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Rektor IPB University: Kurikulum IPB K2020, 
Skripsi Bisa Dikerjakan dengan Kelompok

ada bulan Agustus mendatang, IPB University 

Pmulai implementasikan Kurikulum IPB 2020. 

Kurikulum tersebut selaras dalam membawa 

perguruan tinggi menuju arah kampus merdeka. Hal ini 

disampaikan Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria saat 

menjadi pembicara di Universitas Negeri Surabaya 

(Unesa), Surabaya (14/2).

Menurutnya saat ini IPB University sudah melakukan 

berbagai tranformasi dalam merespon VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity, ambiguity) dan Revolusi Industri 

4.0. Dalam merespon perubahan, yang paling bisa survive 

bukanlah yang terkuat, bukan yang paling pintar. Namun 

mereka yang responsif terhadap perubahan yang bisa 

survive. 

“IPB University banyak melakukan mapping dengan 

membayangkan pertanian masa depan seperti apa. 

Sehingga ditarik dalam sebuah Roadmap Agromaritim IPB 

4.0 dan  kurikulum IPB 2020. Roadmap ini nanti yang 

mendasari riset apa yang akan dibuat ke depan. 

Bagaimana membangun smart farming dan precision 

farming. Ini sudah menjadi keniscayaan. Dengan roadmap 

arah riset menjadi jelas, membuat pabrik tanaman atau 
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plant factory, smart detection, deteksi manis asam buah 

lewat smartphone, deteksi species ikan yang ada di bawah 

laut, penafsir tangisan bayi lewat smartphone. Itu semua 

karya mahasiswa dan dosen IPB University,” ujarnya.

Rektor menyampaikan bahwa akibat perkembangan 

teknologi, ada beberapa pekerjaan yang mengalami 

perubahan bahkan diprediksi akan hilang. Namun seiring 

dengan hal tersebut akan tumbuh juga pekerjaan-

pekerjaan baru. 

“IPB University melihat akan ada pekerjaan yang muncul 

di 2022. Yaitu terkait analis data dan data saintis. 

Sehingga untuk merespon hal tersebut IPB University 

membuat program studi prodi baru yang relevan,” 

ucapnya.

Terkait Kampus Merdeka yang digaungkan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Arif menyampaikan hal 

ini sudah tertuang dalam kurikulum IPB 2020. Dalam 

kurikulum baru ini, arahnya untuk menciptakan powerful 

agile learner atau orang-orang pembelajar. 

“Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2030. 

Sehingga yang akan disiapkan adalah orang-orang 

pembelajar. Selain kuat dengan softskill, kita mendorong 

terciptanya orang-orang pembelajar. Dalam kurikulum ini, 

skripsi boleh dikerjakan secara berkelompok. Tujuannya 

untuk melatih kemampuan kolaborasi. Contohnya, ketika 

ingin mengembangkan smart farming, maka dalam 

melakukan penelitian mahasiswa perlu kolaborasi antara 

mahasiswa agronomi dan ilmu komputer. Skripsi 

kelompok juga untuk menunjang dalam merespon 

karakteristik pekerjaan yang dituntut mampu 

berkolaborasi,” tandasnya. (dh/Zul)

Akses 
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
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Gelaran Diskusi Perdagangan Pangan, Kesejahteraan 
dan Kedaulatan Petani di IPB University

akultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

FUniversity bersama Koalisi Rakyat untuk 

Kedaulatan  Pangan (KRKP) dan Tani Center IPB 

University menggelar diskusi terfokus tentang 

perdagangan (ekspor impor) pangan dan implikasinya bagi 

kesejahteraan dan kedaulatan petani. Kegiatan ini digelar 

di Gedung FEM, Kampus IPB Dramaga Bogor, (17/2). 

Dalam acara ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria 

mengatakan pemerintah terus memaksimalkan ekspor 

beragam komoditas di berbagai bidang, khususnya 

pertanian. Misalnya jagung, kelapa sawit, karet, kakao, 

buah-buahan tropika hingga rumput laut dan ikan. Hal ini 

dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi untuk 

menguatkan posisi ekspor pertanian yang digalakkan 

sehingga menyentuh kesejahteraan petani di Indonesia 

pada umumnya.

“Semakin banyak komoditas pertanian yang diekspor ke 

luar negeri, otomatis penghasilan dari petani yang 

mengolah dan memanen komoditas pertanian hingga 

mampu diekspor juga semakin meningkat. Jika 

penghasilannya semakin meningkat, kesejahteraan para 

kaum tani secara umum juga meningkat,” kata Rektor.

Oleh karena itu ekspor hasil pertanian merupakan satu 

dari sekian pekerjaan rumah yang masih harus 

diselesaikan pemerintah. Caranya yakni dengan menjaga 

ketersediaan bahan baku dan barang modal serta 

stabilitas harga barang modal pada harga internasional 

yang kompetitif. Selain itu penurunan tarif, memberikan 

kemudahan dalam proses pengurusan lisensi dan 

perizinan ekspor dan impor serta meningkatkan 

transparansi peraturan ekspor dan impor juga bisa 

menjadi jalan untuk meningkatkan ekspor pertanian.

“Perluasan pasar ekspor juga dapat dilakukan dengan 

menjaga jumlah perjanjian perdagangan bilateral, regional 

dan multilateral dan penjajakan pasar-pasar ekspor 

nontradisional. Selain itu peningkatan ekspor jasa juga 

dapat dilakukan dengan cara pengembangan e-dagang, 

teknologi dan bisnis berbasis internet,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, dosen FEM IPB dari Departemen 

Ilmu Ekonomi, Dr Widyastutik memaparkan mengenai 

potret perdagangan komoditas pertanian Indonesia dalam 

perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi yang 

kuat, diyakini Indonesia mampu bersaing bahkan memiliki 

bargaining power di antara kawasan regional dan 

internasional. Dalam rangka itulah fokus dan kebijakan 

pemerintah hingga lima tahun yang akan datang 

diarahkan pada penguatan investasi dan perdagangan.

 

“Sementara pada sisi lain, pemerintah sangat serius 

mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk 

mendorong meningkatnya neraca pergadangan. Pertanian 
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merupakan salah satu sektor yang digenjot dalam 

perjanjian perdagangan internasional. Produk-produk 

pertanian didorong masuk ke pasar ekspor. Peningkatan 

ekspor diharapkan mampu meningkatkan sumbangan 

devisa bagi negara. Berbagai perjanjian yang dilakukan 

diharapkan mampu membuka peluang peningkatan 

ekspor produk pertanian Indonesia,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu melakukan langkah-

langkah, program dan kebijakan strategis untuk 

melindungi petani dalam negeri ketika melakukan 

perjanjian perdagangan internasional. Negara harus 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak petani 

dan orang yang bekerja di pedesaan. 

Dekan FEM IPB University, Prof Dr Nunung Nuryartono 

menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah 

memberikan masukan terkait kebijakan dari berbagai 

traktat atau perjanjian ekonomi dan perdagangan 

internasional serta implikasinya bagi pertumbuhan 

ekonomi, menggali berbagai persoalan dan potensi 

dampak yang dihadapi petani karena adanya perjanjian 

ekonomi dan perdagangan internasional. Terbangunnya 

jejaring lintas aktor dan multidisiplin sektor sebagai ruang 

berbagi pengetahuan dan informasi tentang berbagai 

perjanjian ekonomi, perdagangan internasional dan 

kedaulatan petani. Dan menggali formulasi berbagai 

masukan bagi pemerintah terkait dengan kebijakan 

ekonomi dan perdagangan internasional yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan serta kedaulatan petani dan 

ekonomi bangsa.  “Jadi output dari kegiatan ini adalah 

rekomendasi kebijakan tentang kebijakan perjanjian 

ekonomi dan perdagangan internasional yang 

mensejahterakan dan menjamin kedaulatan petani,” 

ujarnya. 

Kepala Tani Center IPB University, Dr Hermanu Triwidodo 

menyampaikan, ketergantungan pada impor pangan 

berisiko besar terhadap ketahanan pangan dan akan 

mengancam kedaulatan kebijakan pangan dan kedaulatan 

kesejahteraan petani. Kedaulatan pangan sejatinya 

menempatkan petani sebagai subyek pembangunan 

pertanian dapat terpenuhi hak-haknya. Dalam banyak 

pandangan, kedaulatan petani merupakan representasi 

dari terpenuhinya hak dan kedaulatan petani, masyarakat 

dan negara dalam menentukan kebijakan, model dan 

corak pembangunan pertanian. Petani pangan Indonesia 

jumlahnya besar, kondisinya masih perlu dilindungi 

pemerintah dan ditingkatkan kesejahteraannya.

”Indonesia harus berdaulat pangan dengan cara 

mencukupi pangan dari produksi sendiri, mengatur 

kebijakan pangan secara mandiri. Oleh karena itu, negara 

wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan 

masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, 

berkelanjutan serta  melindungi dan menyejahterakan 

petani dan rakyatnya,” imbuhnya. 

Karena itu, Dr Hermanu menilai produktivitas pangan dan 

efisiensi akan tercapai bila didukung oleh pemerintah. 

Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat juga harus 

tampak dalam menjaga ketahanan pangan, mewujudkan 

kemandirian dan kedaulatan pangan.

Diskusi terfokus ini sangat dinamis dengan hadirnya para 

pakar maupun praktisi diantaranya Juwari (Asosiasi Petani 

Bawang Merah Indonesia),  Syaiful Bahar (Petani Caping 

Biru), Akat  (Asosiasi Produsen Benih Bawang Merah 

Indonesia), Hariadi Propantoko (Gerakan Petani 

Nusantara), Said Abdulah (Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan 

Pangan), Dr Ir Adnan, MP (Kepala Pusat Karantina 

Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati),  Hariyadi B 

Sukamdani (Asosiasi Pengusaha Indonesia/Apindo), 

Mulyadi (Perkumpulan Pengusaha Bawang 

Nusantara/PPBN), Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS (Tani 

Center IPB University), Dr. Harianto (dosen FEM IPB 

University), Deni Nurhardiansyah (Perkumpulan 

Pengusaha Bawang Nusantara) dan sejumlah mahasiswa 

FEM IPB University. (Awl/Zul)
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Sebanyak 17 Mahasiswa Jepang Ikuti SUIJI-SLP 
di Desa/Kelurahan Lingkar Kampus IPB University

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masysrakat (LPPM) IPB University kembali 

menggelar kegiatan SUIJI Service Learning Program 

(SUIJI-SLP). SUIJI-SLP merupakan program kerjasama 

dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada 

masyarakat antara IPB University dengan dua perguruan 

tinggi di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada dan 

Universitas Hasanuddin dan tiga perguruan tinggi di 

Jepang yaitu Kagawa University, Ehime University, dan 

Kochi University. Pembekalan peserta SUIJI-SLP digelar di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor (16/2).

Wakil Kepala LPPM Bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University, Prof Dr Sugeng Heri 

Suseno mengatakan kegiatan SUIJI-SLP tahun 2020 akan 

diikuti oleh 84 mahasiswa IPB University dan 17 

mahasiswa dari Jepang. Khusus di lingkup IPB University, 

kegiatan SUIJI-SLP akan berlangsung pada 19 Februari 

hingga 6 Maret 2020 di empat desa yaitu Desa Neglasari, 

Desa Sukawening, Desa Purwasari dan Desa Sukadamai 

dan 2 Kelurahan yakni Kelurahaan Situ Gede dan 

Kelurahan Bubulak.

“Dengan adanya acara ini, peserta mendapatkan bekal 

pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dapat 

berbagi ilmu, informasi dan bekerja sama dengan 

mahasiswa Jepang serta  masyarakat sehingga dapat 

mencapai tujuan dengan baik,” ujar Prof Sugeng dalam 

sambutannya.

Program SUIJI-SLP adalah salah satu program yang 

mengajak mahasiswa untuk belajar bersama masyarakat. 

Bentuknya adalah melalui kegiatan melihat, mendengar 

dan merasakan secara langsung kehidupan masyarakat. 

Tujuannya adalah untuk membentuk jiwa kepemimpinan, 

kebersamaan dan komunikasi kepada mahasiswa agar 

mampu memberikan kontribusi langsung kepada 

masyarakat di desa atau kelurahan.

“Kegiatan ini sifatnya penting dan merupakan salah satu 

aktivitas yang baik untuk membentuk mahasiswa menjadi 

pemimpin yang tangguh di masa mendatang. Mahasiswa 

dilatih untuk mencari permasalahan yang ada di tengah-

tengah masyarakat dan menemukan solusi yang tepat 

untuk memecahkan permasalahan tersebut,” katanya.

Sementara itu, selaku Koordinator Program, Public 

Relations dan Risk Management SUIJI-SLP, Dr Zaenal 

Abidin menjelaskan bahwa dari kegiatan ini mahasiswa 

dapat memperoleh banyak manfaat. Yakni mampu 

menjadikan masyarakat sebagai society centered learning 

melalui interaksi dan belajar secara langsung dengan 

masyarakat pedesaan. Dapat saling mengenal budaya 

satu sama lain, menemukan berbagai potensi dan 

tantangan di tiap lokasi dan memperoleh berbagai 

informasi terkait kehidupan sosial di lingkungan pedesaan,

“Keuntungan ikut program SUIJI-SLP diantaranya 

mahasiswa IPB University memiliki kesempatan untuk 

ikut terpilih di SUIJI-SLP Jepang, mahasiswa dapat 

meningkatkan softskills dengan berinteraksi atau 

berkomunikasi langsung dengan mahasiswa Jepang dan 

masyarakat, dapat meningkatkan kerja kelompok dan 

menambah wawasan seperti budaya dan seni dari 

masyarakat maupun dari mahasiswa Jepang. Dengan 

banyaknya manfaat ini, harapannya kegiatan SUIJI-SLP 

dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan program-

program yang lebih tematik,” ujarnya.
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B
ermula dari kegemarannya mengikuti kompetisi 

maraton, Iriyani Harun, mahasiswa program 

doktor (S3) Ilmu Gizi IPB University berhasil 

meraih Podium 2 Kategori Female Ultra Maraton Self 

Support dengan waktu tempuh 7 jam 1 menit.  Kompetisi 

yang digelar pada 31 Desember 2019-1 Januari 2020 

tersebut diselenggarakan oleh Bogor Runners dengan rute 

Jakarta-Bogor dan diikuti lebih dari 300 peserta. 

“Awalnya saya menggeluti berbagai bidang olahraga, 

seperti basket, tenis lapang, karate dan renang. Tetapi 

pada tahun 2015 saya mencoba untuk mengikuti 

kompetisi maraton, dan akhirnya saya jatuh cinta dengan 

lari,” ungkap Iriyani.  Kecintaannya dengan lari ternyata 

tidak seindah yang ia bayangkan. Ia mengaku sempat 

mengalami cedera serius ketika mengikuti Event Bintaro 

Loop 120 kilometer pada tahun 2018.

 

“Waktu itu sisa jarak tempuh lari saya 36 kilometer lagi, 

saya dengan berat hati harus menghentikan karena 

cedera lutut yang parah dan tidak memungkinkan bagi 

saya untuk melanjutkan. Memang sedih, karena saya tipe 

atlet yang pantang menyerah, tetapi saya harus melawan 

ego saya untuk berhenti dan jika saya tetap memaksa lari 

maka seumur hidup saya tidak akan bisa berlari lagi,” 

imbuhnya. 

Sebelum meraih prestasinya di Podium 2 Kategori Female 

Ultra Marathon Self Support  pada event Tugu to Tugu, 

Iriyani juga berhasil mendapat Juara 3 pada ITB Ultra 200 

km 2019, Juara 2 pada Tambora 320 km 2019 yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Kompas, Juara 2 pada Jakarta Ultra 100 km 

2018, dan Juara 3 pada Bandung Ultra Trail 100 km 2018 

dengan kategori Relay.

Ketertarikan Iriyani terhadap lari bermula ketika dirinya 

berusaha menurunkan berat badan akibat obesitas. Ia 

berusaha menurunkan berat badan dengan berlari dan 

mencoba beberapa kompetisi lari. Dengan kegiatan larinya 

tersebut, ia berhasil menurunkan berat badan dari 73 

kilogram menjadi 54 kilogram dalam waktu 12 bulan.

Untuk mengikuti perlombaan, Iriyani terlebih dahulu 

melakukan persiapan fisiknya dua bulan sebelumnya.  

“Saya melakukan persiapan dua bulan sebelum 

perlombaan. Persiapan yang saya lakukan adalah diet 

sehat dan latihan yang cukup, tujuannya adalah untuk 

memperbaiki performa saya. Untuk diet sehat, saya 

menghindari makanan yang berminyak seperti gorengan 

dan sejenisnya dan jajanan yang tidak jelas. Saya juga 

lebih menyukai untuk mengonsumsi makanan yang real 

food bukan junk food,” tutupnya. (SM/RA)

Mahasiswi Doktoral IPB University Juarai Kompetisi Lari Maraton



7

Permasalahan yang dihadapi saat ini di Daerah 

Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciliwung Kedung 

Badak yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat 

dalam hal pemilahan sampah dan pengelolaannya, teknik 

penanaman pohon yang benar, pemilihan jenis pohon yang 

sesuai dengan kondisi tanahnya, pemanfaatan dan 

pemeliharaan  sungai yang diduga semakin hari semakin 

melebar dan dangkal sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya banjir ketika hujan deras. 

Hal ini disampaikan oleh Fadzilaah, Kepala Divisi ENSO 

Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan 

(Himasper), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 

IPB University dalam kegiatan Forum Ciliwung “Bergerak 

Bersama untuk Ciliwung yang Lestari” di Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (15/2). Dalam paparannya, Fadzillah 

mengatakan informasi tersebut ia dapatkan dari hasil 

komunikasi dengan tokoh masyarakat dan anggota 

Komunitas Peduli Ciliwung (KPC). Menurutnya saat ini 

masyarakat sangat mengharapkan bantuan dari 

mahasiswa untuk bisa berperan aktif dalam menuntaskan 

permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut. 

“Ide-ide yang muncul dari kegiatan ini akan dijadikan 

program kerja yang dapat dikolaborasikan secara lintas 

disiplin ilmu diantaranya pengkajian kualitas air sungai 

yang nantinya dapat dijadikan panduan oleh masyarakat 

dalam pengelolaan dan pemanfaatan air sungai, 

pencerdasan terhadap semua lapisan usia masyarakat 

mengenai pemilahan dan pengolahan sampah, pengkajian 

mengenai pemilihan dan penamanan pohon sesuai 

dengan kondisi lingkungannya, melakukan naturalisasi 

sungai Ciliwung sebagaimana fungsi alamiahnya. 

Harapannya masukan dan ide-ide yang diberikan oleh 

masing-masing Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang 

hadir pada acara ini dapat terealisasikan di DAS Ciliwung, 

Kedung Badak agar menjadikan Sungai Ciliwung berseri 

dan lestari,” ujarnya.

Forum Ciliwung merupakan kegiatan yang inisisasi oleh 

Himasper FPIK IPB University untuk menuntaskan 

permasalahan yang berada di sekitar lingkungan DAS 

Ciliwung, Kedung Badak Kota Bogor. Sebelumnya sudah 

pernah dilakukan kegiatan sebagai bentuk sumbangsih 

mahasiswa kepada lingkungan dan alam yaitu pada acara 

“Ciliwung Care Day 2019”. 

“Forum Ciliwung diadakan kembali guna mengumpulkan 

ide-ide dari setiap Ormawa sesuai dengan disiplin 

ilmunya. Forum Ciliwung kali ini dihadiri oleh 12 Ormawa 

dan komunitas yang bergerak di bidang lingkungan,” 

imbuhnya. (**/Zul)

Melalui Forum Ciliwung, Mahasiswa IPB University Berkiprah 
Selamatkan Lingkungan
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ivisi Sosial dan Lingkungan Himpunan 

DMahasiswa Akuakultur (Himakua) Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), IPB 

University menggelar kegiatan Akuakultur Bina Desa 

(Akuabindes) di Desa Sukadamai, Dramaga, Bogor (15/2). 

Kegiatan ini bertujuan mewadahi Kelompok Remaja Tani 

(KARET) agar dapat mengembangkan usaha budidaya ikan 

hias dan kultur pakan alami secara mandiri. 

“Kegiatan Akuabindes tahun ini diawali dengan 

membangun saung. Saung tersebut akan difungsikan 

sebagai tempat edukasi dan pelatihan terpusat sekaligus 

hatchery untuk kelompok remaja tani. Hatchery tersebut 

diharapkan dapat melakukan kegiatan produksi ikan hias 

mulai dari pemijahan, pembenihan hingga menghasilkan 

ikan hias yang berkualitas. Selain budidaya ikan hias, 

saung ini juga berfungsi sebagai tempat kegiatan kultur 

pakan alami untuk ikan hias,” ujar Ketua Himakua, 

Muhammad Warid Akbar.

Dikatakannya Warid Akbar, pada kesempatan ini, Himakua 

IPB University memasok perlengkapan instalasi listrik 

guna kelancaran pembangunan saung. Hingga saat ini 

proses perampungan saung sudah mencapai 70 persen.  

Menurut Nadi, salah satu pembudidaya aktif di Desa 

Sukadamai, pembangunan saung ini sangat bermanfaat 

bagi kelompok remaja tani sebagai tempat edukasi dan 

pelatihan terpusat dengan fasilitas yang memadai. 

(**/Zul)

Pelopori Usaha Perikanan, Himakua IPB University 
Bangun Saung Ikan di Desa Binaan
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ahasiswa IPB University Mochamad Adam 

MMaulana menciptakan dongeng berjudul 

“Kisah Seorang Putri Laut dan Plastik” untuk 

Siswa Taman Kanak-Kanak (TK). Dongeng ini dibacakan 

saat Sosialisasi Bahaya Marine Debris di TK Alif Babakan 

Lebak, Dramaga, Bogor, awal Februari lalu. 

Karakter utama di dalam dongeng terdiri dari tuan paus, 

tuan penyu dan putri laut. Dongeng ini menceritakan 

tentang seorang Putri Laut yang kehilangan rakyatnya 

karena terjebak oleh sampah-sampah yang menumpuk di 

laut. Putri Laut kemudian dengan sepenuh hati 

menyelamatkan satu per satu rakyatnya yang terjebak. Di 

akhir cerita digambarkan saat putri laut mengajarkan 

kepada manusia betapa pentingnya untuk tidak 

membuang sampah sembarang apalagi ke laut. 

“Pendidikan sejak dini kepada anak merupakan salah satu 

cara terbaik dalam upaya mengurangi sampah plastik. Hal 

ini sejalan dengan program IPB University dalam 

implementasi Green Campus 2020,” ujar Adam.  

Menurutnya siswa-siswi sangat antusias saat proses 

mendongeng berlangsung. 

Respon mereka sangat baik. Hal ini terlihat dari komentar 

para peserta.   “Aku suka karakter ikan paus, Kak!” ucap 

Husin salah satu siswa TK Alif Bogor. Sementara Almirah 

lebih menyukai Putri Laut karena kebaikannya. 

Setelah dongeng selesai, siswa-siswi diajarkan untuk 

membuang sampah di sekitarnya ke tempat sampah. Saat 

pembuangan sampah berlangsung, siswa-siswa juga 

menyanyikan lagu “Jaga Lingkungan” sehingga siswa-

siswi semakin semangat untuk membuang sampah. 

(**/Zul)

Mahasiswa IPB University Ciptakan Dongeng Kisah 
Seorang Putri Laut dan Plastik



H
impunan Mahasiswa Biologi (Himabio) Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA) IPB University lakukan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat berupa Abiotic 

(Application of Biology for Community). Abiotic merupakan 

kegiatan pembinaan desa yang dilakukan secara berkala 

setiap bulannya dengan tujuan untuk mengkaji dan 

memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Tema dari kegiatan Abiotic tahun ini yaitu Cintai Desa, 

Kelola Sampah. 

Kegiatan Abiotic kali ini diadakan dengan agenda kerja 

bakti bersama masyarakat desa Cihideung Ilir RT 05 RW 

04 Kecamatan Ciampea, Bogor (15/2). Kerja bakti 

dilaksanakan bersama 15 volunteer mahasiswa Biologi 

IPB University serta berkolaborasi dengan Kementerian 

Pertanian dan Desa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 

Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University.

  

“Tugas mahasiswa bukan hanya belajar. Pengabdian 

kepada masyarakat juga menjadi suatu porsi yang harus 

kita ambil. Tidak apa-apa hanya mengambil sebagian 

peran kecil, tetapi terkadang dari hal-hal kecil dapat 

membawa dampak yang besar,” ujar Mia Mukilah, Ketua 

Pelaksana kegiatan Abiotic 2020. 

Kerja bakti dilakukan di sekitar pemukiman rumah warga 

dengan membersihkan selokan, jalan-jalan setapak, 

pencabutan rumput-rumput liar, pengerukan sampah di 

sekitar saluran air serta membersihkan fasilitas umum 

seperti MCK (mandi, cuci, kaskus). Kerja bakti ini 

dilaksanakan selain untuk menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat juga sebagai bentuk penanaman rasa peduli 

terhadap lingkungan di sekitar Desa Cihideung Ilir. 

“Saya bersyukur dengan adanya adik-adik mahasiswa dari 

IPB University, warga menjadi lebih antusias untuk turun 

bersih-bersih kampung,“ ujar Suparman, Ketua Rukun 

Tetangga (RT) 05. Selain kerja bakti, dalam kegiatan 

Abiotic kali ini juga diadakan pemberian bibit tanaman hias 

kepada masyarakat desa. Pemberian bibit diharapkan 

dapat membantu penghijauan di desa Cihideung Ilir. 

(**/Zul)

Tumbuhkan Rasa Cinta Lingkungan, 
Himpunan Mahasiswa Biologi IPB Ajak Masyarakat Kerja Bakti

10



11

Abdullah Mackay, Aktivis Muslim Amerika 
Hadir di IPB University

bdullah Mikail Mackay (pria kelahiran Portland 

AAmerika) dan istrinya Siti Kaniawati (Nia) MacKay, 

PhD berhasil mendapatkan kepercayaan 

masyarakat di Amerika meskipun menjadi minoritas. 

Keluarga muslim ini menetap di Texas dan melakukan 

berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui 

masjid. 

Keberhasilan inilah yang menjadi alasan bagi Pusat 

Pengembangan Sumberdaya Manusia (P2SDM) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University dan Asrama Kepemimpinan IPB University 

mengundang keduanya masing-masing dalam An 

Insighful Sharing Session with International Speakers di 

Kampus IPB Baranangsiang, Bogor, 14/2 siang dan Talk 

show “Inspirasi Muslim dan Islam di Amerika” di 

Auditorium Mandiri, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 14/2 

malam.

Dalam kesempatan ini Abdullah Mackay menceritakan 

tentang upayanya dalam melakukan program 

pemberdayaan masyarakat lewat masjid. Pria yang pernah 

bertugas di Atlantic Submarine Fleet sebagai salah satu 

dari 41 Missile Technician for Freedom, SSBN-624 USS 

Woodrow Wilson ini memulainya programnya di Masjid Al-

Islam, Dallas, Texas.

“Misi Masjid Al-Islam berfungsi sebagai instrumen untuk 

mempromosikan keunggulan manusia, integritas dan 

prinsip-prinsip melalui ajaran-ajaran Islam yang 

ditemukan dalam Al-Quran dan contoh kehidupan Nabi 

Muhammad (SAW). Kami dikenal karena sejarah kami 

menerapkan program kesejahteraan sosial di Dallas, 

Texas. Salah satu prestasi kami yang paling diakui adalah 

Islamic Charity Day. Ini adalah upaya kolaboratif dimana 

organisasi berbasis agama dan masyarakat bersama 

lembaga kesehatan dan kesejahteraan sosial membantu 

mendistribusikan peralatan kebersihan, pakaian, 

makanan, pendidikan dan peluang pelatihan kerja kepada 

mereka yang kehilangan haknya. Acara ini merupakan 

acara tahunan yang rata-rata melayani lebih dari 1500 

pria, wanita dan anak-anak dari semua lapisan 

masyarakat,” ucapnya.

Setelah berhenti sebagai tentara karena cedera pada 

tahun 1989, Abdullah kemudian melanjutkan 

pendidikannya di Missile and Missile Control Systems di 

University of Arkansas College of Electrical Engineering. Di
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 sinilah Abdullah bertemu Nia yang kemudian menjadi 

istrinya. Nia saat itu sedang mengambil studi di kampus 

yang sama. 

Abdullah dan istrinya aktif di the Oak Cliff Lions Club dan 

menjadi anggota dari Infragard, sebuah usaha kerjasama 

antara masyarakat sipil dengan Federal Bureau of 

Investigation (FBI) dalam rangka keamanan nasional. 

Abdullah juga aktif dalam program pemberdayaan 

masyarakat (terutama dalam program pembangunan 

masjid) dan penanggulangan bencana di Dallas.

“Pada tahun 2005, keluarga kami menjadi salah satu dari 

lima keluarga muslim di Amerika yang tampil dalam 

sebuah film islami tentang puasa selama Ramadhan. 

Dalam film tersebut, saya bicara tentang perjalanan saya 

dari proses mempercayai satu Tuhan (Allah SWT) hingga 

mengenal Islam melalui Al Quran dan belajar sejarah Islam 

dari awal. Saya juga sering diundang sebagai pembicara di 

berbagai kegiatan di Dallas, Texas hingga Jakarta. 

Kesempatan ini saya gunakan untuk mengunjungi 

keluarga istri saya di Indonesia,” ujar ayah dari Annisa M. 

Mackay ini.

Kepala P2SDM LPPM IPB University, Dr Amiruddin Saleh 

sangat terkesan dengan pola yang dilakukan oleh Abdullah 

dan istrinya.  “Mereka melakukan pemberdayaan 

masyarakat lewat masjid. Padahal seperti diketahui, 

penduduk muslim Amerika sangat minoritas. Kita tahu 

Abdullah adalah insiyur di bidang misil dan Siti Kaniawati 

(Nia) MacKay, PhD merupakan lulusan University of 

Arkansas dan ahli Mikrobiologi. Namun keduanya dapat 

melakukan program pengembangan pemberdayaan 

masyarakat di daerah tempat tinggalnya di Texas. 

Komunitas muslim di Texas terus berkembang. Meski 

muslim merupakan minoritas namun kegiatan masyarakat 

sangat kondusif. Dengan hadirnya kedua narasumber ini 

ke IPB University, kita dapat sharing terkait pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan di Amerika. Kita dapat adopsi 

hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala LPPM IPB University, Dr 

Aji Hermawan.  “Kedatangan Mr Abdullah Mackay dan 

isterinya yang merupakan alumni IPB University,  Mrs Siti 

Kaniawati, PhD diharapkan dapat membawa dampak 

positif terhadap pemberdayaan masyarakat kita. Saya 

berharap ada banyak pelajaran yang bisa kita adopsi dan 

pelajari berkaitan dengan keduanya terutama berkaitan 

dengan pemberdayan masyarakat,” ujar Dr Aji.

Kehadiran Abdullah Mikail Mackay  dan istrinya di Asrama 

Kepemimpinan IPB University memberikan perspektif 

baru bagi para mahasiswa. Presiden Asrama 

Kepemimpinan IPB University, Ridho Yudha Pratama 

berpendapat bahwa acara ini bagus dan berguna untuk 

mempersiapkan pemimpin yang berwawasan global.  

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB 

University, Dr Alim Setiawan Slamet mengatakan bahwa 

acara ini sangat bermanfaat untuk para mahasiswa agar 

ketika mahasiswa berada di Amerika atau kunjungan dan 

lain sebagainya, mereka dapat mengetahui keadaan 

muslim di sana.

Mahasiswa mendapatkan tips bagaimana menjadi warga 

negara pemeluk agama minoritas di sebuah negara: 

Pertama, menjalankan perintah agama sesuai yang 

diyakini. Kedua, bersosialisasi dengan siapapun tanpa 

membedakan keyakinan agama. Ketiga, memberikan 

contoh perilaku positif kepada orang lain sehingga dapat 

memberikan gambaran akan sifat positif pada agama 

yang diyakini. (dh/Zul)



Paduan Suara Mahasiswa Agria Swara IPB University 
Gelar Konser 'Bel Canto'

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agria Swara IPB 

University gelar Konser Resital Solo Vokal di 

Auditorium Sylva Pertamina, Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (15/2). Konser ini merupakan salah satu 

rangkaian dari program Konser Tahunan Aksarasa yang 

telah diselenggarakan pada bulan September tahun 

sebelumnya. Konser yang menampilkan 20 orang 

penyanyi ini menjadi kesempatan bagi generasi muda 

Agria Swara dalam meningkatkan kemampuan 

berorganisasi serta bernyanyi, baik dari segi teknik 

maupun kepercayaan diri.

“Agria Swara adalah sebuah Unit Kegiatan Mahasiswa 

yang luar biasa. Memiliki penyanyi serta pianis yang 

berbakat. Saya yakin dari sini akan banyak muncul talenta-

talenta baru,” ujar Dr Akhmad Arifin H, SP, MALA, salah 

satu pembina Agria Swara.

Selain Dr Akhmad, pembina PSM Agria Swara lainnya 

yakni Dr Rimbawan juga menambahkan bahwa 

Mahasiswa IPB University tidak hanya fokus belajar 

namun juga penuh dengan bakat dan prestasi. Begitupun 

dengan PSM IPB University Agria Swara yang tidak hanya 

mengajarkan bernyanyi namun juga mengajarkan 

bagaimana mengelola kegiatan. Mulai dari kegiatan yang 

kecil hingga skala internasional.  “Saya berharap nantinya 

PSM IPB University Agria Swara dapat menyumbangkan 

lebih banyak prestasi untuk mengharumkan nama kampus 

tercinta,” ujarnya.

Pada konser yang dihadiri 180 orang ini, lagu asal Italia 

yang berjudul “O Mio Babbino Caro” yang dibawakan oleh 

Jovita Salsabila menjadi lagu pembuka. Dilanjutkan dengan 

lagu berjudul “Fruhlingsglaube” yang berasal dari Jerman 

dan dinyanyikan oleh Gloria Agustina. Sesi kedua dimulai 

dengan sebuah lagu yang berasal dari Jerman dengan 

judul “Guten Morgen”, yang dibawakan oleh penyanyi alto 

PSM IPB Agria Swara, Aminatur Ridho. Dilanjutkan oleh 

Salva Cakra P, yang menampilkan sebuah lagu dari Italia 

yang berjudul “Non Piu Andrai Farfallone Amoroso”. Pada 

akhir sesi kedua, seluruh penyanyi konser resital 

menyanyikan sebuah lagu dengan judul “This is The 

Moment”.

Pelatih PSM Agria Swara IPB University Arvin Zeinullah 

turut menyampaikan apresiasi untuk seluruh penyanyi dan 

panitia yang terlibat dalam Konser Resital Solo Vokal 'Bel 

Canto' kali ini. Selain itu, Arvin juga menambahkan bahwa 

konser resital ini bukan hanya sekedar bernyanyi di atas 

panggung, namun juga pembelajaran dalam menguasai 

diri sendiri dan mengembangkan nilai-nilai yang baik serta 

merupakan sebuah bentuk perjuangan yang nantinya 

dapat diingat bersama sebagai bagian dari pengalaman.

Konser Resital Solo Vokal 'Bel Canto' kali ini juga turut 

diramaikan oleh para alumni dari PSM Agria Swara. 

(**/Zul)
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