IPB Today
Volume 142 Tahun 2018

Mahasiswa IPB Terima Bantuan Beasiswa Jasfren

S

ebanyak 50 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB)
angkatan ke-55 menerima beasiswa Jasa Raharja
Friend (Jasfren) berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT),
biaya hidup dan biaya asuransi Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) bagi yang berprestasi dan kurang
mampu selama satu tahun dari PT. Jasa Raharja dan
Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Rabu (12/12) di Kampus
IPB Dramaga, Bogor. Bantuan biaya hidup untuk masa
transisi pasca bencana gempa tsunami sebesar Rp 5 juta
per orang juga diberikan kepada 82 mahasiswa IPB (D3,S1,
S2 dan S3) asal Palu, Donggala dan sekitarnya.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan kebanyakan orang,
mengenyam bangku kuliah masih terbilang mimpi karena
mahalnya biaya yang harus dikeluarkan dari awal hingga
lulus kuliah. ”Akan tetapi jangan khawatir, salah satu cara

mengatasi masalah itu adalah melalui beasiswa. Beasiswa
ini penting, di IPB dulu orang kaya dan orang mampu
membayar sama “itu tidak adil”. Sekarang kita ubah dengan
sistem berkeadilan. IPB sekarang menganut kampus rakyat
yang berkeadilan. Dimana orang kaya membayar mahal
dan orang tidak mampu membayar murah, untuk
mensubsidi silang orang yang tidak mampu. Sebanyak 53
persen mahasiswa IPB yang berasal dari keluarga kurang,
sedangkan orang tua yang kondisi ekonominya mampu
yang sesuai UKT hanya delapan persen,” ungkap Rektor IPB.
Rektor IPB menegaskan, para pimpinan IPB ingin mencari
keberkahan dengan menerima mahasiswa yang tidak
mampu, maka IPB justru merupakan kampus yang
mengentaskan kemiskinan. Dikarenakan orang tua yang
dulunya pas-pasan setelah anaknya kuliah di IPB kemudian
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lulus dapat pekerjaan yang bagus sehingga mengangkat
derajat keluarganya menjadi lebih sejahtera.
Rektor IPB menambahkan, tantangan IPB yakni menjadikan
orang yang tidak mampu menjadi orang yang lebih hebat
dari orang kaya. “Jadi, kamu yang bermimpi untuk masuk
perguruan tinggi tetapi dana terbatas, jangan patah arang
dulu untuk kuliah. Perguruan tinggi baik negeri dan swasta,
sudah menyediakan berbagai macam beasiswa. Ini
merupakan penghargaan bagi pelajar atau mahasiswa
berprestasi dan orang yang kurang mampu untuk
melanjutkan pendidikan dengan kemampuan ekonomi
minim,” Rektor IPB
Direktur Keuangan PT. Jasa Raharja, Myland menyampaikan
pemberian beasiswa ini untuk mencetak generasi-generasi
penerus bangsa yang gemilang, mencetak mahasiswa yang
handal. Bukan saja dari sisi akademis yang menjadikan
mereka berprestasi dari segi pendidikan, tetapi juga cerdas
untuk membuahkan pemikiran langkah maupun inovasi
dengan tetap mengedepankan sisi kearifan lokal yang ada
serta bersama-sama saling berlomba menorehkan peran
penting bagi kemajuan bangsa. “Kami berharap semoga
kerjasama IPB, PT. Jasa Raharja dan YAPI dapat terus
berlanjut. Kami berharap beasiswa dari Jasfren ini menjadi
pintu masuk bagi mahasiswa IPB terus berprestasi dan
berkarir lebih maju,” kata Myland.

Sementara Ketua YAPI, Heri Sunaryadi menjelaskan,
kegiatan pemberian beasiswa Jasfren ini merupakan
bantuan langsung dari PT. Jasa Raharja yang dikelola oleh
YAPI untuk peduli kepada dunia pendidikan melalui
Program Unggulan Generasi Gemilang Indonesia. “Dengan
mendapatkan beasiswa ini semoga para mahasiswa IPB
dapat mempertahankan prestasinya bahkan memacu lebih
tinggi,” kata Heri. (Awl/ris)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Konsep Agro-Maritim 4.0 untuk Pencapaian SDGs
dan Revolusi Industri 4.0

S

ekarang ini kita menghadapi dua tantangan yang
menjadi perhatian utama. “Pertama, masyarakat
global tengah dihadapkan pada permasalahan krisis
pangan, energi, dan lingkungan hidup, yang kemudian
berdampak lanjut pada penurunan kualitas hidup manusia.
Kedua, saat ini kita tengah berada dalam era Revolusi
Industri 4.0 yang dicirikan adanya perluasan manfaat
internet untuk segala hal (internet of things),
pengembangan kecerdasan buatan (arti cial intelligence),
dan pemanfaatan big data, yang diikuti dengan
pengembangan beragam teknologi dan inovasi baru
secara masif,” kata Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr.
Arif Satria saat Upacara Wisuda dan Penyerahan Ijazah
Tahap III Tahun Akademik 2018/2019, Rabu (12/12) di
Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Rektor IPB menambahkan, dua tantangan tersebut
memerlukan kesiapan sumberdaya manusia, agar berdaya
saing dan berkontribusi mewujudkan tujuan global dalam
Sustainable Development Goals (SDGs). IPB telah
menegaskan perannya dalam peningkatan daya saing
bangsa dan pembangunan nasional, melalui visi IPB 2045
menjadi Techno-socio Entrepreneurial University. Untuk

mencapai visi IPB tersebut, IPB perlu melakukan beragam
transformasi baik dari segi pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
“Dalam segi pendidikan, IPB tengah menyiapkan
pendidikan untuk generasi milenial yang memiliki
karakteristik dan dimensi sebagai berikut: pendidikan yang
tidak terbatas pada tempat dan waktu; pendidikan yang
mempersiapkan lulusan untuk berdaya saing seiring
dengan banyaknya profesi-profesi baru; pendidikan
berbasis literasi data dan Information and Communication
(ICT), literasi teknologi, dan literasi manusia dan budaya;
pendidikan yang mendorong mahasiswa memiliki softskill
milenium, leadership dan entrepreneurship dan
pendidikan yang membangun karakter nasionalisme,
integritas, dan kepedulian sosial yang tinggi. Dari segi
penelitian dan pengembangan inovasi, IPB mendorong
Riset dan Inovasi IPB 4.0 yang dicirikan dengan:
agromaritim presisi tinggi melalui penggunaan teknologi
drone, robotika, kecerdasan buatan di hulu sektor
pertanian dan kelautan; agroindustri untuk masa depan;
sistem agrologistik digital dan sistem e-commerce cerdas.
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Adapun dari segi pengabdian kepada masyarakat, IPB
memiliki konsep pengabdian kepada masyarakat 4.0 yang
mendorong hilirisasi inovasi-inovasi yang menjadi solusi
untuk komunitas, industri, dan pemerintah,” kata Rektor
IPB.
Rektor IPB lebih lanjut menjelaskan, IPB semakin
menegaskan perannya dalam pembangunan nasional
melalui peluncuran konsep Agro-Maritim 4.0 untuk
merespon tantangan pencapaian SDGs dan revolusi
industri 4.0 di bidang pertanian dalam arti luas. Arah
transformasi Agro-Maritim 4.0 yaitu mewujudkan
pemulihan ekosistem agro-maritim, tata kelola baru agromaritim yang inklusif, berkeadilan, berdayaguna dan
mensejahterakan, produksi pangan dan non-pangan yang
berkedaulatan, industri agro-maritim dan perdagangan
yang berdaya saing, penguatan infrastruktur konektivitas
dan rantai nilai agro-maritim antar wilayah secara
berimbang, serta penguatan sumberdaya manusia dan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Menurut Rektor IPB, IPB telah berperan dalam sejumlah
aktivitas untuk mendukung pencapaian SDGs, yang dapat
dikategorikan ke dalam empat pilar yaitu pilar
pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar
pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum
dan tata kelola. “

Pada kesempatan itu, IPB mewisuda lulusan terbaiknya,
sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dan siap
membangun sektor pertanian dalam arti luas, dalam
sidang terbuka dengan acara Wisuda dan Penyerahan
Ijazah Tahap III Tahun Akademik 2018/2019. Pada wisuda
tahap ini, IPB akan menyerahkan ijazah kepada 800 orang
lulusan, yang terdiri dari 530 orang lulusan progam sarjana,
25 orang lulusan program Pendidikan Profesi Dokter
Hewan, 216 orang lulusan program magister, dan 29
lulusan program doktor.
Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah memiliki 156.538
orang alumni. Himpunan Alumni IPB dapat terus
meningkatkan dan mengembangkan kerjasama, sehingga
Alumni IPB semakin kuat dan kompak dengan semangat
“Satu Hati Satu IPB” demi membangun IPB dan Indonesia
secara konkrit di bidang pertanian secara luas.
Rektor IPB berharap lulusan IPB mampu menjadi penentu
arah pembangunan nasional dan menjadi agen untuk
mempercepat terwujudnya tujuan Agro-Maritim 4.0
melalui kiprahnya di berbagai bidang kerja dan usaha.
“Rencanakanlah masa depan dengan sungguh-sungguh
dan penuh persiapan karena keberuntungan akan muncul
ketika kesempatan bertemu dengan persiapan,” tegas
Rektor IPB. (Awl/ris)
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IPB Siapkan Mahasiswa Berprestasi Tahun 2019
lain. Rektor IPB menyebutkan bahwa melalui kompetisi
akan menghasilkan pertemanan dan jejaring yang kuat.
Tidak hanya jejaring, tetapi ada added value lain yang bisa
dipetik dari ajang kompetisi tersebut.
Kepada mahasiswa yang belum terpilih menjadi mahasiswa
berprestasi utama, Rektor IPB berpesan supaya tidak
berputus asa dan berhenti untuk berprestasi. Ia juga
berharap kepada nalis mahasiswa berprestasi supaya
mengambil hikmahnya, karena orang sukses biasanya terus
mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi di sekitarnya.

G

una mempersiapkan ajang mahasiswa berprestasi
tingkat nasional tahun 2019, Institut Pertanian
Bogor (IPB) menyiapkan dua mahasiswa
terbaiknya. Kedua mahasiswa tersebut akan dipilih dari
enam mahasiswa terbaik saat ini. Mahasiswa tersebut
berasal dari sarjana dan sekolah vokasi dengan masingmasing perwakilan tiga mahasiswa. Penetapan enam
mahasiswa terbaik dilaksanakan pada Malam
Penganugerahan Mahasiswa Berprestasi Utama Institut
Pertanian Bogor, Rabu (12/12) di Auditorium Andi Hakim
Nasution, Kampus IPB Dramaga.
Pemilihan mahasiswa terbaik dan berprestasi IPB
didasarkan pada prestasi kurikuler, kokurikuler, maupun
ekstrakurikuler yang sudah didapatkan. Di sisi lain,
mahasiswa yang memiliki softskill tambahan akan menjadi
nilai tambah tersendiri yang dapat digunakan dalam seleksi
mahasiswa berprestasi. Beberapa softskill tersebut
diantaranya: menulis, kemampuan berwirausaha, dan
kemampuan di bidang seni. Salah satu mahasiswa yang
dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi utama IPB
berhasil menerbitkan 16 judul cerpen. Selain itu, ada juga
yang sudah memiliki usaha yang berkembang di 15 kota,
ada juga yang sudah menjajaki 15 negara, dan ada yang
menjadi musisi.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa pretasi
akademik itu mutlak harus dimiliki oleh mahasiswa dan
tidak bisa ditawar lagi. Ia mengibaratkan, prestasi akademik
itu seperti paspor yang wajib dipegang seseorang yang
hendak ke luar negeri. “Tapi untuk ke luar negeri kan perlu
visa, tabungan, dan keperluan lainnya. Nah mahasiswa juga
seperti itu. Mereka perlu softskill tambahan yang dapat
mencerminkan pribadinya dan bisa bermanfaat di
kemudian hari,” tutur Rektor IPB.

Tahun ini ada enam mahasiswa yang akan dibimbing dan
disiapkan oleh IPB untuk menyongsong kontestasi
mahasiswa berprestasi tingkat nasional tahun 2019
mendatang. Keenam mahasiswa tersebut adalah Baiq
Nabila (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), Mahtuf
Ikhsan (Fakultas Kehutanan), Ardella Maharani (Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam), Ardian Pribadi
(Sekolah Vokasi), Kresna Yudha Utama (Sekolah Vokasi), dan
Safhira Alfarisi (Sekolah Vokasi). Dari tiga mahasiswa yang
ditetapkan sebagai mahasiswa berprestasi utama program
sarjana dan sekolah vokasi, akan ditetapkan satu
mahasiswa yang akan meneruskan ke tingkat nasional.
Dalam lima belas tahun terakhir, IPB berhasil naik
panggung sebanyak sepuluh kali, lima kali mendapat juara
pertama, tiga kali mendapat juara dua, dan dua kali
mendapat juara tiga. (RA/ris)

Rektor IPB juga menegaskan bahwa ajang kontestasi
mahasiswa berprestasi ini merupakan ajang untuk
berkompetisi. Meskipun menjadi ajang kompetisi, para
mahasiswa diharapkan dapat menjadi teman satu sama
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Dokter Hewan Siap Awasi Penggunaan Obat Hewan untuk
Pelaku Usaha Peternakan dan Masyarakat
berperan dalam pengawasan penggunaan obat hewan
baik untuk pelaku usaha peternakan maupun masyarakat.
Seringkali penggunaan obat-obatan dalam usaha
peternakan hampir tidak dapat dihindarkan karena ternak
harus dapat berproduksi secara optimal. Pada umumnya
dokter hewan dapat memberikan pemahaman kepada
pelaku usaha peternakan. Peranan dokter hewan sangat
dibutuhkan dalam pengawasan penggunaan obat hewan
juga pengawasan peredaran obat hewan ilegal. Belum lagi
penggunaan obat hewan yang tidak terkontrol, juga risiko
resistensi antibiotik pada hewan dan manusia,” jelas
Muhammad.

P

ada Januari 2018 pemerintah Indonesia
memberlakukan implementasi pelarangan penuh
terhadap penggunaan Antibiotic Growth Promoter
/AGP (antibiotik imbuhan pakan). Hal ini dilatarbelakangi
adanya isu global terkait resistensi anti mikroba yang saat
ini menjadi ancaman transnasional tanpa mengenal batas
geogra s dan berdampak pada kesehatan masyarakat,
hewan dan lingkungan.
Dalam Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New
York pada 21 September 2016, para pemimpin dunia
menyatakan deklarasi politik untuk mengendalikan
resistensi anti mikroba. “Saat ini tercatat setidaknya sekitar
50 ribu jiwa manusia setiap tahun menjadi korban
resistensi terhadap anti mikroba di Eropa dan Amerika
Serikat. Ini belum terhitung di luar Eropa dan Amerika
Serikat,” ucap Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan
yang diwakili oleh Ni Made Ria Isriyanthi dalam Seminar
Peran Dokter Hewan dalam Membangun Ketangguhan
Industri Peternakan Modern, Rabu (12/12) di IPB
International Convention Center.
Langkah-langkah upaya pengendalian terhadap bahaya
resistensi anti mikroba dilakukan dengan pembatasan
penggunaan antibiotik di Indonesia. Hal ini tertuang dalam
Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Pasal 22 Ayat 4 bahwa
setiap orang dilarang menggunakan pakan yang dicampur
hormon tertentu dan atau antibiotik.

Ketua Panitia, Dr.drh. Andriyanto MS, menyampaikan
pertemuan kali ini dirintis oleh Asosiasi Farmakologi dan
Farmasi Veteriner Indonesia (AFFAVETI). Ke depan AFFAVETI
ini akan menjadi partner pemerintah, mitra dari bisnis
swasta, mitra bagi peneliti bidang farmakologi farmasi
veteriner. “Kita juga akan menjalin komunikasi ilmiah antara
akademisi, bisnis dan goverment, supaya ke depan nilai
bisnis ituberdasarkan kajian ilmiah. AFFAVETI akan menjadi
bagian mencari solusi permasalahan bangsa. Pertemuan ini
jadi titik awal untuk mencari berbagai macam solusi
permasalahan bangsa di bidang obat hewan.
Dalam acara ini juga sekaligus dilantik Badan Pengurus
AFFAVETI yang merupakan Dosen Fakultas Kedokteran
Hewan Institut Pertanian Bogor (FKH IPB) yaitu Dr. Drh. Min
Rahminiwati, MS (Ketua umum), Dr. drh. Agustin, MS (Ketua
2), Dr. drh. Andriyanto, MSi (Ketua 3) dan Drh. Huda S.
Darusman, MSi, PhD (Sekretaris).
Acara merupakan hasil kerjasama AFFAVETI bekerjasama
dengan Divisi Farmakologi dan Toksikologi FKH IPB,
Asosiasi Farmakologi dan Farmasi Veterier Indonesia,
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Divisi Farmakologi
dan Toksikologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian RI. (dh/ris)

Sementara itu, Muhammad Munawaroh, MM, Ketua
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB
PDHI) menyampaikan bahwa ini merupakan
tanggungjawab dokter hewan. Untuk itu dokter hewan
harus mulai memfungsikan keprofesian ini di lapangan.
Salah satu poin bahwa sebagai dokter hewan harus
melaksanakan yang menyangkut technical service produk.
“Seorang dokter hewan terikat sumpah seharusnya
memahami dan mengamalkannya. Dokter hewan harus
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Departemen ESL FEM IPB Jajaki Kerjasama
dengan UPM Malaysia

D

epartemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
(ESL), Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor (FEM IPB) mengadakan kegiatan
joint seminar dengan Fakultas Pertanian Universiti Putera
Malaysia (UPM), Senin (10/12) di Kampus Fakultas Pertanian
UPM, Serdang, Selangor Malaysia.
Joint Seminar on Agriculture, Resources and Environment
Economics Issues ini dibuka oleh Dekan Fakultas Pertanian
UPM, Prof. Dr. Abdul Shukor Juraimi. Sementara dari
Departemen ESL FEM IPB, Prof. Dr. Yusman Syaukat, M.Ec
berkesempatan menyampaikan sambutan. Kegiatan
seminar diikuti oleh 15 orang peserta yakni sepuluh orang
dari IPB dan lima orang dari UPM. Beberapa topik yang
dipresentasikan adalah mengenai strategi mitigasi
terhadap kekeringan, supply chain, usaha kecil menengah,
persampahan, perdagangan internasional, ekowisata dan
lainnya.

S1 serta S2. Ketua Tim Panitia Joint Seminar ini Dr. A Faroby
Falatehan, SP, ME.
Pihak Fakulta Pertanian UPM rencananya akan
mengadakan kunjungan balik untuk membahas kerjasama
yang lebih dalam seperti kegiatan seminar, summer course,
penelitian bersama, pertukaran dosen, pertukaran
mahasiswa dan kegiatan lainnya. Kegiatan joint seminar ini
diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan,
sehingga dapat meningkatkan peran Departemen ESL FEM
IPB di kancah internasional sehingga turut mendukung IPB
menggapai World Class University. (*/ris)

Dalam seminar ini disampaikan juga rencana kerjasama ke
depan agar kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi
kedua belah pihak. Dalam kegiatan ini, dari Departemen
ESL FEM IPB yang turut serta, Ketua Departemen ESL, Dr. Ir.
Ahyar Ismail, M.Agr, Sekretaris Departemen ESL FEM IPB, Dr.
Meti Ekayani, beberapa dosen dan sebanyak 21 mahasiswa
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Departemen ESL Inisiasi Kerjasama Bidang Persawitan
dengan MPOB UKM Malaysia

D

epartemen Ekonomi Sumberdaya dan
Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen
(FEM), Institut Pertanian Bogor (IPB) inisiasi
kerjasama dengan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), (10/12). Inisiasi ini
dalam rangka mendukung IPB menuju World Class
University (WCU).
“Dalam lawatan ke Fakultas Ekonomi dan Manajemen UKM,
kami diterima oleh Dekan FEP UKM, Prof. Dr. Norman Mohd
Saleh (CFiA). Ada beberapa peluang kerjasama antar kedua
belah pihak. Salah satunya pengembangan industri kelapa
sawit yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
FEP UKM memiliki suatu lembaga yang merupakan
kerjasama antara Malaysian Palm Oil Board (MPOB).
Lembaga ini diketuai oleh Assoc. Prof. Dr. Hawati Janor
dan memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian di
bidang kelapa sawit. Dengan adanya MPOB UKM ini,
diharapkan dapat memperkaya rencana kerjasama antara
Departemen ESL dan FEP UKM,” ujar Ketua Departemen
ESL, Dr. Ir. Ahyar Ismail, M.Agr.

sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia Departemen ESL menuju IPB menggapai World
Class University.
Rombongan IPB yang ikut serta dalam inisiasi kerjasama ini
adalah Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec, Ketua
Departemen, Dr. Ir. Ahyar Ismail, M.Agr, Sekretaris
Departemen ESL, Dr. Meti Ekayani, beberapa dosen
Departemen ESL dan 21 mahasiswa S1 dan S2 dari
Departemen ESL. Adapun Ketua Tim Panitia Kunjungan
Lawatan ke UKM adalah Dr. A Faroby Falatehan SP, ME.
(**/Zul)

Kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara
berkesinambungan, baik dengan kegiatan seminar,
summer course, penelitian, pertukaran dosen, pertukaran
mahasiswa dan kegiatan lainnya. Tujuannya untuk
meningkatkan peran Departemen ESL di kancah
internasional, terutama di bidang persawitan secara luas,
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Mahasiswa IPB Borong Medali di Ajang Olahraga Atletik UI

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil
memborong medali di ajang UI Annual Athletic
Championship (UIAAC) 2018, Sabtu (8/12).
Kejuaraan tersebut merupakan perlombaan atletik se-Pulau
Jawa yang diadakan oleh Universitas Indonesia. Pada tahun
ini UIAAC diikuti oleh delapan perguruan tinggi
diantaranya; IPB, ITB, UNJ, UIN JAKARTA, POLTEKIP,
POLITEKNIK MIGRASI dan STEI TAZKIA. Nomor atletik yang
dilombakan pada ajang tesebut yaitu Lari Putra dan Putri
nomor 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1.500
meter, 5.000 meter, 4x100 meter dan 4x400 meter. Selain
lari juga terdapat nomor tolak peluru dan lompat jauh. Tim
IPB mengirimkan kontingen sebanyak 21 atlet pada ajang
tersebut. Mahasiswa yang mengikuti UIAAC merupakan
atlet-atlet yang menjadi juara pada cabang atletik
Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) tahun 2018.
Dalam kejuaraan UIAAC 2018, Tim IPB berhasil membawa
pulang dua medali emas, sembilan medali perak dan dua
medali perunggu. Medali emas disumbangkan dari nomor
lompat jauh putra oleh Aulia Rahman (Sekolah Vokasi ‘54)
dan lari 400m putra oleh Valentinus Makiuw (Sekolah
Vokasi ‘54). Hadiah yang di berikan pada kejuaraan ini
berupa uang tunai, medali, dan serti kat.
Menurut Valentinus Makiuw persiapan dan latihan
kontingen IPB dikoordinir oleh Kementerian Apresiasi dan

Olahraga Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
(BEM KM) IPB. Para kontingen bersemangat untuk
memberikan yang terbaik pada ajang ini. Seperti
Valentinus, sejak awal ia yakin akan meraih medali emas
pada ajang ini, karena ia telah terbentuk secara mental dan
selalu latihan secara mandiri tanpa tergantung pelatih.
“Saya berharap dapat mengikuti kejuaraan serupa di masa
yang akan datang dan dapat meraih lebih banyak prestasi.
Saya juga berharap atletik IPB dapat lebih baik lagi ke
depannya. Segi manajerial maupun informasi harus dapat
dikelola dengan lebih baik, sehingga tim IPB dapat meraih
lebih banyak prestasi dalam berbagai kejuaraan,” tambah
Valentinus.
Senada dengan hal tersebut, Aulia Rahman juga
menyampaikan harapannya untuk terbentuknya UKM
Atletik di IPB. “Saya berharap dapat menyumbangkan lebih
banyak lagi prestasi untuk IPB ke depannya. Untuk itu
diperlukan adanya fasilitas untuk menunjang prestasi kami,
seperti adanya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan sarana
prasarana,” jelas Aulia Rahman.
Aulia dan tim berharap adanya apresiasi kepada mahasiswa
yang berprestasi dalam bidang olah raga. Apresiasi
menurutnya dapat berupa pemberian serti kat, sarana
pendukung dan sebagainya. (mrt/ris)
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Anak Petani Renta Ini Jadi Lulusan Terbaik di Fakultasnya
mendorong saya agar dapat mempelajari ilmu pertanian
dengan baik. Harapannya saya dapat membantu
memaksimalkan pengelolaan sawah dan ladang milik
keluarga. Selain itu, sayur dan buah juga salah satu
makanan favorit saya. Oleh karena itulah saya memilih
Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas
Pertanian,” papar Lulusan Terbaik Fakultas Pertanian Institut
Pertanian Bogor (IPB) peraih IPK 3,88 ini.
Selama kuliah di IPB Siti mendapatkan beasiswa Bidikmisi
dari semester 1 hingga semester 8. “Saat sekolah di duduk
bangku SMA, selama tiga tahun Alhamdulillah saya
mendapatkan beasiswa Djarum Foundation,” ujar Lulusan
Terbaik 2 SMA N 1 Parakan tersebut.

E

mpat tahun lalu, Siti Chalimah, Siswi SMAN 1
Parakan, Temanggung Jawa Tengah menjejakkan
kakinya pertama kali di Kampus Institut Pertanian
Bogor (IPB). “Saya memilih IPB sebagai pilihan pertama
dalam jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi
Negeri (SNMPTN), karena IPB termasuk perguruan tinggi
yang membuka beasiswa Bidikmisi dengan kuota yang
banyak. Saya anak kedua dari tiga bersaudara. Ayah, Ibu
dan Kakak saya tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Bapak
seorang petani yang memiliki lahan sawah 800 meter
persegi dan ladang seluas 500 meter persegi. Lahan itu
warisan keluarga secara turun temurun,” ungkap Siti.
Kata Siti, setiap harinya ia melihat kedua orang tuanya yang
kian renta mengelola sawah dan ladang dengan kerja
keras. Namun kenyataanya hasil panen yang didapat hanya
cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga saja.
“Kalau lagi musim tembakau, sawah dan ladang ditanami
tembakau. Setahun sawah dipanen tiga kali. Dua kali
ditanami padi dan sekali ditanami tembakau. Sedangkan
ladang ditanami dua kali tanaman jagung dan sekali
ditanami tembakau. Bila dirata-rata pendapatan orang tua
saya per bulan di bawah 1 juta rupiah. Hal inilah yang

Tantangan utama menurut Siti selama kuliah empat tahun
di IPB yaitu usaha untuk mendapatkan uang untuk
mencukupi biaya hidup selama di Bogor. “Sejak saya kuliah
di Bogor saya tidak lagi meminta biaya bulanan kepada
orang tua di kampung. Meskipun biaya kuliah saya selama
4 tahun sudah dibayarkan oleh Bidikmisi dan ada biaya
hidup per bulan yang saya dapatkan, tetapi tidak
dipungkiri bahwa uang yang diterima tersebut tidak
mencukupi biaya hidup di Bogor ini. Sejak tingkat pertama
saya sudah aktif berjualan makanan di asrama dan temanteman sekelas. Saat tingkat 3, saya aktif bekerja sampingan
sebagai pengajar bimbingan belajar (bimbel) di salah satu
bimbel sekitar kampus. Baru pada tahun 2016 saya berhasil
merintis usaha bimbel sendiri dan Alhamdulillah dengan
bisnis tersebut saya dapat mencukupi kebutuhan hidup di
Bogor serta dapat mengirimkan sejumlah uang kepada
orang tua setiap bulannya,” papar Siti. Bisnis bimbel
tersebut oleh Siti diberi nama Bimbel Go Asrama yang
target pasarnya adalah mahasiswa tingkat pertama IPB.
Selain aktif berwirausaha, Siti juga aktif berorganisasi.
“Selama kuliah saya aktif menjadi Anggota Divisi Fundrising
BEM Faperta Kabinet Sapa Tani (2015/2016) dan Anggota
Divisi Agripreneur BEM Faperta Kabinet Asa Karya
(2016/2017). Saya juga terpilih menjadi salah satu peserta
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 2018,” tututrnya.
Rencananya setelah lulus Siti akan mencari pengalaman
kerja sekitar tiga tahun. Setelah itu akan mengembangkan
bisnis bimbel sendiri. Tujuannya di masa mendatang tidak
menjadi pekerja, tetapi menjadi orang yang dapat
memberikan lapangan pekerjaan ke orang lain. Siti
diwisuda pada hari Rabu, 12 Desember 2018 di Kampus IPB
Dramaga. (dh/ris)
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Lut , Anak Tukang Ojek Ini Berhasil
Menjadi Lulusan Berprestasi IPB
sampai tinggi. Juwari pernah berpesan pada ketiga
anaknya kalau Ia mempunyai kewajiban untuk
menyekolahkan mereka hingga SMA, selebihnya jika mau
melanjutkan pendidikan maka harus berusaha sendiri
mencari biaya.
“Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Bidikmisi dan
diterima di IPB melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan
Tinggi Negeri (SNMPTN). Saat akan berangkat ke Bogor
saya memanfaatkan waktu luang setelah ujian nasional
dengan bekerja di sebuah pabrik dan alhamdulillah uang
gajinya bisa digunakan untuk ongkos ke Bogor,” imbuhnya.

L

ut Rahmaningtyas dinobatkan sebagai lulusan
terbaik Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor
(IPB) dalam Upacara Wisuda Tahap II Tahun
2018/2019 di Kampus IPB Dramaga, Bogor (12/12). Selama
kuliah, Lut pernah menjadi bagian dari kepanitiaan Masa
Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) angkatan 52
dan The 23rd TRI-U IJSS.
Selain itu, Ia juga pernah menjadi asisten mata kuliah
Pendidikan Agama Islam dan empat mata kuliah di Fakultas
Kehutanan. Prestasi lainnya adalah menjadi mahasiswa
berprestasi tingkat departemen serta menjadi peserta
dalam 4th International Wildlife Symposium.
“Saya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Bapak
saya bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan
lebih kurang 30 ribu hingga 50 ribu rupiah tiap harinya.
Sementara Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Selama
kuliah, saya tidak mendapatkan uang kiriman dari orang
tua dan menggunakan uang dari beasiswa Bidikmisi untuk
memenuhi kebutuhan saya sehari-hari. Bantuan berupa
asrama tempat tinggal selama dua tahun dari Beastudi Etos
juga sangat membantu saya memenuhi kebutuhan,”
ujarnya.
Meskipun ayahnya hanya tukang ojek dan ibunya tidak
bekerja, biaya sekolah Lut dan kedua adiknya bisa
terpenuhi dari SD hingga SMA. Sejak SD, Lut termasuk
berprestasi sehingga bisa mendapatkan beasiswa yang
bisa meringankan biaya sekolah.
“Terkadang memang ketika Bapak ngojeknya sedang sepi,
Bapak dan Ibu sampai mengusahakan meminjam uang
untuk biaya sekolah kami. Berapapun yang Bapak dapat
tapi kalau di dalamnya ada keberkahan, insya Allah pasti
cukup untuk memenuhi kebutuhan sekeluarga,” imbuhnya.
Bapak dan ibu Lut sangat mementingkan pendidikan
anak-anaknya. Meskipun tidak tamat SD tapi Juwari, sang
Ayah selalu bilang kalau anak-anaknya harus sekolah

Saat kuliah, Lut mengajar di bimbel Mitra Program
Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU), 3-4 kali per minggu.
Lut juga tidak bisa mengambil banyak kelas karena kuliah
di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan
Ekoswisata (KSHE) cukup padat ditambah lagi dengan
banyaknya kegiatan praktikum mandiri. Selain masih perlu
menyisakan waktu untuk berorganisasi, di tingkat akhir
Lut mengajar di platform Ruang Guru dan membantu
beberapa riset dosen.
“Dulu ketika tingkat satu, saya bisa mendapatkan uang
tambahan dengan berjualan makanan ringan. Setelah di
fakultas saya juga sempat bekerja freelance di sebuah agen
travel dengan sistem bayaran by project. Selebihnya untuk
mencukupi kebutuhan saya lebih menggunakan strategi
untuk menghemat pengeluaran dan memanfaatkan uang
bidikmisi sebaik-baiknya,” tambahnya.
Menurutnya tantangan yang harus Ia hadapi selama kuliah
di IPB adalah masalah membagi waktu. Kegiatan kuliah dan
praktikum yang padat serta tugas yang cukup banyak
harus bisa Ia selesaikan. Di sisi lain, Lut harus mencari
uang tambahan dengan mengajar les di bimbel terutama
untuk membayar biaya praktikum yang mengharuskan ke
lapang.
Di usianya yang tak lagi muda, Ayah Lut , Juwari (54 tahun)
setiap hari bekerja sebagai tukang ojek di pasar Babadan
dari setelah subuh sampai maghrib. Ibunya yang bernama
Sri Lestari merupakan ibu rumah tangga. Satu tahun yang
lalu, Juwari terkena stroke ringan dan sampai sekarang
harus rutin berobat dan belum bisa bekerja lagi.
“Alhamdulillah dengan bersyukur dan sabar, kami bertiga
bisa melanjutkan pendidikan. Setelah lulus saya berencana
untuk bekerja secara profesional baik di perusahaan
swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun di
pemerintahan untuk mengambil andil dalam upaya
konservasi sumberdaya hutan Indonesia,” ujar lulusan dari
SMAN 1 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
(awl/Zul)
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