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Lewat Harmoni Indonesiaku, Mahasiswa IPB ajak
Masyarakat Mengenal Budaya Indonesia

P

rogram Keahlian Komunikasi Sekolah Vokasi Institut
Pertanian Bogor (IPB) kembali mengadakan kegiatan
festival budaya sebagai tugas akhir mata kuliah
Komunikasi Antar Budaya di Halaman/Plaza Balaikota
Bogor (13/5). Kegiatan bertajuk Festival Budaya Nusantara
(FBN) ini melibatkan peserta sebanyak 335 mahasiswa yang
terbagi ke dalam 18 kelompok budaya dari berbagai
daerah, diantaranya Aceh, Minangkabau, Bangka Belitung,
Palembang, Batak, Jawa Barat, Betawi, Jawa Tengah,
Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Makassar, Manado,
Maluku, Toraja, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Direktur Sekolah Vokasi IPB Dr. Bagus P. Purwanto, M.Agr
menyampaikan ungkapan terimakasih kepada Pemerintah
Kota Bogor yang telah mendukung dan memfasilitasi
tempat untuk berlangsungnya kegiatan ini. Kegiatan ini
merupakan bentuk aplikasi dari pembelajaran pada
pendidikan Vokasi.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan aktivitas ini
merupakan bentuk mata kuliah yang menjelma menjadi
aktivitas yang kemudian menjadi tambahan soft skill bagi
mahasiswa.
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“Mahasiswa memiliki pengalaman dalam mengelola event
dan kemampuan kolaborasi serta kemampuan me-manage
tampilan-tampilan dalam konteks kebudayaan. Ini juga
bagian dari upaya mahasiswa dalam mengenalkan dan
melestarikan budaya Indonesia dan hal ini harus terus
dilakukan agar budaya Indonesia bisa dikenal luas oleh
dunia,” ujarnya.
FBN XI 2018 ini merupakan event tahunan yang sudah
digelar sejak tahun 2006. Di tahun ini, FBN XI mengangkat

tema “Harmoni Indonesiaku” yang bermakna perbedaan
adalah anugerah dari Tuhan untuk kita nikmati bukan
untuk kita ingkari. Keragaman suku bukan perbedaan suku,
keragaman budaya bukan perbedaan budaya, keragaman
ras dan agama bukan perbedaan ras dan agama,
perbedaaan dapat menimbulkan perpecahan namun
keberagaman akan melahirkan harmoni yang indah.
(**/Zul)
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Tendik IPB Bersiap Pilih Pemimpin Fortendik
“Kita bangun bangsa dari saling percaya, sambil berusaha
maksimal, saling mengenal, saling memahami dan saling
mengingatkan. Kita bangun IPB dengan hati,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama Rektor juga mengatakan
bahwa saat ini IPB sedang berupaya memperkuat sistem
Informasi dan Teknologi (IT). “Tujuannya agar semua bisa
transparan sehingga warga IPB bisa mengakses informasi
dengan baik,” tambahnya.
Acara ini juga dihadiri Ketua Senat Akademik (SA) IPB, Prof.
Tridoyo Kusumastanto yang berharap dengan berkumpul
dan bersilaturahim, bisa melahirkan niat bersama dan
pengabdian terhadap IPB dapat menjadi bermakna.
"Membangun trust itu penting sekali. Dengan trust maka
akan menjadi sosial capital," tandasnya.
“Pertemuan ini menjadi semangat bersama antara tenaga
kependidikan (tendik) dan pendidik. Di SA telah
dituangkan dalam norma bernama Norma Sumberdaya
Insani. Norma ini menjelaskan bahwa karir tendik dan
pendidik dapat dicapai semaksmial mungkin,” ujarnya.
(dh/Zul)

F

orum Tenaga Kependidikan (Fortendik) Institut
Pertanian Bogor (IPB), hari ini (14/5) memilih Edy
Susetyo, S.Th.I sebagai Ketua Panitia Pemilihan Ketua
Fortendik periode 2018-2023. Edy berhasil mengungguli
Bambang Herwaman, S. Bio, M.Si dengan perolehan 35
suara dari 58 yang hadir.
Dr. Cahyono Tri Wibowo, Ketua Fortendik IPB sebelumnya
menyampaikan bahwa kepengurusan Fortendik 2013-2018
akan segera berakhir. Harapannya, pada Dies IPB 2018 nanti
sudah ada kepenguran baru di Fortendik.
Acara Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Fortendik 20182023 ini dirangkai dengan acara silaturahim diantara tendik
IPB dalam menyambut bulan suci Ramadhan di
Gymnasium, Kampus IPB Dramaga (14/5).
Rektor IPB, Dr. Arif Satria didampingi Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Agus Purwito
dan Sekretaris Institut, Dr. Aceng Hidayat sangat
mengapresiasi langkah sigap yang diambil Fortendik ini. Ia
menekankan agar Fortendik IPB senantiasa bisa
membangun dan memupuk silaturahim dan saling
percaya.
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IPB Gali Potensi Penerapan Animal Welfare pada
Rantai Pasok Sapi Potong
Tuhan. Dengan demikian hewan akan memberikan umpan
balik yang baik pula kepada manusia.
Rantai distribusi ternak sapi di Indonesia saat ini masih
sangat panjang dengan sistem transportasi yang belum
tertata dengan baik, khususnya untuk pengiriman sapi
antar pulau. Ini sebabnya biaya transportasi menjadi sangat
tinggi serta dapat mempengaruhi produktivitas dan
kesejahteraan ternak yang ditransportasikan.

F

akultas Peternakan (Fapet) Institut Pertanian Bogor
(IPB) bekerjasama dengan Forum Logistik Peternakan
Indonesia (FLPI) dan didukung oleh Rumah Potong
Hewan (RPH) PT. Elders Indonesia menggelar pelatihan
kesejahteraan hewan pada rantai pasok sapi potong.
Pelatihan ini mengambil tema “Penerapan Animal Welfare
pada Rantai Pasok Sapi Potong” dan digelar di Fakultas
Peternakan, Kampus IPB Dramaga (14/5).
Penyelenggaraan kesejahteraan hewan merupakan
tanggung jawab bersama stakeholder. Mulai dari
pemerintah, pendidikan tinggi, bisnis dan komunitas
peternak. Hal ini sesuai dengan kaidah Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan
Hewan.
Dekan Fapet IPB, Dr. Muhamad Yamin mengatakan tujuan
dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman
kepada peserta pelatihan tentang penerapan kaidah
Animal Welfare secara komprehensif pada rantai pasok sapi
potong.
“Peserta juga belajar tentang tata kelola RPH Ruminansia
yang higienis, memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh dan
Halal (ASUH) dan berdaya saing. Saya harap pelatihan ini
dapat memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan
untuk menerapkan praktik manajemen rantai pasok sapi
potong yang sesuai kaidah Animal Welfare dari hulu ke hilir.
Selain dilatih, peserta juga kami ajak untuk berkunjung ke
RPH PT. Elders Indonesia,” ujarnya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan
fasilitas dan infrastruktur, kekurangan sumber daya
manusia (SDM) terampil dalam menangani ternak yang
sesuai aspek kesejahteraan hewan pada rantai pasok sapi
potong serta belum adanya proses transportasi ternak
yang baik.
Maka dibutuhkan pemahaman bersama seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) yang bergerak dalam industri
sapi pedaging untuk mengatasi tantangan ini, sehingga
rantai pasok/distribusi ternak dapat tertata dengan baik,
performa ternak selama dan setelah proses transportasi
tetap terjaga, dan pada akhirnya tercapai keuntungan
yang optimal dan berkelanjutan.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan
melakukan penelitian yang komprehensif yang melibatkan
stakeholders sepanjang rantai pasok sapi potong. Kegiatan
penelitian dapat diinisiasi dengan melakukan pelatihan
untuk mengkaji dan mengevaluasi peranan (role),
kepentingan (interest) dan pengaruh (power) dari masingmasing stakeholder sepanjang rantai pasok.
Hadir sebagai nara sumber dari Livestock Services Manager
Meat and Livestock Australia, Drh. Helen Fadma, dan Divisi
Anatomi Histologi dan Farmakologi, Departemen Anatomi
Fisiologi dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan IPB,
Drh. Supratikno, MSi, PAVet. (Awl/Zul)

Dalam hal pemeliharaan ternak, kesejahteraan hewan
memang tidak hanya dapat dinilai dari segi ekonomi saja.
Penerapan kesejahteraan hewan merupakan perwujudan
penghargaan yang lebih kepada hewan dalam rangka
melindungi hak-hak hewan sebagai makhluk ciptaan
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Mahasiswa MSP IPB Tanam 1000 Mangrove di Pulau Pramuka
Pada eldtrip ini, mahasiswa melakukan pengamatan
ekosistem pesisir di Pulau Pramuka, pengkajian terhadap
stok ikan di sekitar Pulau Pramuka, dan analisis
produktivitas perairan Pulau Pramuka, juga melakukan
penanaman bibit mangrove.
“Fieldtrip terpadu ini diharapkan dapat mengasah
kemampuan dan memberikan pengalaman mahasiswa
untuk melakukan pengamatan pada ekosistem pesisir
untuk kepentingan pengelolaan. Kelak ini akan menjadi
salah satu kemampuan yang dimiliki sarjana dari
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan yang akan
bertanggung jawab terkait kelestarian sumber daya
perairan Indonesia,” ujarnya. (**/Zul)

M

ahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan
(MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 52
melakukan gerakan penanaman 1000 mangrove di Taman
Nasional Kepulauan Seribu, Jakarta (12/5). Di Pulau
Pramuka, mereka menanam 1000 bibit mangrove dengan
metode rumpun berjarak. Ini merupakan metode paling
tepat untuk pulau kecil yang rentan terhadap hantaman
gelombang. Penanaman melibatkan mahasiswa MSP
angkatan 52, petugas Taman Nasional Kepulauan Seribu,
dosen, dan asisten mata kuliah. Kegiatan ini dilakukan
sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan pesisir
dan pulau-pulau kecil, serta upaya menggiatkan jiwa
konservasi mahasiswa MSP.
Tujuan utama dari kegiatan ini untuk mengaplikasi ilmu
dan menanamkan kepedulian mahasiswa terhadap
lingkungan pesisir. Penanaman ini merupakan
pembelajaran bagi mahasiswa untuk menggerakkan upaya
konservasi pada ekosistem pesisir.
“Kondisi mangrove di Indonesia kini kian mengalami
degradasi karena besarnya ancaman yang ada terhadap
ekosistem tersebut,“ ujar Dr. Fredinan Yulianda, selaku
dosen penanggung jawab kegiatan.
Gerakan penanaman 1000 mangrove ini merupakan salah
satu rangkaian dari eldtrip terpadu MSP angkatan 52.
Fieldtrip Ini dilakukan guna mengaplikasikan teori yang
sudah dipelajari mahasiswa angkatan 52 MSP IPB selama di
kampus. Fieldtrip terpadu tersebut mencangkup mata
kuliah yang telah diajarkan hingga semester enam. Seperti
Konservasi Sumberdaya Hayati Perairan, Pengkajian Stok
Ikan, Metode Kuantitatif, dan Produktivitas Perairan.

5

Cerita Cinta dari Alumni Fateta IPB Angkatan 30

M

emang tidak semua alumni Institut Pertanian
Bogor (IPB) bekerja pada bidangnya. Sekalipun
tidak pada bidangnya, justru banyak sekali alumni
yang sangat kompeten dengan “bidang barunya” tersebut.
Ini bukti bagaimana IPB bisa menyiapkan lulusannya untuk
bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi dan
tuntutan. Hal ini disampaikan oleh Prof.Dr. Ono Suparno,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas
Teknologi Pertanian (Fateta) IPB dalam “Talkshow 30 Cinta
Cerita Inspiratif Alumni” di Balairung Abdul Muis Nasution,
Kampus IPB Dramaga (12/5).
“Untuk itu, mahasiswa IPB perlu memperhatikan dan
mengasah kemampuan komunikasi dan ketahanan bekerja
di bawah tekanan,” ujarnya.
Talkshow ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
Reuni Perak Angkatan 30 yang puncaknya akan
dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 9 September 2018
di Lapangan Takol Baranangsiang. Khusus untuk 30 Cinta
Fateta, kegiatan ini dikolaborasikan dengan acara RAM
(Reds’s Academic Month) 2018. Ketua Panitia RAM, Ardani
Lukman, sangat mengapresiasi dukungan dari alumni
terhadap pelaksanaan acara mulai dari persiapan hingga
berakhirnya acara. Banyak pelajaran yang dapat diambil.
Dalam talkshow ini, beberapa alumni sukses hadir di depan
300 lebih peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan
alumni IPB. Mereka adalah Leonard Samosir (Anchor Metro
TV), Miftah (TMMIN/KADIN/APINDO), Lunar Parisa (Asean
Regional NPS Procurement Recitt Benckiser), Dwi Rizki Triani
(Entrepreneur) dan Yuan Yudistira (Clinical Hypnotherapist).
Semua narasumber berbagi kisah nyata dan memberikan
inspirasi yang sangat membangun bagi mahasiswa.
Terutama dalam era serba cepat, penuh persaingan dan
dengan adanya tambahan bonus demogra yang tidak
dapat lagi dihindari. Bukan hanya kisah sukses, namun juga
kisah perjuangan sampai menjadi seperti sekarang.

Triani, pemilik PT. Selaras Rasakoe Indonesia ini harus jatuh
bangun dalam membangun bisnisnya. Mulai dari hanya
mengerjakan 200 kilogram tepung bumbu per hari, sampai
akhirnya dapat memproduksi 2 ton per hari. Triani tidak
pernah putus asa, selalu memiliki kepercayaan dan tetap
semangat dalam memajukan usahanya.
Sementara itu menurut Lunar Parisa, modal andalannya
adalah kepercayaan diri, berani tampil berbeda, dan
memberikan full passion terhadap pekerjaan. Aktivis
kampus asal Tasikmalaya ini memulai karirnya sejak lulus
kuliah sampai sekarang di perusahaan asing.
“Bekerja dengan orang asing dengan banyak budaya,
memerlukan ketangguhan dan strategi tersendiri. Bagi saya,
masa kuliah di IPB sebenarnya memberikan modal dasar
dalam menghadapi keberagaman budaya. Dan sejak kuliah,
mahasiswa sebenarnya sudah dikenalkan dengan banyak
budaya (karena IPB merupakan salah satu kampus yang
terdiri dari mahasiswa dari hampir seluruh daerah di
Indonesia),” ujarnya.
Kisah inspiratif lainnya datang dari Dwi Rizki yang biasa
dipanggil Iki. Iki muda ketika kuliah sangat mudah dikenali
karena secara sik terbilang gemuk. Namun dengan niat
yang luar biasa, Iki berhasil menurunkan berat badan
puluhan kilogram dalam waktu singkat dan tetap sehat.
Menariknya, teknik yang digunakan sebenarnya sudah
dipelajari sejak awal kuliah, yaitu tentang gizi dan pangan.
“Mahasiswa sebenarnya dapat belajar bahwa kita tidak akan
dapat memahami atau bahkan memanfaatkan ilmu yang
didapat jika tidak “mengimaninya” dan menjalankannya
dalam kehidupan keseharian. Tidak cukup hanya sekedar
mengejar nilai, karena kehidupan selanjutnya tidak hanya
ditentukan oleh angka di sebuah kertas,” imbuhnya.
(shm/zul)
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Kejar Prestasi Internasional, BEM IPB Gelar International Talk
persiapan yang harus dilakukan mahasiswa sebelum
mengikuti kegiatan di luar negeri. Menurutnya sebelum
mengikuti event internasional, mahasiswa harus
memperhatikan penyelenggara kegiatan, tingkat seleksi
dan jumlah negara yang berpartisipasi.

U

ntuk memberikan wawasan internasional kepada
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM
KM) IPB menggelar Instagram atau International Talk
Program bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion,
Kampus IPB Dramaga Bogor. Instagram ini merupakan
rangkaian dari acara International Scholarship and
Education Expo yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Prestasi BEM KM IPB. Tujuannya adalah
untuk meningkatkan motivasi mahasiswa IPB agar
berprestasi dan berpartisipasi dalam kegiatan
internasional.
Hadir sebagai narasumber Kasubdit Pengembangan
Reputasi dan Prestasi Mahasiswa, Dr. Ujang Suwarna,
Kasubdit Pelayanan Program Internasional Dr. Sintho
Wahyuning Ardie, dan hadir juga perwakilan dari SHARE
Scholarship Coordinator Lindawati Kartika, serta Awardee
dan Retunee berbagai program internasional yang juga
Mu’minah Mustaqimah mahasiswa IPB dari Fakultas
Teknologi Pertanian.

“Biasanya ada event yang diselenggarakan di tingkat
internasional tetapi tidak bermutu sama sekali karena
penyelenggaranya hanya memanfaatkan keuntungan
semata. Maka dari itu penting untuk mengetahui
penyelenggara event yang ingin diikuti. Kedua, perlu
diketahui tingkat seleksi atau kompetisi dari event atau
lomba, karena setiap kompetisi memiliki nilai. Semakin
tinggi tingkat kompetisi maka semakin baik kegiatan
tersebut dan dinilai semakin baik oleh pihak IPB. Ketiga,
perlu diketahui jumlah negara yang ikut berpartisipasi
dalam acara atau lomba internasional tersebut. Semakin
banyak jumlah negara yang ikut, maka nilainya semakin
baik,” ujar Dr. Ujang.
Menurutnya, dikatakan internasional itu jika diikuti oleh
minimal tiga benua, jika kurang dari tiga benua berarti itu
regional. Mahasiswa IPB yang akan mengikuti lomba di
tingkat internasional akan melewati seleksi dan difasilitasi
oleh pihak IPB hingga kegiatan mentoring. Itulah upaya
yang diberikan IPB dalam mendukung mahasiswa agar
dapat memberikan dampak yang baik bagi nama
almameter dan diri mahasiswa sendiri.
Sementara itu, Dr. Shinto menjelaskan bahwa setiap
kegiatan atau perlombaan akan disaring dan diseleksi jenis
kegiatan dan persiapan mahasiswa dalam mengikuti acara
tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir adalah informasi
melalui website ataupun media sosial.

Dalam sambutannya, Direktur Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir, Dr. Alim Setiawan mengatakan
bawah kegiatan internasional seperti seminar, simposium
ataupun eldtrip sangat penting dalam memberikan
pengalaman internasional kepada mahasiswa.

“Kami siap bantu baik dalam hal administrasi maupun
pendanaan. Kami akan bantu proses surat permohonan
pembuatan visa dari perguruan tinggi hingga
menyediakan bantuan biaya pendanaan jika dalam
kategori lomba. Mengenai pendanaan akan
diperhitungkan dari kegiatan dan kualitas lomba tersebut
dan tentunya harus menjaga nama baik IPB,” ujar Dr. Shinto.

“Pengalaman internasional juga akan berguna untuk
mendukung karir dan networking. Bagi IPB, kegiatan
International Student Mobility sangat penting, karena
dapat menambah reputasi dan meningkatkan peringkat
IPB di kancah internasional dan tentunya di nasional,” ujar
Dr. Alim.

Acara ini juga menghadirkan Mu’minah Mustaqimah yang
banyak memiliki pengalaman internasional. misalnya
mengikuti science summer program di Jepang dan pernah
mendapat penghargaan sebagai the best presenter dalam
ajang internasional. (rizky/zul)

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, Dr. Ujang
memberikan wejangan kepada mahasiswa tentang
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Mahasiswa IPB Menjadikan Desa Sekitar Kampus sebagai
Desa Wisata Menarik di Bogor
“IPB sekarang sudah mempunyai 323 inovasi dari 828
inovasi di Indonesia. Saya berharap inovasi-inovasi yang
ada, terutama dari program Kampus Desa bisa diterapkan
di desa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semoga
semua potensi yang ada di desa ini bisa dimanfaatkan
dengan baik. Selain KKN tematik yang selalu diadakan IPB
setiap tahunnya, kami juga memiliki Collaboration
Innovation Center yang diharapkan bisa membantu
masyarakat di sini untuk mengatasi keluhan-keluhan yang
ada dengan menggunakan inovasi yang tersedia,” ujar Prof.
Sugeng Heri Suseno, Wakil Kepala bidang Pengabdian
kepada Masyarakat LPPM IPB. Dadang Suhardi pun sebagai
perwakilan dari Bappeda Bogor berharap kolaborasi ini bisa
dijalankan secara bertahap dan terus berlanjut nantinya.

T

im penggerak Kampung Tematik Margajaya
menyelenggarakan Pasar Rakyat Tani dan Cucurak
Bersama di Pondok Syahir, Kelurahan Margajaya,
Bogor, Minggu (13/5). Kegiatan ini dihadiri sebanyak 68
mahasiswa S1, S2 dan dosen Departemen Arsitektur
Lanskap, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
(Faperta IPB), Kelompok Tani Margajaya, Kelompok Wanita
Tani Margajaya, anggota dan petinggi Posdaya, Bappeda
Bogor, perangkat desa, instansi pendukung, dan
masyarakat Margajaya. Terdapat beberapa rangkaian acara
diantaranya Pasar Rakyat Tani, dialog pakar tentang
pengembangan kelurahan Margajaya sebagai desa
agrowisata, Expose Urban Farming dari program Kampus
Desa, dan cucurak bersama untuk menyambut datangnya
bulan suci Ramadhan.
Acara ini dimulai dengan pembukaan Pasar Rakyat Tani
oleh Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai pendiri Posdaya.
Dalam sambutannya, Agus Sapsilo, Lurah Margajaya
mengatakan, semoga acara ini bukan hanya suatu bentuk
seremonial karena kelurahan Margajaya telah mendapat
juara dua sebagai Kampung Tematik di Bogor, namun
menjadi titik awal untuk mewujudkan sebagai desa
agrowisata yang bisa mengangkat kehidupan masyarakat
Margajaya dan sekitarnya. Kelurahan Margajaya meraih
Juara Dua dalam lomba merancang Kampung Tematik
dengan usulan “Kampung Ekowisata dan Bisnis” yang
digelar oleh Bapeda Bogor dan diikuti 54 kelurahan.
Kemudian para pihak yang terkait bekerjasama dengan IPB,
Bappeda Bogor, Rumah Kepemimpinan, dan pihak lainnya
untuk merealisasikan usulan tersebut. Seiring berjalannya
waktu konsep ekowisata diganti menjadi agrowisata
karena lebih sesuai dengan potensi yang ada di kelurahan
Margajaya sendiri.

Prof. Dr. Hadi Susilo Ari n, dosen Departemen Arsitektur
Lanskap IPB memberikan materi kepada warga untuk
menerapkan “Pemberdayaan Pekarangan untuk Ketahanan
Pangan Keluarga melalui Pertanian Perkotaan”. Prof. Hadi
meyakini bahwa penerapan ini dapat menjadi objek wisata
lanskap yang menarik dan dapat memenuhi ketahanan
pangan setiap keluarga di kelurahan Margajaya.
“Program Kampus Desa bertujuan untuk membantu
masyarakat untuk menerapkan inovasi-inovasi yang ada di
IPB dengan konsep swadaya. Jadi, program Kampus Desa
bekerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah,
perusahaan, dan masyarakat secara swadaya atau suka rela.
Hingga saat ini tercatat lebih dari 60 volunteer yang siap
menjadi nara sumber Kampus Desa yang terdiri dari dosen
IPB, guru besar IPB, alumni IPB, dan juga aparat Pemda” ujar
Ir. Yannefri Bakhtiar, M.Si, sebagai Kepala Divisi Pendamping
dan Pemberdayaan Masyarakat Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia (P2SDM), Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM IPB. (vl/ris)
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Delapan Mahasiswa IPB Raih Beasiswa Aktivis Nusantara

S

ebanyak delapan mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(IPB) berhasil menjadi penerima manfaat Beasiswa
Aktivis Nusantara (Bakti Nusa) angkatan 8 regional
Bogor. Mereka termasuk di antara 64 aktivis mahasiswa dari
18 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di seluruh Indonesia yang
menerima beasiswa dari Dompet Dhuafa Pendidikan ini.
Kedelapan mahasiswa tersebut ialah Surya Bagus
Mahardika (Departemen Manajemen Hutan 2014), M. Alif
Ramahurmuzi (Departemen Ilmu Ekonomi 2015), Ilham
Maulidin (Departemen Teknologi Industri Pertanian 2015),
Suci Hermita (Departemen Biokimia 2015), Soﬃ Lut a Dewi
Trizana (Departemen Fisika 2015), Annisa Zikriatin Na lah
(Fakultas Kedokteran Hewan 2015), Fajriyah Nidaa’ul Husna
(Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan 2014), dan
Suciyati Martinea (Departemen Ilmu Keluarga dan
Konsumen 2014).
Mereka terpilih menjadi penerima manfaat Bakti Nusa
melalui berbagai mekanisme seleksi. Mulai dari seleksi
berkas, focus group discussion (FGD), wawancara, hingga uji
publik yang melibatkan massa kampus.
Rangkaian seleksi Bakti Nusa memperhatikan berbagai
aspek seperti prestasi dan kontribusi dalam kegiatan
organisasi kemahasiswaan. Surya Bagus Mahardika saat ini
menjabat sebagai Wakil Presiden Mahasiswa Badan
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB.
Suciyati Martinea juga aktif di BEM KM IPB sebagai
bendahara umum. Selain itu, ia juga merupakan pengajar di
Pondok Qur’an. Ilham Maulidin merupakan Kepala
Departemen Student Achievement FORCES IPB dan peserta

student exchange di Tokyo University of Agriculture and
Technology, Jepang, pada bulan Oktober mendatang. Selain
Ilham, Suci Hermita juga aktif berkiprah di FORCES IPB
sebagai sekretaris umum. Annisa Zikriatin Na lah saat ini
aktif sebagai Senior Resident Asrama Program Pendidikan
dan Kompetensi Umum (PPKU) IPB dan merupakan
Mahasiswa Berprestasi II Fakultas Kedokteran Hewan IPB.
Fajriyah Nidaa’ul Husna aktif di Forum Indonesia Muda (FIM)
dan dipercaya menjadi Ketua FIM Regional Bogor. Soﬃ
Lut a Dewi Trizana aktif sebagai relawan di Forum
Indonesia Muda (FIM) Hore Bogor. Adapun M. Alif
Ramahurmuzi saat ini berkiprah sebagai Wakil Ketua
Eksternal Himpunan Mahasiswa Ekonomi IPB.
“Bakti Nusa hadir sebagai program pengembangan
kepemimpinan bagi aktivis mahasiswa untuk membentuk
pemimpin yang berkarakter, berkompeten, dan mampu
berkontribusi di tengah masyarakat demi terwujudnya
Indonesia berdaya. Tujuan Bakti Nusa adalah untuk
membentuk pemimpin yang memiliki integritas, cendikia,
transformatif, dan melayani,” papar Ach. Firman Wahyudi,
selaku Manajer Bhakti Nusa wilayah Bogor
Sebagai penerima manfaat Bakti Nusa, kedelapan
mahasiswa IPB tersebut terpilih akan mengikuti berbagai
kegiatan pembinaan kepemimpinan baik skala nasional,
wilayah, maupun individu. Salah satu kegiatan skala
nasional yang diikuti adalah Future Leader Camp (FLC) yang
telah dilaksanakan pada 3-6 Mei 2018 di Solo. FLC adalah
kegiatan orientasi program dan penandatanganan akad
beasiswa. Kegiatan FLC menjadi sarana menuai inspirasi dari
tokoh nasional dari berbagai bidang sekaligus sebagai
ajang membangun jaringan aktivis nasional. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB Terapkan Ilmu Perkuliahan dengan
Terjun ke Masyarakat Desa

S

ebuah pencapaian mahasiswa, bila dalam kegiatan
perkuliahan dapat menerapkan secara langsung ilmu
yang didapat di lapangan. Seperti yang dilakukan 23
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diinisiasi
Divisi Community Development dari Himpunan Mahasiswa
Peminat Ilmu-ilmu Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA). Penerapan
ilmu yang telah didapatkannya selama kegiatan
perkuliahan dilaksanakan di salah satu desa binaan
Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Gas
Western Java Area, yakni Desa Tegalsari Kecamatan
Cilamaya Wetan, Karawang, Jawa Barat.
Kunjungan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2018
tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
potensi, permasalahan, dan solusi yang dapat diberikan
kepada masyarakat desa binaan PT. Pertamina Gas Western
Java Area. Kegiatan diskusi dilakukan di Pondok Pesantren
Darussalam sebagai pusat pembinaan dari CSR PT.
Pertamina yang menerapkan Integrated Farming System.
“Yang pasti tahap awal agar kita tahu seberapa jauh
tentang Desa Tegalsari adalah dengan berdiskusi bersama
stakeholder terkait seperti kyai, santri, Pemuda Bertani,
Kelompok Petani Islam Indonesia, Kelompok Gerakan
Pemuda Islam Indonesia, dan PT. Pertamina Gas Western
Java Area,” jelas Distra Asniar selaku Direktur Divisi
Community Development.

Pesantren Darussalam. Dari masalah tersebut, Distra
beserta timnya merumuskan solusi yang kelak dapat
dilaksanakan masyarakat di Desa Tegalsari yakni dengan
adanya local guide, pelatihan dari CSR Pertamina, dan
pembagian divisi dalam pengelolaan Integrated Farming
System di Pondok Pesantren Darussalam.
“Dengan adanya diskusi ini, kami jadi paham bagaimana
sistem kerja sebuah CSR dan lebih peduli betapa
pentingnya posisi seorang petani di dunia pertanian,
terutama untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tambah
Distra.
Dalam kunjungan tersebut, Distra dan timnya juga belajar
terkait proses Integrated Farming System yang ada di
Pondok Pesantren Darussalam, mulai dari pembuatan
pupuk organik yang dihasilkan dari peternakan kambing,
dan manfaat pupuk organik untuk padi organik. “Kami juga
mencoba nasi dari padi organik yang diolah disana. Nasi
dari padi organik yang pasti lebih sehat dan kualitasnya
lebih bagus daripada nasi biasa,” tutur Distra.
Melalui kunjungan dan terjun langsung di masyarakat,
Distra dan mahasiswa IPB lainnya belajar banyak hal
terutama di bidang pertanian dan manajemen desa binaan
dimana sebuah CSR berjalan. “Terjun langsung ke
masyarakat akan membuka mata kita bahwa belajar tidak
hanya di kelas tapi berinteraksi langsung dengan
masyarakat di desa,” tutup Distra. (NKN/ris)

Diskusi terkait penggalian permasalahan di desa tersebut
terkait manajemen pengelolaan yang ada di Pondok
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