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Tahun ini IPB University Gelar Dua Kali Job Fair 

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

DKarir (Ditmawa PK) IPB University, gelar IPB 

University Job Fair 2019 Career and 

Entrepreneurship Expo. Acara dilaksanakan pada Sabtu-

Minggu (28-29/9) di Gedung Graha Widya Wisuda, 

Kampus Dramaga, Bogor. Kegiatan ini terdiri dari Career 

Expo, Entrepreneurship Expo, Presentasi Perusahaan dan 

Konsultasi Karir.

 Rektor IPB University, Dr Arif Satria mengatakan bahwa 

saat ini perubahan-perubahan banyak terjadi dan 

bergerak sangat cepat, termasuk dalam dunia kerja. Kini, 

suasana kerja telah mengalami perubahan. 

“Ketika terjadi perubahan, maka kita semua juga harus 

mengikuti perubahan tersebut. Menyikapi dinamika 

perubahan yang sangat cepat dan penuh dengan 

ketidakpastian, IPB University berusaha semaksimal 

mungkin untuk mempersiapkan para mahasiswanya 

dengan berbagai persiapan yang dilakukan sejak awal,” 

ujar Dr Arif Satria dalam sambutannya.
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 Ia menambahkan, IPB University memfasilitasi berbagai 

hal yang diperlukan bagi para lulusannya dengan 

mengadakan berbagai program-program yang 

berhubungan dengan persiapan dunia kerja. “Lulusan yang 

ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kami fasilitasi, 

yang ingin bergerak di bidang start-up dan kewirausahaan 

kami fasilitasi, begitupun di bidang lainnya. Kami fasilitasi 

melalui berbagai program yang telah kami 

sediakan,”ujarnya.

Dr Arif juga menuturkan bahwa selain job fair yang 

dilaksanakan secara online, job fair secara phisycal juga 

diperlukan bagi mahasiswa dan alumni agar dapat 

menambah interaksi dengan perusahaan. “Mahasiswa 

perlu berinteraksi lebih dengan perusahaan. Mereka dapat 

bertanya dan menggali informasi seluas-luasnya,” 

tuturnya.

 Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr 

Alim Setiawan Slamet menjelaskan bahwa pelaksanaan 

program IPB University Job Fair merupakan rangkaian dari 

program Pekan Karir. Pekan karir merupakan rangkaian 

kegiatan persiapan karir untuk mahasiswa tingkat akhir, 

calon wisudawan, ataupun fresh graduate.

 “Job Fair kali ini merupakan yang kedua kalinya digelar di 

tahun 2019. Yang pertama pada bulan April. Job Fair kali ini 

diikuti oleh ini 37 perusahaan dan terdapat 11 booth 

kewirausahaan mahasiswa IPB,” tutur Dr Alim.

 Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi terdiri dari 

perusahaan di bidang perbankan, makanan dan minuman, 

jasa layanan ketenagakerjaan, start-up serta pertanian.

 IPB University Job Fair 2019 kali ini turut berkolaborasi 

dengan Semarak Kehutanan dalam hal konsultasi karir. 

Semarak Kehutanan merupakan sebuah program kerja 

dari Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas 

Kehutanan IPB University yang diharapkan dapat menjadi 

wadah bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang 

memiliki keinginan untuk bergerak dan kontribusi di 

bidang kehutanan. (KR/Zul)
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Peneliti ASEAN yang Tergabung dalam SEARCA 
Diskusi di IPB University

IPB University menjadi tuan rumah dalam pertemuan 

para peneliti yang tergabung dalam  Integrated Forum 

on Food and Nutrition Security for Southeast Asia 

(FANSSEA) dan The 5 th University Consortium Graduate 

Forum (UCGF) 2019 The Southeast Asian Regional Center 

for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA), 

Senin (30/9) di Kampus Baranangsiang, Bogor.

 Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB 

University, Prof Dodik Ridho Nurrochmat, ketika membuka 

acara menyampaikan selamat datang kepada para peneliti 

dari berbagai negara seperti Thailand, Malaysia, 

Singapura, Filipina dan Indonesia. Prof Dodik 

menambahkan pentingnya food security tidak hanya 

technical aspect akan tetapi juga socio economic aspect. 

Terkait produk inovasi, Prof Dodik menyebutkan di 

hadapan para peserta anggota SEARCA bahwa telah hadir  

di 15 outlet produk  hasil inovasi IPB, salah satunya 

berada dekat di lingkungan  Kampus IPB University.

Paul Teng, SEARCA Senior Fellow menyampaikan 

pertemuan  Food and Nutrition Security for Southeast Asia 

(FANSSEA) dan The 5 th University Consortium Graduate 

Forum (UCGF) 2019 SEARCA ini telah dimulai pada tahun 

2014. SEARCA atau Pusat Regional untuk Studi 

Pascasarjana dan Penelitian  Pertanian  Asia Tenggara 

memulai rencana lima tahun menuju tahun kesepuluh 

dengan tema menyeluruh yaitu Inclusive and Sustainable 

Agricultural and Rural Development or ISARD.  “Pada 

tahun kesepuluh difokuskan untuk mengatasi masalah 

kemiskinan dan kerawanan pangan yang meluas di Asia 

Tenggara,” kata Paul.

SEARCA merumuskan program di bawah dua payung, 

salah satunya adalah keamanan pangan dan gizi untuk 

Asia Tenggara (FANSSEA) 2014-2019. FANSSEA adalah 

upaya kolaborasi antara SEARCA dan Konsorsium 

Universitas Asia Tenggara untuk Pendidikan Pascasarjana 

di Pertanian dan Sumber Daya Alam.

Program ini dikembangkan dengan menggunakan 

pendekatan partisipatif dan bottom up melalui konsultasi 

para ahli, benchmarking, pelingkupan, tinjauan kebijakan, 

survei, dan lokakarya. Ini menyoroti dimensi keamanan 

pangan yang saling terkait dan konsisten dengan kerangka 

kerja ketahanan pangan yang diterima internasional 

seperti Kerangka Keamanan Pangan Terpadu ASEAN.

Program ini bertujuan untuk secara langsung 

berkontribusi pada inisiatif tingkat ASEAN tentang 

keamanan pangan dan dipandu oleh prinsip-prinsip 

inklusivitas dan partisipasi, kolaborasi, keberlanjutan, 

rantai pasokan dan nilai tambah, pendekatan ekosistem, 

kemitraan dengan sektor swasta, hubungan dengan 

kebijakan, perubahan iklim risiko, dan manajemen 

kerentanan.

Ketua Program Magister, Sekolah Pascasarjana IPB 

University,  Prof Nahrowi mengatakan akan ada enam 

grup yang akan mempresentasikan hasil-hasil penelitian. 

“Diharapkan ada follow up hasil-hasil riset. Topik 

penelitian ini sangat beragam. Hasil yang beragam ini akan 

ada benang merah yang akan diputuskan dari SEARCA. 

Saya berharap nanti akan ada masukan dari IPB University 

kepada mereka agar satu penelitian bisa dikerjakan 

bersama-sama supaya lebih solid,” paparnya. (dh/ris)
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Dirjenbun: Kedaulatan Pangan Tercapai 
Jika SDM Dikembangkan 

enghadapi perkembangan teknologi yang 

Mdemikian pesat, mahasiswa harus 

mendapatkan bekal yang mumpuni sehingga 

mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi. Hal ini 

dikupas pada Studium Generale Mata Kuliah Politik 

Pertanian yang diinisiasi oleh Fakultas Pertanian yang 

membahas isu mengenai Pertanian di Era Industri 4.0 dan 

Digitalisasi Pertanian.

Pembicara yang hadir adalah Dirjen Perkebunan, 

Kementerian Pertanian, Dr Ir Kasdi Subagyono, M.Sc serta 

akademisi dari Fakultas Pertanian yaitu Prof Dr Ir Budi 

Mulyanto M.Sc, Prof Dr Ir Damayanti Buchori, M.Sc, Dr Ir 

Ahmad Junaedi, M.Si dan dimoderatori oleh Dr Ernan 

Rustiadi, M. Agr.

Dalam paparannya, Dr Kasdi mengatakan bahwa untuk 

mencapai kedaulatan pangan, dalam lima tahun ke depan, 

salah satu fokus pengembangan pertanian kita adalah 

pengembangan sumberdaya manusia. 

Sementara itu, Prof Dr Ir Damayanti Buchori, M.Sc 

menyampaikan perkembangan ilmu yang tidak lagi 

mengenal batas ruang dan waktu membutuhkan ilmu 

keberlanjutan. Bahkan sekarang IPB University berupaya 

untuk menyediakan sekolah yang baru yakni School of 

Sustainability Science yang akan fokus membahas 

tentang transdisiplin dari berbagai keilmuwan. “Jangan 

berfikir hanya dengan teknologi tapi juga berpikirlah 

tentang humanity. Humanity tidak akan pernah bisa 

dikalahkan oleh mesin, sampai kapanpun,” tambahnya.

Selain itu, di era digital ini, kesiapan mental juga 

dibutuhkan. Menurut Dr Ahmad Junaedi, yang paling 

penting adalah bagaimana kita menjadi pemain bukan 

yang dimainkan. Mahasiswa harus memiliki kemampuan 

untuk menggerakkan sumberdaya atau para ahli yang 

memiliki kompetensi untuk ikut berkolaborasi. (SHM/Zul) 
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Lembaga Kemahasiswaan IPB University 
Gelar Diskusi Pemberantasan Korupsi

H
angatnya persoalan Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) di tengah-tengah masyarakat 

ramai diperbincangkan, baik itu pada media 

sosial maupun pada kehidupan nyata. Dukungan terhadap 

upaya pelemahan KPK dengan konstitusi datang dari 

berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, tokoh, 

akadeimisi hingga mahasiswa.

Hal ini mendorong Forum Mahasiswa Pascasarjana (FW) 

dan Kementerian Kebijakan Nasional Badan Eksekutif 

Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) untuk 

berkolaborasi dalam menyelenggarakan “FW Talk 3” 

sebagai wadah diskusi topik-topik politik dengan isu-isu 

terkini untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa baik mahasiswa sarjana maupun mahasiswa 

pascasarjana.

Puryono Prakoso yang akrab dikenal Yoyok, Direktur 

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan,”Beberapa 

upaya untuk melemahkan kinerja KPK dalam 

memberantas korupsi, salah satu yang sangat krusial 

adalah adanya dewan pengawas dan pengalihan 

independensi anggota KPK sehingga terikat sebagai ASN 

(Aparat Sipil Negara). Keadaan internal KPK, kami temukan 

ada 26 item yang bagi pemerintah itu penguatan padahal 

sebenarnya melemahkan terutama dengan adanya dewan 

pengawas, dan pengalihan menjadi ASN.”

Sementara itu Dr rer net Rina Mardiana SP, MSi, Kepala 

Pusat Studi Agraria, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) menyampaikan bahwa IPB 

University tetap perlu mengambil bagian besar dalam isu 

antikorupsi, walaupun IPB University tidak memiliki ahli 

hukum. “Negara Indonesia ini seharusnya bukan negara 

yang miskin melainkan negara yang maju. Namun, fakta 

kemiskinan itu terjadi dan telah menjadi paradoks di 

negeri ini, bahkan satu orang menguasai hampir 50 persen 

dari kekayaan negeri ini. Dari sinilah banyak sekali terjadi 

korupsi yang dilakukan terhadap sumber daya alam, 

terutama pada sektor perizinan. Pada saat yang 

bersamaan, pebisnis mengandalkan modal dan 

pemerintah mengandalkan policy (kebijakan),” ungkap Dr 

Rina. 

Dalam kesempatannya, Dr Rina  memberikan penjelasan 

tentang penafsiran mengenai korupsi. “Korupsi itu bisa 

kita katakan segala hal yang menghalangi upaya negara 

untuk mensejahterakan rakyat, pada saat yang sama 

sistem demokrasi yang kita jalankan pun sarat akan 

transaksi baik itu transaksi dengan rakyat maupun 

transaksi dengan pemilik modal,” lanjut Dr Rina. 

Melemahkan KPK ini sebenarnya adalah masalah yang 

justru dapat mengakibatkan kesulitan dalam memberikan 

kemajuan peradaban. “Kita ketahui secara bersama bahwa 

faktanya bangsa manapun apabila pemimpinnya sudah 

korupsi maka negeri itu tidak akan mampu maju, ketika 

dalam kekuasaannya sudah tergoda oleh harta,” tegas Dr 

Rina.

Sebelum menutup diskusi, Dr Rina menyampaikan 

beberapa pesan kepada peserta-peserta yang hadir. “Kita 

bangsa Indonesia bisa tetap optimis apabila kapasitas 

sumber daya manusianya ditingkatkan, mereka harus 

kritis dan berkontribusi. Pesan saya buat para mahasiswa, 

jika ingin berbicara vokal maka penuhi pula kapasitas kita 

sebagai mahasiswa yakni tidak menelantarkan kewajiban, 

gerakan yang dilakukan pun hendaknya harus vokal tanpa 

anarkis,” tutupnya. (SMH/ris)
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Sekolah Vokasi IPB University Selenggarakan 
Pelatihan IFSTAL Train the Trainers

S
ekolah Vokasi IPB University bekerjasama dengan 

Oxford University United Kingdom dan Queensland 

University Australia menyelenggarakan pelatihan 

dengan tema “Interdisciplinary Food System Teaching and 

Learning (IFSTAL) Train the Trainers: to Help Develop Skills 

to Effectively Run an IFSTAL Course”.  Pelatihan ini 

diselenggarakan pada 30 September dan 1 Oktober 

bertempat di Whiz Prime Pajajaran Hotel, Bogor.

Instruktur yang memberikan pelatihan adalah Dr John 

Ingram dari Oxford University dan Prof Bill Belotti dari 

Queensland University. Dr. John Ingram adalah IFSTAL 

Program Leader dan Prof Bill Belotti adalah guru besar 

dalam bidang sistem pangan global, School of Agriculture 

and Food Sciences, University of Queensland.

Menurut Dr John Ingram, IFSTAL adalah program pelatihan 

interaktif yang dirancang untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman para mahasiswa dan 

praktisi tentang sistem pangan.  “IFSTAL bertujuan untuk 

mengatasi kurangnya tenaga kerja yang terampil dalam 

pemikiran sistem pangan.  IFSTAL mengadopsi berbagai 

metode pengajaran dan lingkungan belajar virtual untuk 

menghubungkan siswa dengan keterampilan yang saling 

melengkapi dari lembaga yang berkolaborasi.,” jelasnya.

 Dr John Ingram menambahkan bahwa para mahasiswa 

nanti setelah mengikuti pelatihan atau perkuliahan IFSTAL 

diharapkan dapat turut serta dalam mengatasi kegagalan 

sistemik dalam sistem pangan yang telah menyebabkan 

sekitar satu miliar orang kelaparan, dua miliar kekurangan 

nutrisi yang cukup, dan lebih dari dua miliar kelebihan 

berat badan atau obesitas.

Dr Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi (SV) IPB 

University mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan 

pelatihan yang kedua yang diselenggarakan oleh SV IPB 

dengan University of Oxford dan University of Queensland. 

Pelatihan yang pertama dilaksanakan pada bulan Februari 

2019 yang melibatkan pemangku kepentingan triple helix, 

akademisi, industri dan pemerintah. “Pendekatan IFSTAL 

ini cocok dikembangkan di Sekolah Vokasi untuk para 

mahasiswa D4 (Sarjana Terapan) nantinya. Pendekatan 

IFSTAL mengedepankan sifat link and match yang 

dikaitkan dengan program penempatan dan praktek 

magang yang komprehensif dengan perusahaan-

perusahaan yang bergerak dalam industri pangan,” kata Dr 

Arief.

Lebih lanjut Dr Arief Daryanto mengatakan, “Melalui 

IFSTAL, para mahasiswa akan dibekali dengan 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta peluang 

yang dibutuhkan agar mereka lebih efektif di tempat 

kerja.” 

Pelatihan IFSTAL kali ini diikuti oleh sepuluh orang peserta 

yang kesemuanya telah mengikuti kegiatan pelatihan seri 

sebelumnya yang diselenggarakan pada bulan Februari 

2019 yang lalu.

Pelatihan bulan Februari yang lalu terkait dengan materi-

materi pengenalan pendekatan IFSTAL, food system 

dynamics, systems and thinking systems dan nutrition 

transformation systems. Pelatihan kali ini fokusnya adalah 

bagaimana membangun kurikulum IFSTAL yang 

disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

di lingkungan Sekolah Vokasi IPB University. (*/ris) 
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Tim Pengelola JIPI Studi Tiru ke ITB

im pengelola Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 

TLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University yang terdiri 

dari  Prof.Dr. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr, Wakil Kepala LPPM 

Bidang Penelitian, Lia Maulianawati, AMa, Koordinator 

Sekretariat JIPI, Firda Sabrina, SPt, Admin JIPI, dan Ayu Sri 

Rahayu, A.Md, Sekretariat JIPI, dan Syaiful Bakhri, 

Sekretariat JIPI melakukan kegiatan studi tiru ke LPPM 

Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mempelajari 

mekanisme pengelolaan jurnal bereputasi internasional 

yang telah dilakukan oleh LPPM ITB, Jumat (27/9).

Dalam kunjungan tersebut, Prof Agik menyampaikan 

tujuan studi banding ke LPPM ITB untuk belajar dan 

menggali informasi bagaimana  proses pengelolaan  jurnal 

sehingga artikel dapat terbit dalam waktu yang tidak lama 

dan mengetahui tahapan apa yang perlu dilakukan 

sehingga jurnal dapat terindeks Scopus. “Kami berharap 

dengan dilaksanakannya studi tiru ini, JIPI dapat 

bertambah kapasitas jurnalnya sehingga dapat meningkat 

status akreditasi jurnal menjadi Sinta 1 (S1) dan dapat 

berlanjut terindeks Scopus,” jelas Prof Agik.

Kunjungan Tim JIPI LPPM IPB diterima langsung oleh Dr 

Delik Hudalah, ST, MT, MSc, Sekretaris Lembaga Bidang 

Continuing Education, Prof. Edi Suwono, PhD, Koordinator 

Jurnal, Dini Sofiani Permatasari, SSi, MT dan tim. LPPM ITB 

menyambut baik kegiatan studi tiru tersebut. 

“Sampai dengan tahun 2019, LPPM ITB tercatat telah 

memiliki lima jurnal, empat jurnal telah terindeks scopus 

dan satu terindeks Sinta 2 (S2). Kami meyakini kegiatan 

studi banding LPPM IPB  ke LPPM ITB ini dapat dijadikan 

sebagai  bentuk pembelajaran bagi kedua belah pihak 

dalam pengelolaan jurnal ke arah yang lebih baik,” ujar Dr 

Delik dalam sambutannya. Pada kesempatan tersebut, 

pengelola JIPI berdiskusi dan menggali informasi terkait 

manajemen proses pengelolaan naskah jurnal, termasuk 

kiat-kiat agar naskah yang ada dapat terbit dengan cepat 

dan terindeks Scopus.  (LM/WD/ris)
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Mahasiswa IPB University Ikuti Sekolah Pra Nikah 2019

L
embaga Dakwah Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) 

dan Lembaga Dakwah Fakultas Ekonomi 

Manajemen (FEM) berkolaborasi dengan 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan 

Departemen Ekonomi Syariah sukses mengadakan 

Sekolah Pra Nikah (SPN) 2019 IPB University, Agustus lalu 

di Ruang Kuliah Ekonomi Syariah, Kampus Dramaga, Bogor.

“Kami melihat berbagai fenomena mengkhawatirkan 

dalam kasus-kasus perceraian. Dimulai dari pertengkaran, 

ketidakharmonisan hubungan rumah tangga, broken 

home, hingga rusaknya pendidikan anak karena 

kehancuran rumah tangga ini kian memprihatinkan. 

Ketidaksiapan menghadapi bahtera rumah tangga memicu 

gejolak dalam keluarga. Sekolah Pra Nikah hadir 

memberikan edukasi persiapan pernikahan dari aspek 

psikologi, ilmu keluarga dan syariat islam. Harapannya 

kegiatan ini sebagai tahapan untuk mempersiapkan diri 

menjalani kehidupan berkeluarga,” papar Rayhan selaku 

Ketua Pelaksana SPN 2019. 

Program Sekolah Pra Nikah IPB University mengusung 

tema “Berkeluarga Membangun Bangsa: Mempersiapkan 

Pernikahan dengan Ilmu Sains dan Islam”. Keluarga yang 

berkualitas lahir dari mereka yang telah merencanakan 

pondasi rumah tangganya dengan baik. Semua 

direncanakan, dipenuhi ilmunya agar keluarganya menjadi 

keluarga pembangun negara hebat. Rayhan juga 

menambahkan bahwa kegiatan SPN ini diikuti 40 peserta 

dan intensif diadakan setiap minggunya selama lima kali 

pertemuan. 

Kegiatan yang diadakan ini menghadirkan Dr Tin Herawati, 

dosen sekaligus Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan 

Konsumen (IKK) IPB University. Pemateri lainnya ialah 

dosen sekaligus Ketua Departemen Ekonomi Syariah IPB 

University, Dr Asep Nurhalim. Kedua pemateri tersebut 

berkolaborasi mengupas tuntas tentang keluarga dan 

kesiapan menikah dari segi ilmiah dan agama. Materi yang 

disampaikan beragam dan sistematik dari mempersiapkan 

pernikahan, pra menikah, hingga menjaga keharmonisan 

dan keutuhan keluarga.

“Ilmu-ilmu kesiapan diri menghadapi bahtera keluarga ini 

sangat penting. Usaha bersama untuk menghindari 

keretakan-keretakan dalam keluarga yang berimbas pada 

banyak aspek, karakter dan moral anak misalnya. Melalui 

kegiatan ini kita mengharapkan para peserta memiliki 

bekal dan pemahaman tentang arti menikah yang 

sebenarnya. Bukan hanya sekadar menikah. Tapi juga 

memiliki solusi bagaimana dalam menghadapi berbagai 

gelombang permasalahan dalam sebuah pernikahan,” ujar 

Dr Tin Herawati selaku penggagas Sekolah Pra Nikah IPB 

University. 

Dr Tin juga menambahkan bahwa keluarga yang hebat itu 

ialah keluarga yang mampu memberikan perubahan yang 

lebih baik bagi tiap pribadi dalam keluarga tersebut. 

Keluarga harmonis adalah keluarga yang bisa 

menyelesaikan masalah-masalah keluarga dengan baik 

dan ada komunikasi yang intensif, berkualitas, terbuka, 

jujur dan saling menjaga perasaan. “Satu akar 

permasalahan dalam keluarga adalah pola komunikasi 

yang tidak baik, maka hal itu harus dihindari oleh tiap 

anggota dalam membangun keluarga yang baik,” 

tambahnya.

Sementara itu, Dr Asep Nurhalim menjelaskan tentang 

pernikahan dan kita-kiat menuju keluarga yang sakinah, 

mawaddah, wa rohmah. Pendidikan pra nikah ini sangat 

penting, terutama pemahaman agama dalam menghadapi 

bahtera rumah tangga. “Pendidikan pra nikah dapat 

memberikan manfaat bagi para peserta. Peserta diajarkan 

tidak hanya kesiapan menikah dan kehidupan rumah 

tangga, namun aspek menyeluruh hingga keharmonisan 

keluarga tetap terjaga utuh. Angka perceraian pun 

diharapkan dapat diminimalisir dengan adanya pendidikan 

pranikah tersebut,” papar Dr Asep Nurhalim.

Untuk itu, Rayhan berharap kegiatan Sekolah Pra Nikah ini 

tidak hanya berhenti di tahap ini, ke depannya akan rutin 

diadakan setiap tiga atau enam bulan sekali. “Semoga 

kegiatan ini mampu menjaring banyak peserta untuk 

berpartisipasi aktif. Harapan ke depannya dengan 

mengikuti pendidikan pra nikah, peserta dapat 

menumbuhkan kesadaran akan berbagai masalah 

potensial yang dapat terjadi dalam keluarga, disertai 

dengan upaya efektif mencegah atau mengatasi masalah-

masalah tersebut hingga pada akhirnya tercipta suatu 

keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah,” ujarnya. 

(Husna/Zul)
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Sebanyak 2.305 Siswa SMA Kuliah Sehari 
di FMIPA IPB University

enjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di 

Mtanah air, tentu banyak siswa Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yang menargetkan IPB 

University sebagai perguruan tinggi pilihannya.  Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)  adalah 

fakultas di IPB University yang memiliki program studi 

terbanyak dibanding fakultas kainny. Ada sembilan 

program studi sarjana di fakultas ini. Sehari Kuliah di 

FMIPA IPB University merupakan usaha  FMIPA dalam 

mempromosikan diri di kalangan guru dan siswa SMA.

Acara yang diselenggarakan di Common Classroom (CCR), 

Kampus Dramaga (29/9) ini dihadiri oleh 2.305 siswa dan 

350 guru pembimbing. Sekolah yang ikut berpartisipasi 

berasal dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi (Jabodetabek), Sukabumi, dan Cianjur. Selain 

promosi setiap program studi pada para siswa yang 

dilaksanakan di tiap kelas, para guru pun turut diberi 

wawasan mengenai FMIPA sebagai wadah ilmu dasar. 

Dekan FMIPA, Dr Ir Sri Nurdiati, mengatakan FMIPA 

sangat dibutuhkan dimanapun sebagai sarana kolaborasi. 

Semua ilmu yang terhimpun dalam fakultas ini merupakan 

ilmu dasar yang berperan sebagai akar dari ilmu-ilmu 

lainnya. Contohnya saja, jelas Dr Sri, pengembangan 

teknologi bernama smart agriculture yang sedang 

dilakukan oleh IPB University memerlukan ilmu komputer. 

Selain itu, Departemen Biologi FMIPA IPB University 

merupakan satu-satunya yang memiliki jurnal ilmiah 

nasional yang masuk dalam kategori Quartil 2 (Q2) untuk 

bidang Agricultural and Biological Sciences. 

Selain menyampaikan prestasi dari FMIPA, Dr Sri 

menjawab pertanyaan para guru mengenai jalur masuk 

IPB. Dr Sri berpesan bahwa banyak sekali yang berminat 

untuk masuk ke IPB University sedangkan kuota setiap 

tahunnya terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah 

strategis dalam memilih jurusan yang diminati.

Jika para guru diberi pengarahan oleh Dekan FMIPA IPB 

University, para siswa dibagi-bagi dalam kelompok untuk 

mendengar sosialisasi dari ketua dan sekretaris 

departemen. Selain itu, para siswa diberikan kuliah 

langsung oleh dosen-dosen dari tiap departemen untuk 

memberikan sensasi sebagai mahasiswa FMIPA dalam 

sehari.  (ASK/ris)
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Faperta IPB University Dampingi Pemda Bulungan 
Daftarkan PVT Padi Lokal

S
ebagai tindak  lanjut dari perjanjian kerjasama 

antara Fakultas Pertanian  (Faperta) IPB University 

dengan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) 

Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara Tim Peneliti 

Faperta IPB University membantu mendaftarkan padi 

lokal khas Kabupaten Bulungan. Hal ini dalam rangka 

perlindungan varietas ke Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia (Kementan RI). Tim IPB University terdiri dari 

Arya Widura Ritonga, SP, MSi, Dosen Divisi Pemuliaan 

Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura, yang 

diperkuat oleh anggota peneliti yaitu Ahmad Zamzami 

Nasution, SP, MSi (Divisi Ilmu dan Teknologi Benih), Dr 

Ahmad Junaedi (Divisi Produksi Tanaman), serta Ir 

Hermanu Widjaja, M.Sc  (Departemen Ilmu Tanah dan 

Sumberdaya Lahan) dan Bonjok Istiaji, SP, MSi 

(Departemen Proteksi Tanaman). Tim Faperta IPB 

University bersinergi dan mendampingi tim teknis dari 

Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Kamis (19/9).

Tim Faperta IPB University berkoordinasi dengan Bappeda 

Litbang, diterima Iwan Suginto, ST selaku Sekretaris 

Bappeda Litbang dan Kasubdit Bappeda Litbang 

Kabupaten Bulungan, Ismail. Pemda Bulungan 

menegaskan keinginan kuatnya untuk melindungi 

khasanah plasma nutfah khas Kabupaten Bulungan, 

sekaligus ingin mengangkat daya saing produknya 

sehingga bisa menjadi wahana peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya petani.  Terlebih, penanaman padi 

lokal banyak diusahakan oleh petani masyarakat pribumi 

Kabupaten Bulungan.  “Ke depan, produk khas padi lokal 

tersebut akan menjadi icon Kabupaten Bulungan, bisa 

menjadi hidangan dan oleh-oleh para tamu, yang tentunya 

diharapkan bisa juga ada perhatian untuk kesejahteraan 

bagi petani pelestari plasma nutfah dan pembudidayanya,” 

jelas Iwan.

Selanjutnya, Tim Faperta IPB mengunjungi lahan 

pertanaman padi lokal di Desa Teras Baru Kecamatan 

Tanjung Palas, serta Desa Antutan di Kecamatan Tanjung 

Palas. Masyarakat umumnya menanam beberapa jenis 

padi lokal diantaranya padi ikan dan padi keladi di lahan 

secara budidaya gogo namun dilakukan pada lahan yang 

akan menjadi basah pada musim penghujan, semacam 

lahan tadah hujan. Petani menanam dengan cara tugal 

dengan memasukkan benih, dan ada pula yang menanam 

secara tugal dengan memindahkan bibit yang disemai juga 

dengan sistem tugal di lahan secara budidaya gogo. 

“Umumnya padi lokal tersebut ditanam di lahan ladang, 

yang penanamannya berpindah berselang lima sampai 

lebih dari sepuluh tahun,” kata Herman, tokoh petani dari 

Desa Teras Baru yang rutin membudidayakan padi lokal. 

Umur tanaman padi lokal ini bervariasi, ada yang sekitar 4 

bulan seperti padi Intan, dan ada yang sekitar 6 sampai 7 

bulan seperti padi Ikan dan padi Keladi. Tim IPB University 

berkesempatan meninjau lahan dan berdiskusi praktik 

budidaya padi lokal dengan para petani, yang umumnya 

masih membudidayakan dengan input yang minim. 

(AJU/ris)



11

Penyelam IPB University Ikuti Festival Bahari 2019

ebanyak 20 Mahasiswa IPB University  dari 

Skomunitas selam mengikuti kegiatan Festival 

Bahari Jakarta 2019. Kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

pada 21 - 22 September 2019  ini dilaksanakan di Pulau 

Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Pari Kabupaten 

Administrasi Kepulauan Seribu.

Mahasiswa IPB University terlibat secara langsung baik 

sebagai rekan perwakilan dari kampus atau pun sebagai 

peserta lomba pada rangkaian acara Bina Cina Laut 

(underwater dan coastal clean up), transplantasi karang, 

dan penanaman mangrove di Pulau Tidung. "Kami sangat 

senang dapat menjadi bagian kegiatan ini, kami berharap 

kontribusi kecil ini memberikan manfaat bagi laut Jakarta," 

ungkap Chansa Hilmira,  mahasiswa  Departemen Ilmu 

dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK). "Pada kesempatan ini kami terlibat 

sebagai penyelam untuk melakukan underwater clean up. 

Sebagian teman-teman dari IPB University juga 

berpartisipasi di acara coastal clean up," imbuh Penyelam 

yang bersertifikat open water ini.

Acara ini dibuka oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan 

dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, 

pada puncak acara Festival Bahari ini hadir Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan di Pulau Tidung 

Besar sekaligus mengakhiri rangkaian keseluruhan acara.

Festival Bahari Jakarta 2019 merupakan salah satu 

langkah dan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi 

ekosistem laut melalui penanaman 1 juta bibit mangrove, 

1,5 juta bibit karang, dan 2,4 juta benih ikan yang akan 

didistribusikan dan dilepaskan ke laut sebagai bentuk 

restocking ikan. Pada rangkaian kegiatan ini juga 

diramaikan dengan berbagai kompetisi, yang diantaranya 

kompetisi foto underwater, foto budaya pesisir, open 

water swimming  serta kompetisi perahu hias. (*/ris)               
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Mahasiswa IPB University Gagas Rumangka, 
Rumah Ramah Lingkungan 

T
iga mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan 

Lingkungan (SIL), Fakultas Teknologi Pertanian 

(Fateta), IPB University yakni Akhmad Nabil 

Punggawa, Hilman Ridho Rahman, dan Muh. Irham 

Sahana mengagas Rumah Ramah Lingkungan (Rumangka) 

berbasis sistem Eco-drainase sebagai upaya konservasi 

air di Kota Bogor.

 “Kita membuat gagasan ini juga sebagai pemenuhan 

standar Sustainable Development Goals 2030. Rumangka 

menjamin pola konsumsi dan produksi energi yang 

berkelanjutan serta menjamin ketersediaan pengelolaan 

air dan sanitasi berkelanjutan,” ujar Nabil.

 Rumangka memiliki empat sistem unggulan yaitu green 

roof, pencahayaan alami, sistem pengolahan air hujan 

serta pengolahan limbah domestik. Sistem green roof 

menerapkan sistem pertanian urban yakni melakukan 

penanaman di atap rumah dengan memanfaatkan 

rekayasa engineering dan bertemakan Evaporative 

Cooling. Penggunaan membran insulator dalam sistem 

green roof bermanfaat untuk mendinginkan ruangan di 

bawahnya hingga menurunkan suhu dua derajat pada 

siang hari dan satu derajat pada malam hari.

 Sistem lainnya yaitu pencahayaan alami. Sistem ini 

memanfaatkan bukaan rumah yang diperbanyak, sehingga 

menghemat penggunaan lampu. Lampu yang digunakan 

rumah ini ialah lampu hemat energi LED. Lampu tersebut 

dapat menghemat biaya sebesar 121 ribu rupiah per 

bulan.

Sistem ketiga ialah penggunaan Sistem Pemanfaatan Air 

Hujan (SPAH) yang dapat mensubstitusi 48,9 persen 

penggunaan air bersih rumah tangga. Substitusi air hujan 

hanya dapat digunakan untuk menyiram kloset, mencuci 

piring, menyiram tanaman serta mencuci kendaraan. 

 Sistem yang terakhir ialah pengolahan limbah domestik 

(limbah cair dan padat). Limbah cair mempunyai dua tipe 

yaitu black water dan grey water. Limbah black water 

merupakan limbah dari kamar mandi dan akan diolah 

menggunakan teknik tank septic dengan sistem biority. 

Limbah grey water berasal dari air bekas cuci piring dan 

pakaian yang akan diolah menggunakan sistem grease 

trap fiberglass portable. Untuk limbah padat, akan diolah 

sebagai kompos. Pengomposan sampah organik dapat 

menghasilkan keuntungan sebesar 340 ribu rupiah per 

bulan.

 Selain keempat sistem unggulan tersebut Rumangka juga 

menganut sistem Eco-Drainase. Sistem ini menggunakan 

bioretensi. “Semacam sumur resapan yang berada di 

trotoar dan fungsinya memang hampir mirip dengan 

sumur resapan. Bedanya di kiri dan kanan bioretensi 

ditanami tanaman. Ketika terdapat air yang masuk ke 

bioretensi hingga memenuhi volume sumur, airnya dapat 

disimpan untuk mengairi tanaman yang berada di sekitar 

bioretensi pada saat musim kemarau. Dapat juga 

digunakan untuk transfer air di dalam tanah,”ujar Nabil.

 Melalui gagasan ini, Nabil dan tim berhasil meraih Juara 

Harapan I dalam acara 8th Civil in Action yang bertajuk 

“Maximazing Civil Engineering Technology to Enhance 

Awareness of Natural Disaster”. Acara ini diadakan oleh 

Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada 

(KMTS UGM) di Yogyakarta. 

 “Gagasan ini sebagai pembuktian dan pengenalan bahwa 

Teknik Sipil dan Lingkungan IPB University dapat bersaing 

dengan mahasiswa teknik sipil lainnya di Indonesia,”ujar 

Nabil. (KR/Zul)
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