakatra (Himpunan Mahasiswa Kayong Utara) 

melakukan roadshow di 13 SMA di sekitar 

Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Timur. 

Himakatra adalah salah satu Organisasi Mahasiswa 

Daerah (Omda) di bawah binaan Institut Pertanian Bogor 

(IPB). “Kegiatan ini dalam rangka mencerdaskan pelajar 

SMA agar tertarik dengan pengetahuan pertanian. Total 

peserta yang hadir dalam roadshow yakni 329 siswa,” 

kata Rudi, Ketua Himakatra.

Kegiatan ini disambut baik para siswa dan guru di sana. “Sangat 

senang dan terbantu dengan adanya kegiatan IPB Goes to 

School (IGTS) karena bisa mengetahui IPB dengan langsung dari 

mahasiswa IPB dan saya ingin sekali bisa lolos di Fakultas 

Teknologi Pertanian,” tutur Aisyah, salah seorang siswa.

 Hal senada diungkapkan, Fariz Mahmudi, S.Pd, salah seorang 

guru SMA di Kayong Utara. “Saya sangat mengapresiasi 

kegiatan IPB Goes to School yang digelar mahasiswa IPB dan 

berharap kedepannya mahasiswa yang lolos dari IPB dapat 

membangun sektor pertanian baik di Kayong Utara maupun di 

Indonesia pada umumnya.”

Kayong Utara merupakan daerah yang sangat cocok untuk lahan 

pertanian, karena di daerah Kayong Utara sendiri masih 

tergolong daerah pedesaan yang memerlukan pengembangan 

di bidang pertanian yang lebih luas. IPB merupakan kampus 

terinovatif dengan Sumberdaya Manusia yang berkualitas 

sehingga banyak pelajar di Kayong Utara yang berminat untuk 

masuk ke IPB. (***/ris)

 Mahasiswa IPB Asal Kayong Utara Sambangi 13 SMA 



JADWAL AGENDA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 27-31 MARET 2018

Rabu, 28 Maret 2018 
Emosi Produktif Sebagai Kunci 
Keberhasilan Pendidikan Karakter 

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB 
Tempat : Ruang AMG Connect FEMA 
Unit Penanggung Jawab : IKK IPB 
CP : 0251- 8627432 5

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id, 
www.humas.ipb.ac.id, 
www.ipbmag.ipb.ac.id   
www.media.ipb.ac.id

Selasa- Kamis, 27-29 Maret 2018 
Workshop Kemometrik 2018

Tempat : Trop BRC, Kampus IPB Taman 
Kencana, Bogor
Unit Penanggung Jawab : Pusat Studi 
Biofarmaka Tropika, LPPM IPB 
CP : 0251- 8373561 1

Rabu, 28 Maret 2018 
Studium Generale "Kepemimpinan 
yang Tulus dan Peningkatan Daya 
Saing Perusahaan" Dalam Rangka 
Peresmian Gedung IPB-CPI, Sekolah 
Bisnis IPB. 

Waktu : 08.30 - 12.00 WIB 
Tempat : Gedung Sekolah Bisnis IPB, Jl. Raya 
Pajajaran Bogor 
Unit Penanggung Jawab : SB IPB 
CP : Yanti (0811117271) atau Widi 
(0813823468) 2

Rabu, 28 Maret 2018 
Pengajian Rutin Agrianita IPB Bersama 
Ustadzah Ir. Dini Sumaryanti “Happy 
And Productive Muslimah” 

Waktu : 09.00 – 11.00 WIB 
Tempat : Studio Green TV, Kampus IPB 
Dramaga 
Unit Penanggung Jawab : Agrianita IPB 
CP : Ibu Yuyum (085695191531)

3

Rabu, 28 Maret 2018 
IT KNOWLEDGE 2018  

Unit Penanggung Jawab : Himavo Micro IT 
IPB 
CP : Ayu Aulia (085716927282) 4

Sabtu, 31 Maret 2018 
Kuliah Kerja Nyata Tematik IPB (KKN-
Tematik IPB) Tahun 2018 

Waktu : 08.00 - 13.00 WIB 
Tempat :  Graha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Dramaga 
Unit Penanggung Jawab : LPPM IPB 
CP : 0251-8622093

6
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