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Institut Pertanian Bogor (IPB) kehilangan seorang Guru 
Besar Emeritus yang telah banyak berjasa bagi kemajuan 
IPB. Beliau adalah Prof. Dr. Barizi, MES, Dekan pertama 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
IPB. Bertepatan dengan usianya yang genap 79 tahun, 9/8 
pukul 08.15 WIB,  Prof. Barizi meninggal dunia setelah 
sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat 
(RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Segenap jajaran pimpinan IPB bertolak ke rumah duka di 
Perumahan IPB Baranangsiang 3 Blok G No. 5 untuk 
bertakziah dan mengantarkan jenazah ke Tempat 
Pemakaman Umum (TPU) Blender, Kota Bogor. Seluruh 
warga IPB turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas 
kepergian Prof. Barizi. Semoga Almarhum diterima di tempat 
yang sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Aamiin.

Prof. Barizi lahir di Marabahan, Kalimantan Selatan, 9 Agustus 
1939. Setelah menempuh pendidikan Sekolah Menengah 
Atas (SMA) di Banjarmasin, pada tahun 1961, Prof. Barizi 
melanjutkan pendidikan di Akademi Pertanian Ciawi. Setelah 
diterima menjadi tenaga pendidik (dosen) di IPB, Prof. Barizi 
kemudian melanjutkan studi Ph.D di North Carolina State 
University (NCSU), Amerika Serikat.

Mendiang Prof. Barizi mulai berkiprah menjadi dosen IPB 
pada tahun 1967 dan pada tahun 1973 ditempatkan di 
Departemen Statistika. Sembilan tahun kemudian, Prof. Barizi 
mendapatkan amanah menjadi Dekan Fakultas Sains dan 
Matematika IPB. Setelah pensiun, Prof. Barizi masih diminta 
untuk mendidik di IPB dengan menyandang status Guru 
Besar Emeritus di Departemen Statistika FMIPA IPB pada 
tahun 2004.

Selama berkiprah di IPB, banyak sekali jasa yang ditorehkan 
dalam membangun dan mendirikan FMIPA IPB. Tahun 1979, 
dibentuk sebuah tim khusus untuk mempersiapkan Fakultas 
Sains dan Matematika (FSM). Sesuai SK Rektor No. 076/1979, 
Tim ini diketuai oleh Dr. Ir. Anwar Nur dengan sekretaris Dr. 
Barizi dan para anggota Dr. Ir. Edi Guhardja, drh. Ikin 
Mansjoer, MSc, drh. Nawangsari Sugiri, Dr. Norman R. Azwar, 
Soedarsono, MSc, dan Drs. K.N. Zainal Abidin.

Pada masa embrional, FMIPA IPB bernama Fakultas Sains dan 
Matematika. Setahun setelahnya terbentuklah FSM melalui 
SK Rektor No. 078/1980 dan Prof. Barizi menjadi Dekan FSM 
(saat itu beliau masih bergelar doktor).

Dua tahun kemudian, tepatnya 7 September 1982, 
keberadaan fakultas ini disahkan oleh pemerintah melalui 
Keputusan Presiden No. 46 tahun 1982 dengan nama 
mengikuti nomenklatur Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). 

Pada masa ini, FMIPA merupakan gabungan beberapa unit di 
Fakultas Pertanian dan Fakultas Kedokteran Hewan. Fakultas 
Pertanian menyumbangkan program studi yang berkaitan 
dengan agrometeorologi, botani, kimia dan statistika. Dalam 
tahap berikutnya program studi statistika itu melahirkan 
program studi matematika dan program studi ilmu komputer 
yang kini menjadi menjadi Departemen Matematika dan 
Departemen Ilmu Komputer. Program studi agrometeorologi 
menghasilkan program studi �sika dan berkembang menjadi 
Departemen Fisika dan Departemen Geo�sika dan 
Meteorologi. Fakultas Kedokteran Hewan menyumbangkan 
Departemen Zoologi dan Departemen Biokimia. 
Pembenahan-pembenahan juga terjadi pada Departemen 
Kimia yang kemudian membuka program studi Biokimia. 
(dh/Zul)

IPB Berduka : Telah Berpulang ke Rahmatullah 
Prof. Barizi, Dekan Pertama FMIPA IPB 
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Mahasiswa IPB Lakukan Summer Research Program 
di Jepang

Suci Hermita, mahasiswa dari Departemen Biokimia, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Institut Pertanian Bogor  (FMIPA IPB) berhasil 

mengikuti Summer Research Program in Biomedical and 
Environmental Sciences, di Tsukuba University, Jepang.

Kegiatan ini berlangsung pada 23 Juli sampai 4 Agustus 
2018. Suci mengikuti kegiatan ini bersama 41 peserta 
lainnya yang berasal dari Indonesia, Inggris, Taiwan, 
Vietnam, Jepang, Brazil, China, dan Jerman.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sistem dan 
atmosfer penelitian di Tsukuba University, terutama di 
Faculty of Medicine and Environmental Sciences. Kami 
melaksanakan penelitian di laboratorium untuk topik 
tertentu selama dua minggu. Kami juga dibimbing oleh 
seorang profesor dan teaching assistant,” kata Suci.

Suci memilih Laboratorium Molecular and Developmental 
Biology di sana. Ia melakukan riset mengenai pengaruh 
empat senyawa �tokimia dalam menurunkan stres oksidatif 
secara in vivo menggunakan zebra�sh sebagai hewan 
model.

“Kami melakukan penelitian pada hari kerja. Saya 
dibimbing langsung oleh Prof. Dr. Makoto Kobayashi dan 
didampingi Yuka Endo sebagai teaching assistant saya. 
Penelitian ini merupakan rangkaian dari proyek profesor 
yang belum dilakukan sebelumnya,” katanya.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa senyawa eugenol 
memiliki potensi yang baik dalam menurunkan stres 
oksidatif pada zebra�sh. Hasil penelitian tersebut kemudian 
dilaporkan dan dipresentasikan di sana. Dalam kegiatan 
tersebut, Suci juga termasuk dalam sepuluh top 
partisipant.

Menurut Suci, selama program ini berlangsung ia belajar 
banyak mengenai penanganan zebra�sh dan alat-alat 
penelitian yang belum pernah dipakai sebelumnya. Suci 
berharap hasil penelitiannya ini dapat bermanfaat untuk 
perkembangan penelitian, khususnya mengenai stres 
oksidatif. “Saya berharap dapat melakukan penelitian lebih 
lanjut sehingga dapat dipublikasikan,” katanya.

Mahasiswa yang menjadi salah satu Penerima Manfaat 
Beasiswa Aktivis Nusantara dan aktif sebagai Sekretaris 
Umum Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forces IPB ini 
mengatakan sangat bersyukur bisa mengikuti summer 
research program ini. “Melalui kegiatan ini saya belajar 
banyak tentang sistem penelitian di Jepang. Saya juga 
bertemu dengan teman-teman dari negara lain, sehingga 
dapat melakukan culture exchange dan memperluas 
jaringan,” tambahnya. (NIRS/ris)
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Raih Juara Tiga Tingkat Wilayah, Tim Debat IPB 
Lolos Menuju NUDC Nasional 2018

Tiga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yaitu M 
Fadhil Reza (Departemen Ilmu dan Teknologi 
Pangan), Arya Dwi Putra (Departemen Pemanfaatan 

Sumberdaya Perikanan) dan Ihza Rizkia Fitri (Departemen 
Matematika) berhasil meraih juara tiga saat mengikuti 
National Universities Debating Championship (NUDC) 
Tingkat Wilayah Jabodebek dan Banten, awal bulan lalu di 
Universitas Mercu Buana. Selain lolos menuju NUDC tingkat 
nasional, Arya Dwi Putra berhasil meraih predikat delapan 
best speaker dalam ajang kompetisi debat ini.

Ada 67 tim yang berasal dari 36 universitas, 6 institut, 13 
sekolah tinggi, 1 politeknik dan 11 akademi mengikuti 
seleksi NUDC. Berdasarkan hasil keputusan juri, hanya 
sebelas tim ditetapkan untuk melaju ke tingkat nasional 
yang akan diselenggarakan mulai 15 Agustus 2018 di Kota 
Malang, Jawa Timur. Sebelas Tim NUDC tersebut 
diantaranya IPB, UI, Universitas Pelita Harapan, Universitas 
Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Negeri Jakarta, 
Universitas Bina Nusantara, Universitas Presiden, 
Universitas Bakrie, Universitas Agung Podomoro dan 
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

“Persiapan telah dilakukan sejak dua hingga tiga bulan 
yang lalu setelah seleksi internal di tingkat perguruan 
tinggi, akan tetapi persiapan yang lebih intensif dilakukan 
selama dua sampai tiga hari sebelum kompetisi. Hal 
tersebut dikarenakan kami sibuk dengan kegiatan masing-
masing serta sedang menjalani kegiatan Praktik Lapang 
(PL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN),” tutur Fadhil, salah satu 
Perwakilan Tim Debat IPB.

Ketiganya merupakan jebolan dari Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) IPB Debating Club (IDC). Strategi yang 
dilakukan oleh tim debat utusan IPB yaitu berlatih dengan 
disiplin dan teratur selama bergabung dengan IDC. “Jadi, di 

IDC kalau hari kuliah biasa ada latihan rutin tiga kali dalam 
seminggu, namanya weekly training,” ujar Fadhil. Strategi 
lain yang dilakukan yaitu membaca materi/berita/artikel 
serta mencari isu hot sekarang ini.

Selama mengikuti kompetisi NUDC tingkat wilayah, Fadhil 
dan dua debater lainnya mengaku mengalami kendala 
terutama dari segi lawan regional yang paling sulit seperti 
Universitas Pelita Harapan, Universitas Indonesia dan 
Universitas Binus Nusantara. Fadhil menuturkan bahwa 
perjalanan mengikuti seleksi debat mulai dari tingkat 
universitas hingga di tingkat wilayah berjalan dengan 
lancar. “Kami berterima kasih atas dukungan moral dan 
�nansial dari civitas IPB dan Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir serta kakak-kakak dan alumni IDC 
yang setia melatih, terutama bu Alfa Chasanah (Kepala Unit 
Bahasa IPB) yang selalu membantu dan mendampingi,” ujar 
Fadhil saat diwawancarai.

Menurut Fadhil, berdebat adalah sebuah hobi baginya. 
Sejak kelas satu Sekolah Menengah Atas (SMA), Fadhil 
sudah masuk dalam dunia perdebatan. “Dulu bersaingnya 
sesama highschool debater, sekarang saat kuliah karena ada 
wadahnya yaitu UKM IDC, jadi lanjut debat di komunitas 
universitas,” ujarnya.

Tips berdebat ala Fadhil adalah debat yang baik pastinya, 
dengan mosi yang profesional dimana mosinya up-to-date 
dengan isu sekarang, dapat didebatkan (memiliki sisi pro 
dan kontra), serta tidak berat sebelah.

Juri yang terakreditasi (kredibel dan berpengalaman) serta 
sistem yang baik juga dibutuhkan untuk membuat lomba 
debat yang berkualitas. Selain itu, debat bukan sekedar 
public speaking, akan tetapi harus argumentatif, persuasif 
dan substansial. (DFS/Zul)



4

Resimen Mahasiswa IPB Bentuk Generasi Tangguh 
dalam Pendidikan Bela Negara

esimen Mahasiswa (Menwa) Institut Pertanian Bogor R(IPB) gelar Pendidikan Bela Negara Tahun Akademik 
2017-2018. 

Kali ini Pendidikan Bela Negara yang dilaksanakan selama 
sepuluh hari ini diikuti oleh 32 peserta yang merupakan 
mahasiswa Program Studi Teknologi Produksi dan 
Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi IPB 
berbagai angkatan. Upacara penutupan Pendidikan Bela 
Negara dilakukan di Kampus IPB Dramaga,Bogor (7/8)

Pembina Resimen Mahasiswa (Menwa) IPB,  Prof. Sumardjo 
ketika menjadi inspektur upacara menyampaikan bahwa 
Pendidikan Bela Negara ini dibutuhkan tidak hanya 
membaca tapi langsung praktik. Pembentukan karakter itu 
perlu dipraktikkan.

“Dengan praktik maka akan muncul ciri kepribadian calon 
pemimpin bangsa. Pendidikan Bela Negara ini potensial 
membentuk mahasiswa pertanian cinta tanah air. 
Membentuk mahasiswa tangguh dan disiplin karena sudah 
mendapat gemblengan oleh orang-orang yang 
berkompeten. Dengan pendidikan bela negara, para siswa 
menjadi lebih cinta tanah air dan membentuk pribadi 
dengan mental yang tangguh,” ujarnya.

Seksi Operasi Menwa IPB, Ayu F.R, menyampaikan bahwa 
dalam pendidikan ini peserta dibekali materi tri dharma 
pendidikan tinggi, proxy war, wawasan kebangsaan, 
wawasan nasional, serta kepemimpinan pemuda.

“Mereka dilatih oleh pelatih yang didatangkan langsung 
dari Yonif 315 Garuda, Menwa pendamping dan pelatih. 
Selain itu seperti halnya dalam pendidikan resimen 
mahasiswa, dalam pendidikan bela negara ini juga para 
peserta diajak long march dari Taman Sari ke Gunung 
Bunder, Ciampea,” terangnya. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB Kritisi Efektivitas 
Kebijakan Penggunaan E-Toll Card

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 
tentang Transaksi Nontunai di Jalan Tol menetapkan 

perubahan sistem transaksi pembayaran tol menjadi 
nontunai. Peraturan ini mulai berlaku pada Oktober 2017, 
dimana pengguna jalan tol harus melakukan pembayaran 
tol menggunakan uang elektronik atau e-toll card. Hal ini 
juga diberlakukan pada jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi 
(Jagorawi) yang merupakan jalan tol terpadat ketiga di 
Indonesia pada tahun 2017.

Kebijakan tersebut diberlakukan dengan tujuan 
meningkatkan pelayanan transaksi pembayaran tol bagi 
pengguna jalan tol yang efektif, e�sien, aman dan nyaman, 
serta mengurangi biaya operasional. Selain itu, 
penggunaan e-toll card ini dilakukan untuk mengurangi 
kemacetan saat antrian dan satu langkah modernisasi 
dalam upaya mempercepat pembayaran tol.

Beberapa fakta akibat kebijakan tersebut yang sering 
ditemui saat ini adalah pola masyarakat yang belum 
terbiasa menggunakan e-toll card sebagai alat pembayaran 
tol dan masih banyak kendala di bagian penyediaan 
fasilitas. Kebijakan e-toll card yang bertujuan untuk 
mengurangi atau menge�sienkan pembayaran tol dalam 
waktu kurang dari 4 detik dan meningkatkan pelayanan 
transaksi pembayaran tol belum sepenuhnya memuaskan 
pengguna jalan tol.

Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi satu tim 
mahasiswa yang terdiri dari tiga mahasiswa Departemen 
Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut 
Pertanian Bogor (Manajemen FEM IPB). Mereka adalah Siti 
Mardiah, M. Ainun Na’im, dan Ade Dwi Aryani. Mereka 
meneliti efektivitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah 
tentang penggunaan e-toll card.

Penelitian ini dituangkan dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Penelitian Sosial Humaniora (PKM PSH) 
dengan judul “Efektivitas Kebijakan Penggunaan E-Toll Card 
Berdasarkan Tingkat Kepuasan Konsumen Jalan Tol 
Jagorawi dengan Pendekatan Servqual” di bawah 
bimbingan Dr. Muhammad Findi, SE, ME.

“Banyak responden yang mengaku bahwa masih 
terkendala dalam melakukan pembayaran tol Jagorawi 
menggunakan e-toll card. Contohnya mesin error sehingga 
memperlambat waktu pembayaran. Selain itu, pengguna 
juga kesulitan untuk mengetahui saldo e-toll. Seringkali 
pengguna kehabisan saldo yang menyebabkan antrian 
menumpuk karena pengemudi harus turun dan meminjam 
kepada mobil di antrian belakang,” ujar ketua tim ini, Siti 
Mardiah.

Masalah lain yang paling banyak dikeluhkan oleh 
responden adalah ketersediaan tempat pengisian saldo 
yang sulit dijumpai di sepanjang jalan tol. Pengisian saldo 
biasanya di rest area terdekat, namun jumlahnya saat ini 
masih terbatas.

Hal yang menjadi salah satu fokus penelitian kami 
merupakan masalah yang paling sering dikeluhkan oleh 
responden, yakni keluhan responden tentang kinerja dari 
mesin yang seringkali error. Sehingga, responden harus 
menempelkan kartu e-toll ke mesin pembaca berkali-kali 
sampai akhirnya berhasil dibaca mesin dan pintu palang 
akan terbuka.

“Analisis yang kami gunakan adalah Analisis IPA (Important 
and Performance Analysis). Analisis ini digunakan untuk 
menganalisis tingkat kepuasan dari konsumen dari segi 
kepentingan dan kinerja. Atribut yang kami gunakan 
mengacu pada pendekatan service and quality (Servqual). 
Kemudian kita bandingkan bagaimana kinerja dan harapan 
dari konsumen dari kebijakan ini. Kurang puas dan cukup 
puas atau belum mencapai kepuasan bagi konsumen,” 
ujarnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
efektivitas dari penggunaan e-toll card. Sehingga, hasil 
yang diperoleh dari analisis ini dapat digunakan untuk 
merumuskan solusi yang tepat dalam menangani 
permasalahan atas diberlakukannya kebijakan e-toll card 
ini. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB Edukasi Masyarakat Olah Limbah Organik 
dan Plastik Rumah Tangga

Kehidupan masyarakat di era modern menjadikan 
gaya hidup mereka serba instan dengan tuntutan 
pemenuhan serba cepat. Sehingga penggunaan 

barang dan jasa yang serba cepat juga semakin meningkat. 
Namun hal itu justru menimbulkan berbagai permasalahan 
baru, diantaranya meningkatnya sampah sebagai akibat 
dari sisa penggunaan barang dan jasa yang digunakan oleh 
masyarakat tersebut.

Persoalan limbah selalu menjadi permasalahan yang sulit 
diatasi oleh setiap negara, baik negara maju maupun 
negara berkembang, baik limbah industri maupun limbah 
rumah tangga.

Sebagian industri mengelola sendiri limbah yang mereka 
hasilkan. Namun belum ada yang mengelola limbah 
masyarakat. Masyarakat kurang peduli terhadap limbah 
yang mereka buang dan menyebabkan penumpukan 
sampah di wilayah pemukiman mereka sendiri. Bahkan 
kawasan kumuh yang terdapat di beberapa wilayah itu 
akibat ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan 
limbah mereka.

Atas persoalan tersebut, sekelompok mahasiswa dari 
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, 
Institut Pertanian Bogor (IPB), mencoba melakukan upaya 
penyadaran masyarakat terhadap limbah organik dan 
plastik rumah tangga. Melalui Program Kreativitas 
Mahasiswa Pengabdin kepada Masyarakat (PKM-M) 2018, 
Annisa Fatmawati, Dini Aprilia Kurniawati, Nuni Fuji Lestari, 
dan Dedi Iskandar, di bawah bimbingan Dr. Ujang Suwarna 
melakukan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan 
sampah organik dan plastik rumah tangga dengan metode 
education R-magic trash.

“R-Magic Trash adalah inovasi tong sampah yang mampu 
mendaur ulang sampah organik dan plastik secara instan 
berbasis Biofertilizer System. Inovasi tong sampah ini 
mampu mengurai sampah organik menjadi kompos dan 
juga mampu mengurangi sampah plastik dengan 
memanfaatkan mikroorganisme yang terdapat dalam tong 
sampah tersebut. Menurut kami alat ini sangat bagus, 
namun jika masyarakat tidak mengerti bagaimana cara 
menggunakan alat tersebut maka akan menjadi hal yang 
kurang bermanfaat,” tutur Annisa, Ketua Tim PKM.

Bersama timnya, Annisa mengenalkan pemanfaatan R-
Magic Trash kepada masyarakat sekitar Kelurahan Situ 
Gede, Kota Bogor. Situ Gede merupakan salah satu wilayah 
yang memiliki permasalahan dalam mengelola sampah 
dan di wilyah tersebut belum dilakukan pengelolaan 
sampah organik dan plastik rumah tangga.

“Kami melakukan sosialisasi pentingnya pengelolaan 
sampah dan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di 
kawasan tersebut. Dan kami berharap masyarakat akan 
mulai peduli terhadap lingkungan sekitar, salah satunya 
dengan menggunakan tong sampah R-Magic Trash ini. 
Upaya ini Alhamdulillah mendapat respon positif dari 
masyarakat,” tutur Annisa. (NA/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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