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IPB Siapkan Sekolah Kopi untuk Menunjang 
Kemajuan Kopi Indonesia

ebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia, kopi Smenjadi perhatian semua pihak supaya kualitasnya 
tetap unggul dan produksi meningkat. Untuk 

mewujudkan upaya tersebut perlu adanya sinergitas antara 
pemerintah, petani, dan akademisi atau peneliti. Sebagai 
perguruan tinggi, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menyambut tantangan tersebut dengan akan dibukanya 
peminatan Sekolah Kopi di program vokasi IPB tahun 2019 
mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rektor IPB, Dr. Arif 
Satria pada Sarasehan Nasional Kopi, Sabtu (15/12) di 

Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, 
Bogor.

“Berbicara kopi, ini menarik untuk kita karena tren kopi di 
dunia sudah tidak diragukan lagi. Nah sekarang IPB sedang 
menyiapkan roadmap kopi, salah satunya adalah akan 
dibuka peminatan kopi di Sekolah Vokasi tahun 2019,” ujar 
Dr. Arif Satria.

Menurutnya, kopi merupakan sebuah komoditi yang harus 
diperhatikan dari hulu sampai hilir oleh semua pihak. 
Dengan dibukanya program peminatan kopi ini diharapkan
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mampu menciptakan sistem on farm yang bagus dan 
proses pasca panen termasuk food processing dapat 
terjamin dan menghasilkan produk berkualitas. Ia juga 
berharap, melalui program peminatan kopi ini dapat 
dihasilkan lulusan berkualitas yang siap menjadi barista 
handal.

Pada kesempatan yang sama, Dr. Arif Satria menuturkan 
bahwa tren anak muda sekarang lebih suka minum kopi 
daripada minum teh. Ia juga berencana untuk membangun 
coffee shop yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

Pembangunan coffee shop ini dimaksudkan supaya 
mahasiswa menikmati kopi di sela-sela perkuliahan. Coffee 
shop tersebut akan dibangun berdekatan dengan student 
service center supaya mahasiswa dapat mengajukan 
layanan sambil menikmati kopi. 

Tahun 2018, kopi menyumbang 34,5 persen kontribusi 
ekspor perkebunan Indonesia. Volume ekspor kopi pada 
tahun 2018 sebesar 229,73 ribu ton dengan nilai ekspor 
669,5 juta USD atau setara dengan 10,19 triliun rupiah. 
Volume ekspor dan nilai ekspor tersebut mengalami 
penurunan dari tahun 2017 dimana volume ekspornya 
mencapai 467,8 ribu ton seharga 1,19 milyar USD atau 
setara dengan 16,08 triliun rupiah. 

Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia, Ir. Bambang MM menyatakan bahwa 
kontribusi perkebunan secara umum terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 471 triliun rupiah 
pada tahun 2017. Sedangkan capaian ekspor perkebunan 
meningkat sebesar 6,33 persen dari tahun 2017 yang hanya 
341,7 triliun menjadi 432,4 triliun rupiah.

“Tantangan terbesar bagi anak-anak muda dan para guru 
besar di Indonesia adalah pada tingkat produktivitas kopi. 
Produktivitas kopi di Indonesia masih tertinggal dari 
negara lain, kopi Indonesia baru mampu berproduksi sekira 
0,6 ton per hektar, sedangkan kopi di Brazil sudah mampu 
berproduksi sekitar 4 ton per hektar,” tutur Bambang. 

Bambang menuturkan bahwa salah satu permasalahan 
perkebunan dan bisnis kopi masih didominasi di daerah 
hulu. Permasalahan tersebut adalah rendahnya 
produktivitas kopi Indonesia yang hanya 0,6-0,7 ton per 
hektar. Jumlah tersebut masih kalah jika dibandingkan 
dengan Vietnam yang sudah melebihi 2 ton per hektar. Di 
sisi lain, perkebunan kopi yang masih didominasi oleh 
perkebunan rakyat juga menjadi persoalan serius yang 
perlu ditangani. Sebanyak 96,11 persen lahan kebun kopi 
di Indonesia masih dikelola oleh petani sehingga perlu 
adanya pendampingan dari berbagai pihak.

Menurutnya, pendampingan petani ini penting dilakukan 

mengingat kualitas produk kopi juga ditentukan dari 
proses budidaya kopi yang baik dan benar. Pendampingan 
yang dimaksud adalah pendampingan budidaya sampai 
pasca panen buah kopi. 

“Yang perlu kita kejar saat ini adalah produk kopi yang 
unggul. Unggul dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Khasnya kopi Indonesia itu adalah kopi spesialti, yang 
mungkin tidak ada di negara lain sehingga perlu dijaga 
kualitasnya dan ditingkatkan kuantitasnya,” pungkas 
Bambang. (rosyid/Zul)
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Konser Amal Bantu Biayai 
Pendidikan Mahasiswa IPB Kurang Mampu 

Yayasan Alumni Peduli Institut Pertanian Bogor (YAPI) 
menggandeng Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agria 
Swara IPB menggelar Konser Amal bertajuk “Voices 

That Care” di Auditorium Telkom Landmark Tower, Jakarta, 
Sabtu (15/12). Kegiatan ini digelar sebagai bentuk 
kepedulian akan kelanjutan pendidikan mahasiswa IPB. 
Konser ini ditargetkan mampu meraup dana hingga Rp 1.5 
miliar.

Malam penggalangan dana beasiswa untuk mahasiswa IPB 
kategori tidak mampu ini menampilkan aksi musikal dari 
paduan suara mahasiswa IPB Agria Swara yang 
membawakan lebih dari 20 lagu. PSM Agria Swara telah 
menorehkan berbagai prestasi juara, bukan hanya level 
dalam negeri, namun juga kompetisi tingkat internasional 
seperti di Jerman serta Irlandia. 

Pada kesempatan ini Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan 
bahwa IPB bekerjasama dengan Yayasan Alumni Peduli IPB 
akan membuat sebuah platform yang dapat memudahkah 
para alumni, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa atau 
siapapun mereka yang ingin memberikan donasi beasiswa 
secara online. 

“Menurut data yang ada, pada 2017, sekira 43 persen 
orangtua mahasiswa IPB berpenghasilan di bawah empat 
juta rupiah. Kini pada 2018 meningkat menjadi 53 persen. 
Bahkan saat ini, mahasiswa IPB yang membayar nominal 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) standar hanya delapan persen. 
Namun, kita tidak berkecil hati dengan data tersebut. 
Justru itu menjadi pemacu karena pendidikan bagi kami 
adalah cara terbaik untuk mengubah nasib kita semua dan 
golongan yang membutuhkan untuk menjadi lebih baik ke 
depannya,” ungkap Rektor.

Selain menampilkan kreativitas musikal dari paduan suara 
mahasiwa IPB Agria Swara di bawah pimpinan Arvin 
Zeinullah, Tjandra Wibowo, alumnus IPB yang dulu saat 

kuliah aktif di Agria Swara, selaku Ketua Pelaksana 
mengatakan penyelenggaraan Charity Choir Concert 
Voices That Care ini juga dimeriahkan oleh aktris Prisia 
Nasution yang membacakan puisi. Sementara busana 
anggota paduan suara dirancang oleh desainer Raden 
Sirait, lulusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB. 

Ketua YAPI, Heri Sunaryadi menuturkan kampus IPB yang 
sering disebut sebagai kampus rakyat dimana setiap 
tahunnya kurang lebih menerima 4.000 mahasiswa, sekira 
53 persen berasal dari keluarga yang tidak mampu. 
Beasiswa Bidikmisi dapat membiayai lebih kurang 20 
persen mahasiswa yang masuk kategori tidak mampu, 
sisanya dibantu oleh berbagai pihak yang sangat peduli 
dalam bidang pendidikan. 

"YAPI hadir di sini untuk membantu mahasiswa yang tidak 
mampu agar terus bisa melanjutkan pendidikan guna 
mewujudkan cita-cita dan mimpi kehidupan mereka. 
Konser ini menjadi bentuk kepedulian alumni IPB untuk 
masa depan pendidikan mahasiswa yang dikategorikan 
tidak mampu," ujar Heri. 

Lebih jauh, ia mengungkapkan YAPI mempunyai visi 
kemanusiaan yang berkeadilan dalam pendidikan, 
sehingga program beasiswa YAPI diprioritaskan untuk 
mahasiswa IPB kategori tak mampu tanpa memandang 
prestasi akademik sebelumnya. 
"YAPI yakin semua mahasiswa yang diterima di IPB 
merupakan yang terpilih karena kemampuan akademiknya 
dan harus dibantu agar fokus saat studi tanpa perlu 
memikirkan kebutuhan kuliah dan hidupnya. Setelah itu 
kami mendorong agar prestasinya terus meningkat, " tutur 
Heri. 

Heri berharap, YAPI dapat berkelanjutan menyalurkan 
beasiswa kepada 1000 mahasiswa setiap tahunnya. Oleh 
sebab itu YAPI sangat memerlukan bantuan dan kerja sama 
para donatur dan alumni IPB untuk mewujudkannya. 
(**/KD/Zul)
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Melek Bencana Melalui Literasi

Kesadaran bencana perlu proses panjang hingga 
benar-benar adaptif melalui literasi terus menerus. 
Daerah di Kabupaten Cianjur selama 2018 

mengalami 92 kali kejadian bencana dari sepuluh jenis 
bencana. Hal inilah yang  juga menempatkan Cianjur 
termasuk kawasan dengan risiko bencana paling tinggi di 
Indonesia.

Demikian ungkap Ir. Dody Permadi,  MM,  Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Cianjur yang mewakili Sekretaris Daerah 
Kabupaten Cianjur  saat membuka Sosialisasi Kebijakan 
Kepedulian Bencana, (14/12) di Yasmin Hotel Cipanas. 

“Kita hidup berdampingan dengan bencana. Untuk itu 
harus melakukan pendataan dan memikirkan 
pencegahannya. Salah satu upaya yang perlu dilakukan 
adalah dengan mengurangi kerentanan terhadap bencana 
dan meningkatkan kapasitas. Untuk itu perlu dilakukan 
sosialisasi kebijakan kepedulian bencana,” kata Ir. Dody.

Plt Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB)  yang juga Kepala Bagian 
Hukum,  Zainal Ari�n M.Si, menyampaikan bahwa 
sosialisasi ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan 
masyarakat dalam menghadapi bencana. “Dalam sosialisasi 
ini banyak masyarakat yang memerlukan penjelasan 
tentang perusakan pohon hutan, hak guna usaha lahan 
yang sering menjadi pemicu longsor. Selain itu tindakan 
preventif pada masyarakat yang rawan bencana. Misalnya 
relokasi pada lahan yang berisiko bencana tinggi,” kata 
Zainal.

Sementara itu, Iwan Subiyantoro, S.Sos, MAP, Kepala Bagian 
Kerjasama Antarlembaga BNPB menyampaikan bahwa 

kebencanaan penting dan harus terus dikembangkan 
termasuk pengembangan riset dan ilmu pengetahuan. 
“Kebencanaan juga melibatkan banyak hal, yang disebut 
integrasi dan memerlukan keterlibatan masyarakat. Selain 
itu, juga perlu dukungan Corporate Social Responsibility 
(CSR) dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam 
penanggulangan bencana,” kata Iwan.

Dr. Yonvitner, Kepala Pusat Studi Bencana Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut 
Pertanian Bogor (PSB LPPM IPB) menekankan pentingnya 
literasi kebencanaan. “Era Revolusi 4.0 saat ini penting 
menjadi momentum pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi (Iptek) untuk mempermudah program 
kebencanaan. Untuk itu literasi masyarakat sangat penting 
dilakukan,” ujar Dr. Yonvitner.

Kapoksi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI), Diah Pitaloka, S.Sos, M.Si 
menyampaikan perlunya memperkuat kesadaran daerah 
berisiko bencana. Diah menekankan agar BNPB dapat 
membantu Cianjur keluar dari status daerah berperingkat 
pertama risiko bencana. 

Dalam kesempatan ini Kepala PSB  IPB dan Biro Hukum dan 
Kerjasama  BNPB membahas rencana tindak lanjut 
kerjasama antara BNPB dan IPB. Ke depan direncanakan 
sosialisasi serupa dan kegiatan lainnya akan secara 
bersama-sama digelar di IPB. (*/ris)
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Cerdas Talk: Waspadai Kehadiran Ikan "Alien" 

Indonesia tidak hanya kaya ikan native tapi juga ikan 
alien (asing). Sampai saat ini tercatat banyak spesies 
ikan "alien" yang jadi invasif dan sukses beradaptasi di 

perairan kita. Kesuksesan ini salah satunya karena ikan ini 
diterima menjadi komoditas yang dapat diusahakan seperti 
untuk budidaya. Namun komoditas yang tidak ekonomis 
dan bersifat predator dapat menyebabkan terjadinya 
gangguan pada ekosistem. 

Pada Cerdas Talk 3 yang dikemas dalam sesi Workshop 
Sosialisasi Kebijakan Pengendalian dan Risiko Spesies 
Invasif di Balai Besar Karantina Ikan Bandara Soekarno 
Hatta Jakarta (17/12), Kepala Badan Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dr. 
Rina, menyampaikan hal tersebut. Dikatakannya bahwa 
kehadiran spesies invasif tidak selalu positif baik untuk ikan 
tawar maupun ikan laut. Tidak sedikit yang kemudian 
menjadi predator ganas yang menyebabkan hilangnya 
jenis-jenis yang sudah beradaptasi sebelumnya termasuk 
native spesies. 

“Kondisi ini tentunya menjadi ancaman dan berisiko 
menghilangkan biodiversitas dan ekonomi perikanan 
Indonesia. Workshop ini penting untuk memperkuat 
kebijakan tata kelola jalur masuk dan keluar ikan ekspor 
dan impor. Untuk itu sinergi antara pemerintah dan 
perguruan tinggi penting agar dapat menyusun kebijakan 
yang tepat dalam pengelolaan sumberdaya ikan kita. 
Karena sebagian besar kebijakan kita dalam IAS lebih 
banyak mengatur pre kedatangan dan kedatangan. 
Sementara pada fase pengusahaan dan Monitoring dan 
Evaluasi (Monev) masih sangat kurang memadai dan terus 
disempurnakan,” ujarya.

Menurutnya, penting untuk mendorong perhatian semua 
pihak agar terlibat dalam pengawasan dan monitoring 
spesies asing. Penting untuk segera mempersiapkan 

langkah koordinasi bersama agar tercipta keseimbangan 
dan keselarasan dalam perlindungan biodiversitas ikan 
kita.

Kegiatan yang digelar oleh Pusat Studi Bencana, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan Badan 
Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Perikanan serta 
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP) FPIK 
IPB ini menghadirkan pembicara Dr. Mukhlis Kamal, Prof. 
Dr.Ir. Yusli Wardiatno dan Dr. Taryono, ketiganya dari 
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB. Ketiganya sepakat 
bahwa risiko ekologi, biologi dan ekonomi spesies invasif 
serta potensi biodiversity loss harus dipahami dengan 
pendekatan transdisiplin keilmuan dari lembaga terkait.

“Kalau kita merasa tidak mengalami kerugian secara 
ekonomi, seringkali bahaya dari invasif tidak dibahas secara 
mendalam. Ke depan, konsep konservasi native dan 
manajemen spesies ikan   harus mengintegrasikan 
pendekatan sistem sosial-economi-ekologi,” ujar Dr 
Taryono.

Pada sesi lain, Dr. Budi Sugiarti dari Pusat Karantina Ikan 
menyampaikan pentingnya kebijakan dan tindakan 
pengawasan bagi spesies asing yang ada di Indonesia. 
Banyak spesies asing yang di Permen 41/men-kp/2014 
yang sudah berhasil digagalkan. 

Dr. Perdinan selaku Sekretaris PSB IPB juga menegaskan 
bahwa invasif spesies di Indonesia juga berkaitan dengan 
perubahan iklim. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB Didorong Wirausaha, Modal Disiapkan KKP

ektor ekonomi perikanan dan kelautan dianggap Smenjadi sektor yang berisiko tinggi untuk para 
investor atau penanam modal. Keterbatasan ini 

mendorong Kementerian Kelautan danPerikanan untuk 
memunculkan solusi, sehingga akses modal usaha 
perikanan bisa lebih mudah. 

Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha 
Kelautan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) yang terbentuk tahun lalu bersama 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian 
Bogor (FPIK IPB) menggelar Talkshow Pemodalan Mikro 
Nelayan di Audit Sumardi Sastrakusumah, Kampus IPB 
Dramaga, Bogor (13/12). Ratusan mahasiswa dan alumni 
FPIK IPB hadir pada acara ini.

Talkshow ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi 
generasi muda, khususnya bagi mahasiswa FPIK IPB untuk 
berwirausaha di bidang perikanan dan kelautan. Dalam 
talkshow ini turut hadir Yugi Haryanto selaku Wakil Ketua 
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) bidang Kelautan dan 
Perikanan, M. Ja’far selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan 
Jawa Barat, Syarif Syahrial sebagai Direktur LPMUKP KKP 
dan Prof. Joko Santoso selaku Wakil Dekan FPIK IPB.

Dalam kesempatan ini Yugi Haryanto menyampaikan 
bahwa peluang usaha perikanan saat ini menjadi potensi 

terbesar, sama halnya dengan potensi di sektor wisatanya. 
Harapannya setelah mendapat informasi dari talkshow ini, 
peserta menjadi lebih bersemangat dalam membangun 
usaha di sektor perikanan dan kelautan maupun wisata.

“Kuncinya adalah ada kemauan, ada semangat, tidak 
pernah putus asa. Modal nomor selanjutnya,” ucap Yugi.

Sementara itu, Syarif memaparkan tentang gambaran 
umum sistem pemodalan melalui LPMUKP. Teknisnya 
dimulai dari pengajuan proposal melalui online dan 
diajukan oleh kelompok, kemudian akan diproses oleh 
audit kredit dan komite pinjaman, baru kemudian 
mendapat keputusan didanai atau tidak. 

“Tidak peru khawatir ketika mengajukan pembiayaan, 
karena kelompok pengusul modal akan didampingi oleh 
tenaga ahli dalam menyusun proposal usaha, pelaksanaan 
usaha, dan penagihannya akan dilakukan oleh 
pendamping usaha tersebut. Hal ini terbukti selama satu 
tahun terakhir nilai Net Performing Loan (NPL) dari 
pengusaha yang didanai oleh LPMUKP adalah nol persen, 
artinya belum terjadi kendala dalam pengembalian modal. 
Kurun waktu 2017-2018 terserap anggaran sebesar 272 
milyar rupiah untuk 14.000 pelaku usaha, dengan NPL nol 
persen,” pungkas Syarif (IS)
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Ilmuwan Cilik IPB: Cara Fun Kenalkan Sains Sejak Dini

Berbagi merupakan suatu tindakan mulia yang dapat 
dilakukan oleh siapa saja. Berbagi tidak hanya 
berupa materi tetapi juga dapat berupa ilmu dan 

pengalaman. Didorong oleh keinginan untuk berbagi ilmu, 
sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Forum 
Mahasiswa Pascasarjana Biologi  (Forscabio) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) mengadakan suatu kegiatan yang 
bernama Ilmuwan Cilik.
Kegiatan yang diadakan di Departemen Biologi Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Kampus 
IPB Dramaga, Bogor (15/12) ini diikuti sebanyak 40 anak. 
Anak-anak tersebut berasal dari desa Cikarawang dan dari 
SD Insan Kamil Bogor.

Selain berbagi ilmu dan pengalaman kepada anak-anak, 
kegiatan ini juga bertujuan untuk mengenalkan sains 
terutama Biologi sedini mungkin. Selain itu, Ilmuwan Cilik 
juga menjadi wadah untuk memotivasi anak-anak di desa 
lingkar kampus IPB dalam mengembangkan keingintahuan 
mereka terhadap sains khususnya bidang Biologi. 
“Harapannya semoga dengan adanya kegiatan ini bisa 
mendorong mereka untuk menjadi ilmuwan masa depan 
terutama ilmuwan Biologi,” ujar Ketua Pelaksana Ilmuwan 
Cilik, Rismayanti.

Pada kegiatan ini, anak-anak dibagi menjadi tiga kelompok 
besar. Masing-masing kelompok diajak berkeliling ke tiga 
pos berbeda yakni pos tumbuhan, pos hewan dan pos 
jamur. 
Pada pos pengenalan tumbuhan anak-anak diberi materi 
singkat mengenai bagian-bagian tumbuhan, fungsi organ 
tumbuhan dan pengenalan mikroskop. Di sini anak-anak 
diajak untuk melihat secara langsung bentuk sel tumbuhan 
dengan mikroskrop. Selain itu juga ada games 
menggambar bentuk sel tumbuhan dengan hadiah snack 
ringan.
“Senang bisa lihat sel tumbuhan. Selnya kecil tapi kalau 
dilihat pakai mikroskop jadi gede.  Terus bentuknya bulat-
bulat gitu,” ujar Nadine, salah seorang anak yang ikut 
berpartisipasi dalam acara ini.

Pos kedua adalah pos hewan. Di sini anak-anak diajak 
untuk mengenal serangga dan primata. Pada pos ini 
diberikan games mencocokkan gambar serangga, melihat 
sarang lebah secara langsung serta mencicipi madu dari 
lebah tak bersengat. Selain itu juga diberikan materi 
tentang perbedaan monyet dan kera, ciri-ciri serangga, 
makanan serangga dan manfaat serangga bagi kehidupan 
manusia. 

Pada pos terakhir, anak-anak diajak untuk mengenal jenis-
jenis jamur yang dapat dikonsumsi maupun yang tidak 
dapat dikonsumsi, ciri-ciri jamur beracun dan games 
mengelompokkan jamur. Selain itu mereka juga diajak 
untuk mencari jamur yang tersebar di sekitar lokasi pos.  

Tawa dan canda terlihat dari wajah anak-anak saat 
mengikuti kegiatan ini. Mereka juga tampak antusias 
dengan materi yang diberikan disetiap pos. 
Selain anak-anak yang gembira, para orangtua yang 
mendampingi juga merasa senang dengan adanya acara 
ini. Salah satunya adalah Indah. 
“Acara ini fun, anak-anak terlihat menikmati dan 
bermanfaat juga untuk menambah pengetahuan,” ujarnya. 
Menurutnya kegiatan Ilmuwan Cilik juga dapat membantu 
anak-anak mengingat materi pengetahuan alam yang 
sudah pernah mereka dapatkan di sekolah. (DPNO/Zul)
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Lulus dari IPB, Letda Hari Kini Menjadi Personil TNI

Letda (Ckm) Hari Sakti Ramadhan, S.TP, alumni 
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) 

secara resmi menjadi perwira Corps Kesehatan Militer 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) 
setelah dilantik pada November 2018. Tentu banyak orang 
bertanya-tanya bagaimana seorang Sarjana Teknologi 
Pertanian kini berkiprah sebaga perwira TNI AD.

Di kediamannya di daerah Cimanggu, Bogor, Letda Hari  
menuturkan kisah perjuangannya menempuh proses 
panjang sebelum akhirnya resmi dilantik.  “Berbekal 
motivasi dari keluarga, yang mana kakek saya juga seorang 
prajurit TNI, namun anak-anaknya belum ada yang 
melanjutkan profesi tersebut, mendorong saya 
mendaftarkan diri pada jalur Pendaftaran Perwira Karir 
(Papeka) Khusus Kesehatan, " ungkap Hari.

Lebih lanjut dikatakannya, "Saya tidak melalui proses ini 
tanpa rintangan. Pada saat saya baru lulus tahun 2017, saya 
juga sudah mendaftar pada Papeka Umum di Korem Bogor 
dan ternyata belum diterima. Setelah itu saya kembali 
mendaftar Papeka Khusus Kesehatan di Korem Bogor, 
bahkan saat itu saya ditolak dan tidak dapat kartu peserta 
ujian. Akhirnya saya mendaftarkan diri di Papeka Khusus 
Kesehatan di Komando Daerah Militer Jakarta (Kodam 
Jaya). Alhamdulillah, berkat pengalaman dari dua 
penolakan sebelumnya saya mampu lulus seleksi Papeka 
Khusus Kesehatan tersebut dengan hasil yang sangat 
memuaskan,” ungkap Letda Hari.

Dalam proses pendidikan kemiliteran hingga akhirnya 
dilantik, Letda Hari melalui proses yang tidak ringan. 
“Selama tiga bulan pelatihan awal, pelatihan tersebut 
benar-benar mengubah mental saya dari mental 
masyarakat sipil menjadi mental militer. Selama itu pula 
mulai dari jam 04.00 dini hari hingga jam 22.00, waktu saya 
benar-benar penuh kegiatan pelatihan. Pada saat pelatihan 
tersebut pun masih ada calon perwira lain yang mengeluh. 
Namun saya menjalaninya dengan ikhlas karena orang tua 

saya pun sudah mendidik saya dengan mental kedisiplinan 
sejak kecil hingga mampu masuk IPB. Maka dari itu, 
berbekal mental, keunggulan �sik, dan kematangan psikis, 
saya mampu menjadi peringkat kedua di angkatan saya 
saat pendidikan Corps Kesehatan Militer Angkatan Darat 
tersebut,” ujar Letda Hari.

Letda Hari  menyampaikan beberapa tips bagi mahasiswa 
lainnya yang ingin menjadi perwira karir TNI. “Menurut 
saya, hal yang paling penting untuk disiapkan adalah 
mentalitas lebih dahulu, setelah itu baru �sik. Memang saat 
tes di Kodam Jaya saya ditemani seorang teman, yang 
mana Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)-nya pun lebih tinggi 
dari saya. Namun saat tes �sik ia kurang berhasil dan 
akhirnya justru saya yang lolos. Namun kenapa saya tetap 
yakin bahwa mentalitas itu penting karena saat proses 
pelatihan, bila mentalitasnya belum kuat mungkin calon 
perwira tersebut bisa stress, karena proses pembentukan 
karakter militer bukanlah perkara yang mudah,” ucap Letda 
Hari. 

Ditanya bagaimana ia mengaplikasikan ilmu dan teknologi 
pangan yang ia peroleh selama kuliah di IPB, Letda Hari 
mengatakan, "Pada saat saya menjalankan pendidikan, 
saya pun sempat ditanyakan terkait keahlian yang menjadi 
background pendidikan saya. Saya menjelaskan bahwa 
saya bisa membuat ransum militer yang awet selama di 
medan tempur. Walau begitu, kini saya ditempatkan di 
Corps Kesehatan Militer (Ckm) yang untuk sekarang saya 
masih bertugas di pos-pos kesehatan militer TNI seperti RS 
TNI dan sejenisnya. Namun ketika saya nanti sudah 
ditempatkan di Tim Kesehatan Batalyon, barulah saya 
menjadi tim kesehatan di medan tempur," ucap Letda Hari.

Terkait apa rencana ke depan, Letda Hari mengatakan 
dirinya ingin mengikuti pendidikan-pendidikan kemiliteran 
lainnya untuk menggapai mimpinya untuk masuk 
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) atau Komando 
Strategis Angkatan Darat  (Kostrad). (KD/ris)
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Bawakan Kripik Jantung Pisang ke Jolosutro, 
Mahasiswa IPB Raih Juara Pertama 

iga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) Tmendapat Juara Pertama Kompetisi Esai bertajuk ini 
“Community Development dan Urban Social 

Community Award 2.0 (AUSCA)" di Universitas Airlangga 
(Unair) pada 19-24 November silam.  Mereka adalah  Fitri 
Yanti (Departemen Manajemen Hutan), Devin 
Purnawansyah (Departemen Ilmu Komputer) dan Pahmi 
Idris (Departemen Agronomi dan Hortikultura).  

“Tim kami membuat kripik jantung pisang. Selain itu, kami 
juga mengutarakan bagaimana produk tersebut 
dipasarkan,” ungkap Fitri.
Sementara menurut Devin, sebelumnya para peserta diajak 
langsung ke lapangan untuk melihat potensi yang lokasi. 
“Pada tanggal 19-21 November 2018, kami diajak ke 
Kampung Jolosutro, Kota Blitar, Jawa Timur. Selama tiga 
hari itu, kami ditantang untuk mengaplikasikan ide yang 
sudah kami buat,” ujar Devin.

Jolosutro merupakan kampung binaan Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga. Kunjungan 
tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan ide dan 
mengajak para �nalis lomba untuk melihat langsung 
permasalahan yang terjadi.

Fitri dan tim menuturkan jika selama tiga hari kunjungan 
tersebut, ide yang tim IPB bawa direspon baik  masyarakat 

Jolosutro. Hal ini karena jumlah tanaman pisang di 
Kampung Jolosutro terbilang cukup banyak sehingga 
bahan baku berupa jantung pisang sangat mudah 
didapatkan. Selain itu, teknik pembuatan kripik juga tidak 
terlalu rumit, sehingga tak heran jika masyarakat sangat 
antusias.

Setelah kegiatan kunjungan usai, Fitri bersama tim harus 
mempresentasikan hasil karya dan aksi nyata di kampung 
Jolosutro tersebut. Selain mendapat masukan, karya tim 
IPB juga mendapat banyak apresiasi dari dewan juri. Hal ini 
dikarenakan karya tim IPB dipandang sangat solutif bagi 
permasalahan yang ada. “Sepulang kunjungan, kami 
melihat ada kendala pemasaran di sana. Sehingga, kami 
juga berinisiatif untuk memberikan solusi, yakni dengan 
membawanya ke dunia digital,” ungkap Devin.  

Berkat kejelian dan kreativitasnya, Fitri dan tim IPB berhasil 
memboyong prestasi sebagai  Juara Pertama. Karya dan ide 
tim IPB ini kini menjadi hak milik panitia. “Kelanjutan dari 
karya kami dipegang oleh panitia. Kami sangat bersyukur 
bisa mendapatkan banyak hal baru dan senang bisa 
membawa nama baik IPB dan Jawa Barat. Kami satu-
satunya tim dari Jawa Barat. Harapan besar kami, semoga 
karya kami dapat memberikan manfaat bagi Kampung 
Jolosutro,” pungkas Pahmi. (AMA/ris)
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