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IPB Terima 1.305 Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN
Menurut Dr. Drajat, tingkat keketatan seleksi pada tiap
program studi untuk jalur SBMPTN ke IPB sangat tinggi,
berkisar antara 1,05% hingga 9,21% dengan rataan sebesar
3,64%.
Untuk jalur SBMPTN, program studi yang paling diminati
adalah Program Studi Ilmu Gizi, Agribisnis, Ilmu
Komputer, Manajemen, Teknik Sipil dan Lingkungan,
Teknologi Pangan, Agronomi dan Hortikultura,
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Teknologi
Industri Pertanian, dan Aktuaria.
Sebaran pelamar masuk IPB melalui jalur SBMPTN adalah
dari Aceh hingga Papua.
Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima 1.305 mahasiswa
baru program sarjana jalur Seleksi Bersama Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Jumlah ini merupakan
hasil seleksi dari 33.717 pelamar IPB pada jalur SBMPTN ini.
Menurut Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto, yang memilih IPB
sebagai pilihan pertama ada 16.179 siswa dan 14.365 siswa
yang memilih IPB di pilihan kedua serta 11.493 siswa di
pilihan ketiga.
Jumlah pelamar ini menempatkan IPB pada 10 Top
perguruan tinggi dengan jumlah pelamar SBMPTN
tertinggi bidang Saintek.
“Selamat kepada para calon mahasiswa baru IPB jalur
SBMPTN. Pelamar yang lolos seleksi diharapkan bisa segera
mengakses laman www.admisi.ipb.ac.id untuk melakukan
kon rmasi dan segera melengkapi beberapa dokumen.
Kon rmasi atau penyampaian dokumen ini paling lambat
tanggal 13 Juli 2018, " kata Dr. Drajat.
Lebih lanjut Dr. Drajat berharap, calon mahasiswa baru IPB
melampirkan data penghasilan orang tua secara benar dan
jujur agar tidak terjadi masalah dalam penetapan besaran
Uang Kuliah Tunggal (UKT)-nya.

Berdasarkan data calon mahasiswa IPB jalur SBMPTN
tersebut, terbanyak berasal dari propinsi Jawa Barat, DKI
Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.
Registrasi ulang calon mahasiswa baru tahun akademik
2018/2019 dari jalur SBMPTN ini akan dilaksanakan
tanggal 7-8 Agustus 2018 berbarengan dengan calon
mahasiswa baru IPB yang masuk melalui jalur masuk Ujian
Talenta Masuk IPB (UTM), Beasiswa Utusan Daerah (BUD),
Prestasi Internasional dan Nasional (PIN), jalur Ha zh, serta
jalur Ketua OSIS.
Untuk jalur UTM yang ujian seleksinya akan dilaksanakan
pada tanggal 14 Juli 2018, Dr. Drajat berpesan agar peserta
UTM mengecek lokasi ujian satu hari sebelumnya. Lokasi
ujian digelar di Bogor yakni di Kampus IPB Baranangsiang,
Kampus IPB Cilibende, Sekolah Bisnis, dan SMA-SMA di
sekitar jalan Padjadjaran Bogor.
“Peserta harus datang tepat waktu dan melaksanakan
ujian dengan baik. Pengumuman UTM Insya Allah tanggal
21 Juli 2018, " tandas Dr. Drajat. (sn/uds)
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Paguyuban Pensiunan IPB Gelar Halal Bi Halal
“Alhamdulillah pensiunan IPB tampak sehat dan terlihat
segar. Saya berharap kita masih diberi kesempatan untuk
menjalankan ibadah Ramadhan tahun depan,” ujarnya.
Menurutnya, wadah paguyuban pensiun ini dibuat untuk
mengisi masa-masa pensiun. Paguyuban juga membuat
beberapa program antara lain kegiatan pendidikan dan
pelatihan. Selain itu juga ada program wisata.

S

ebanyak 200 pensiunan Institut Pertanian Bogor (IPB)
hadir dalam acara Halal bi halal pensiunan Pegawai
IPB yang digelar oleh Paguyuban Pensiunan IPB.
Acara digelar di Gedung Yayasan Persaudaraan Haji Bogor
(YPHB), Bogor (4/6).
Ketua Panitia Paguyuban Pensiunan, Prof. Kurnia Sofyan
menyampaikan bahwa selain untuk bersilaturahmi dan
untuk mewadahi permohonan maaf antar anggota, acara
ini juga untuk mendekatkan para anggota paguyuban
pensiun. Saat ini jumlah peserta anggota pensiunan IPB
sebanyak 1065 orang. Namun data tersebut akan terus
berubah mengingat ada keanggotaan baru dan pensiunan
yang sudah meninggal. Jumlah ini paling banyak
didominasi oleh pensiunan tenaga kependidikan
berjumlah 700-an orang dan 300-an orang dosen.

Selaku Pelaksana Harian (Plh) Rektor IPB, Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat
Martianto dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem
Informasi, Dr. Dodik R Nurochmat hadir dalam acara
tersebut.
“Saya mewakili Pak Rektor mengucapkan permohonan
maaf yang sebesar-besarnya. IPB sampai dengan saat ini
tidak luput dari jasa para sesepuh, kontribusi ibu bapak
pensiunan sangat luar biasa dalam membesarkan IPB. IPB
siap membantu dan menerima masukan dengan tangan
terbuka,” ujar Dr. Drajat saat menyampaikan pesan Rektor
IPB, Dr. Arif Satria.
Acara ini juga diisi dengan tausiyah Ketua Dewan
Kemakmuran Mesjid (DKM) Al-Hurriyyah IPB, Dr.Asep
Nurhalim. Jabat erat dan peluk hangat dengan pimpinan
IPB dan para pensiunan kian menambah erat silaturahim.
(dh/Zul)
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Garda Ekodaksis IPB Ajarkan Pendidikan Berkarakter
di Bantaran Sungai
oleh Dr. Ir. Ratna Megawangi, M.Sc yang merupakan
pelopor pendidikan holistik berbasis karakter di Indonesia
dan merupakan pendiri Indonesia Heritage Foundation
(IHF) sekaligus pernah menjadi dosen Departemen IKK
Fema IPB. “Kami melihat peluang besar untuk mendidik
generasi-generasi muda. Kami melihat antusiasme anakanak di sana untuk menambah ilmu cukup besar, namun
sayangnya tenaga pengajar di sana terbatas sehingga
intensitas pengajaran menjadi terkendala," ungkap Yulian.

D

aerah bantaran sungai masuk ke dalam kategori
slum area dan keluarga yang identik dengan
status ekonomi ke bawah atau keluarga
prasejahtera. Di sisi lain, berdasarkan teori ekologi
keluarga Urie Bronfenbrenner yang menjelaskan bahwa
salah satu lingkungan mikro mempengaruhi anak adalah
lingkungan sik. Hal itu menunjukkan bahwa sungai
merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi
keluarga untuk membentuk karakter anak. Fakta
menunjukkan bahwa sungai masih menjadi tempat
bermain anak seperti berenang, berendam, dan
sebagainya. Namun, kondisi sungai sekarang tidak bersih,
karena masih dijadikan Tempat Pembuangan Sampah
(TPS) dan Mandi Cuci Kakus (MCK) warga, sehingga sangat
rentan timbul berbagai penyakit.
Berawal dari tekad kuat untuk mendedikasikan kiprahnya
sebagai mahasiswa di tengah-tengah masyarakat desa,
lima mahasiswa IPB melakukan program gerakan ekologis
dan penanaman nilai karakter bagi anak di bantaran
sungai Cibalok. Sungai ini terletak di dekat Jembatan
Merah, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor.
Lima mahasiswa tersebut adalah Yulian Hadi Nurkholiq,
Gita Andi Mauliani, Al Kha dhatun Nisa, Rizky Astana, dan
Nusaibah Abdul Aziz. Mereka berada di bawah bimbingan
Al asari, S.P., M.Si, dosen Departemen Ilmu Keluarga dan
Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian
Bogor (Dept. IKK Fema IPB) dalam Program Kerativitas
Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang didanai
oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI).

Yulian menerangkan bahwa salah satu bentuk dari
sembilan pilar tersebut yakni mengolah limbah untuk
menjaga lingkungan, bercocok tanam melalui vertikultur,
serta edukasi nilai-nilai spritual dengan mengajarkan
keimanan kepada Tuhan. Bantaran sungai Cibalok menjadi
tujuan utama program Yulian dan rekan-rekannya
didasarkan pada keprihatinan akses pendidikan terbilang
sulit.
Dalam persiapan program, Yulian dan rekan-rekannya
terlebih dahulu melakukan bimbingan dengan dosen
pendamping mengenai teknis turun lapang, kemudian
melakukan koordinasi lebih lanjut dengan stakeholder
Kelurahan Cibogor. Kegiatan Garda Ekodaksis ini
merupakan rangkaian dari program yang bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, sikap peduli, dan kompetensi
anak-anak terhadap krisis ekologi. Gita Andi Mauliani,
anggota Garda Ekodaksis mengungkapkan harapannya
dengan adanya program ini berharap agar anak-anak bisa
menebar manfaat dan kebaikan di masyarakat luas.
"Pendidikan paling utama yang dapat membentuk
karakter yakni ketika masih anak-anak, sehingga perlu
menanamkan kemandirian berpikir kepada mereka sejak
dini, agar kelak mereka mampu menjadi penggerak
perubahan Indonesia yang lebih baik, " terangnya. Ke
depannya, Yulian bersama dengan rekan-rekannya akan
berusaha untuk memasifkan program ini dan ketika telah
menjadi program yang berkelanjutan maka akan mulai
untuk membangun kerjasama dengan dinas terkait,
seperti Dinas Lingkungan Hidup. (SM/ris)

"Dalam gerakan ekologis dengan nama 'Garda Ekodaksis'
yang dapat diakses melalui akun instagram
@gardaekodaksis, kami menerapkan penanaman karakter
melalui sembilan pilar karakter yang akan diajarkan
kepada anak-anak," terang Yulian, Ketua PKM-M Garda
Ekodaksis. Gagasan sembilan pilar tersebut dicetuskan
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Kreativitas Mahasiswa IPB Ajak Anak-Anak Muara Angke
Jaga Lingkungan
lingkaran yang dibagi menjadi beberapa penomoran.
Penomoran ini menunjukkan penomoran level dan
pertanyaan. Dalam setiap kenaikan level terdapat perintah
bermain peran. Anak–anak bebas mengambil keputusan
dan berekspresi penuh di dalam perannya. Ketika mereka
berhasil menampilkan role play, mereka akan naik level dan
mendapatkan reward,” jelasnya.

P

ermasalahan sampah memang tidak pernah ada
habisnya, salah satunya yang ada di pesisir Muara
Angke. Persoalan ini perlu ditindaklanjuti mengingat
Jakarta merupakan salah satu daerah yang sering terkena
banjir. Kondisi sampah di Muara Angke, tepatnya di
kelurahan Pluit, berasal dari masyarakat yang lalu-lalang
melewati daerah tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya
tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat
membuang sampah sembarangan.
Berangkat dari hal itu, lima mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) mencoba melakukan perubahan di daerah
Muara Angke. Mereka adalah Amar Ma’ruf Maulidin, Salman
Arib Rozan, Adi Nugroho, Alis Swarni, dan Aris Aprilianto.
Dengan bimbingan dari Julia Eka Astarini, SPi, MSi, staf
pengajar di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya
Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, kelima
mahasiswa tersebut melakukan pendekatan lingkungan ke
Muara Angke.
“Lokasi yang biasanya ditemui banyak sampah ada dua
yaitu: di perairan Muara Angke dan pemukiman nelayan.
Sumber sampah di Muara Angke, selain berasal dari
masyarakat juga berasal dari aliran muara sungai yang
menuju ke Muara Angke. Adapun sampah di pemukiman
nelayan Muara Angke sebagai akibat dari kurangnya
kesadaran masyarakat membuang sampah di tempat
sampah. Apalagi jumlah tong sampah di sana sedikit,
sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan.
Ini membuat anak-anak yang berada di daerah tersebut
malah mencontohnya,” ujar Amar selaku Ketua Tim.

“Selain itu, kami mengajak anak-anak untuk memanfaatkan
sampah menjadi prakarya yang bermanfaat. Sampah
tersebut oleh mereka dibuat menjadi kerajinan tangan
seperti tas dari plastik bekas serta tong sampah.”
tambahnya. Amar dan kawan-kawan berharap cara ini bisa
menumbuhkan sikap kepekaan, kecintaan, dan kepedulian
anak-anak terhadap lingkungannya. “Kami berharap
lingkungan Muara Angke nantinya akan menjadi lebih
bersih dan anak-anak tahu bahwa lingkungan yang kurang
bersih berpengaruh terhadap keberlanjutan perikanan,
harap Amar”.
Program ini menjadi salah satu Program Kreativitas
Mahasiswa Bidang Pengabdian pada Masyarakat (PKM-M)
Tahun 2017 dengan judul Jawara Pesisir Pembelajaran
Smart Environmental Sustainable Fisheries dengan Metode
Role Play bagi Anak-anak Pesisir Muara Angke (“Jangkar”).
Ketua RW 21 Kelurahan Pluit, Nunung, mengatakan bahwa
warga Muara Angke sangat mendukung program ini
karena dapat menanamkan sikap kepedulian terhadap
lingkungan yang berkaitan dengan perikanan. Sugianto,
Ketua RW 01 Pluit juga menyampaikan harapan agar
melalui program ini bisa terbentuk karakter anak-anak
Muara Angke yang peduli terhadap lingkungannya.
Rencana ke depan, Amar dan tim akan membuat
Komunitas Anak Bahari yang mempunyai visi dan misi
mengajak anak-anak untuk mencintai, menjaga dan
melindungi lingkungan agar tercipta masyarakat yang
peduli dengan kebersihan lingkungan. “Kami berharap ke
depan komunitas anak bahari bisa menjadi contoh bagi
anak-anak di desa lain,” tambahnya. (NIRS/ris)

Amar dan kawan-kawan melakukan pendekatan
lingkungan dengan metode role play (bermain peran)
kepada anak-anak di daerah tersebut. “Kami menampilkan
sebuah kreativitas, agar anak-anak Muara Angke cinta
terhadap lingkungan. Sebelum melakukan role play, anakanak tersebut melakukan permainan dengan bantuan
papan permainan. Dalam papan tersebut terdapat

4

SUPERME, Jus Buatan Anak IPB Tingkatkan Daya Tahan
dan Pertumbuhan Puyuh
“Teknologi ini dibuat sederhana dalam bentuk jus, agar
peternak mudah dalam aplikasinya. Formulasi jusnya
adalah daun pegagan jumlahnya dua kali jumlah wortel.
Jumlah airnya dua kali jumlah pegagan dan wortel.
Setelah diblender kemudian disaring, airnya diambil lalu
diberikan ke puyuh dengan terlebih dahulu dicairkan atau
dilarutkan dengan air. Jus tersebut diberikan dengan
frekuensi dua kali dalam seminggu,” ujar Soni.

U

ntuk meningkatkan daya tahan tubuh dan
pertumbuhan ternaknya umumnya para peternak
menggunakan antibiotik. Sejak tahun 2018
penggunaan antibiotik dibatasi karena berdampak
negatif. Untuk itu sekelompok mahasiswa dari
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas
Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat
alternatif suplementasi minuman bagi puyuh yang dapat
mempertahankan daya tahan dan pertumbuhannya.
Mereka adalah Hasna Ariqoh, Budi Setiadi Hermanto dan
Soni Prayogo di bawah bimbingan dosen Dr. Ir. Widya
Hermana, M.Si. Tim ini menyebut minuman
suplementasinya SUPERME (suplementasi reaksi
metabolisme). SUPERME merupakan suplemen pengganti
antibiotik komersil. Umumnya antibiotik yang digunakan
berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, agar tidak
mudah terserang penyakit karena unggas kecil seperti
puyuh mudah terserang penyakit. Antibiotik umumnya
mengandung growth promotor yang telah dilarang.
“Untuk itu kita cari alternatif dari bahan alami yang mudah
ditemukan untuk dijadikan jus dan dicampur ke dalam
minuman ternaknya,” tutur Hasna.
Minuman jus suplementasi ini terbuat dari bahan alami
dan diproses secara sederhana. Tim ini membuatnya dari
bahan baku wortel dan pegagan. Wortel memiliki
kandungan antioksidan, betakaroten dan vitamin yang
tinggi sedangkan daun pegagan mengandung avanoid
yang dapat membuat daya tahan tubuh puyuh tetap
terjaga.

Ia menambahkan bahwa prinsip dari manfaat jus ini
berkesinambungan dalam memperbaiki pencernaan
puyuh. “Ketika tidak ada patogen maka pencernaannya
akan bagus, sehingga konsumsi pakan dan
pertumbuhannya akan menjadi baik. Kita lebih memilih
jus agar kandungan nutrisinya lebih maksimal
tergunakan,” ungkapnya.
Kini tim peneliti ini sedang menguji jus ini pada puyuh
jantan pedaging untuk mencari dosis terbaik yang dapat
diaplikasikan nantinya. Sejauh ini pemberian jus
berdampak positif, terlihat pertumbuhan bobotnya lebih
tinggi serta konsumsi pakannya juga tinggi. “Kita coba
aplikasikan jus ini ke puyuh pedaging karena saat ini
peternak sudah mulai beralih ke puyuh dan jika melihat
tren statistiknya permintaan puyuh pedaging setiap tahun
semakin meningkat,” ujarnya.
Dengan penelitian ini mereka berhasil masuk ke dalam
Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian (PKM PE)
yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
(Kemenristekdikti) RI. Judul yang mereka angkat adalah
“SUPERME : Suplementasi Reaksi Metabolisme Daun
Pegagan dan Limbah Wortel Sebagai Peningkat
Produktivitas Burung Puyuh (Cortunic Cortunix Japonica)”.
(IRM/ris)

“

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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