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IPB University Bangun Gedung Perkuliahan Baru

R

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria melakukan
prosesi groundbreaking pembangunan gedung
perkulihan untuk mahasiswa, (11/8). IPB University
terus melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan
guna menunjang sarana dan fasilitas perkuliahan, salah
satunya dengan pembangunan gedung sarana perkuliahan
yang baik.
“Gedung perkuliahan ini dibangun untuk memenuhi
kebutuhan perkuliahan yang ada di IPB University.
Harapannya akan membantu menyelesaikan masalah
kekurangan kelas, apalagi program studi baru akan terus
bertambah yang membutuhkan ruang-ruang yang seperti
common class room. Gedung ini akan menjadi common class
room yang ketiga yang akan dipakai oleh semua unit yang
ada di IPB University," kata Rektor
Selanjutnya, Prof Arif juga menyampaikan, konsep bangunan
gedung kuliah bersama ini diwujudkan dalam bentuk
arsitektur modern, green design, dan me-rebranding
arsitektur kawasan dalam kontek kebaruan dengan
memiliki ciri khas ornamentalitas IPB University.
"Semoga dengan dukungan fasilitas yang semakin baik ini,
dapat lancar dan bermanfaat untuk menunjang keberhasilan
belajar mengajar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas
dan memberikan manfaat kepada semuanya,” pungkas Prof
Arif.

Tidak hanya itu, imbuh Prof Arif, bangunan gedung kuliah ini
memiliki wajah yang berbeda pada setiap sisi dengan tujuan
tidak menghadirkan tampilan yang tidak monoton. Terutama
akses menuju bangunan dapat ditempuh dari berbagai sisi
(high permeability) sehingga memudahkan pengguna.
“Fasilitas gedung perkuliahan ini rencananya terdiri tiga
lantai dengan satu rooftop. Ada 30 ruang kuliah dengan
kapasitas 500 mahasiswa, ada satu auditorium kapasitas
188 mahasiswa, ada tiga ruang tunggu dosen dengan
kapasitas 10 dosen, ruang common room satu buah dengan
kapasitas 40 mahasiswa, ruang common space ada dua
dengan kapasitas 40 mahasiswa, ruang sidang ada empat
dengan kapasitas 5 orang dan fasilitas lainnya ada seperti
mushola, toilet, operator CCTV, gudang, panel serta genset,”
ujarnya.
Pemancangan tiang bangunan ini disaksikan juga oleh Wakil
Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan
Prof Agus Purwito, Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan
Sistem Informasi, Prof Dodik Ridho Nurrochmat, Wakil
Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan Prof Erika
Budiarti Laconi dan pimpinan IPB University lainnya.
(Awl/Zul)
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Alumni IPB University: Saat Kuliah Dulu,
Saya Aktif di 13 Organisasi
13 organisasi yang diikutinya dan ia sangat menikmati itu,
dan hal tersebut menjadi pengalaman berharga baginya.
Lebih lanjut ia memotivasi supaya tidak mudah menyerah.
"Manusia hanya perlu berikhtiar, dilakukan usaha biar tahu
bagaimana rasanya, meski harus mencari-cari pekerjaaan,
semakin kita memperjuangkan maka akan semakin dekat
dengan keberhasilan. Semua diuji dengan kebingungan,
mau makan bingung, manusia lahir pun bingung. Tugas
manusia itu menyelesaikan kebingungan," ucapnya.

H

erdiansyah, SHut, MM alumni IPB University
angkatan 38 yang sekaligus Direktur PT Trust
Manajemen mengatakan menjadi manusia yang
sukses tidak harus berkarir maupun bisnis, tetapi
ada potensi lainnya yang saat ini ternyata memiliki
peluang besar di masa pandemi yaitu mengelola dana
sosial dan mengelola uang receh.
Lebih lanjut Herdiansyah menceritakan perjalanan
karirnya pasca lulus dari IPB University. Ia menyampaikan
bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki urutan
tertinggi dalam hal sosial. Menurutnya, masyarakat
Indonesia gemar berderma, sehingga di masa sulit pun
orang Indonesia masih ingin berbagi. "Jika hal tersebut
dikelola dengan baik, maka akan memiliki dampak yang
luar biasa buat kebaikan negeri," ucapnya dalam acara
Stadium Pra Wisuda IPB University, (10/8).
Ia mengajak kepada calon lulusan untuk berkarya sambil
mengabdi. "Jika ada dua pilihan mau kaya atau mau
mengabdi? Maka lakukanlah keduanya dengan pilihan
menjadi kaya dengan mengabdi yang diutamakan,"
tambahnya. Ia menyampaikan orang yang sudah kaya
pun pada akhirnya ingin membagikan kekayaannya untuk
kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial inilah Herdiansyah
bisa berkeliling Indonesia dan dunia.
Ia juga merasa bangga karena pernah kuliah di IPB
University. Baginya, IPB University merupakan kampus
terbaik, meskipun kuliah di IPB University padat dengan
tugas namun itu menjadi bekal setelah lulus nanti.
Herdiansyah mengaku, saat kuliah dia tidak hanya kuliah,
akan tetapi dia banyak aktif di organisasi. Sedikitnya ada

Ayah kelahiran Jawa Barat 1983 itu merasa beruntung
bisa kuliah di IPB University. "Kita lulusan kampus
ternama. Punya banyak teman di seluruh Indonesia, lulus
IPB University kemanapun, sampai ujung Papua kita
punya teman, itu modal buat kita," ucapnya lagi.
Ia pastikan modal itu menutupi lubang kelemahan dan
lulusan IPB University harus siap bersaing dengan
siapapun. "Yang harus dipastikan adalah bagaimana
memilih kesempatan untuk berkarya sesuai dengan
passion, itu dulu, masuk dalam kesempatan itu, lolos
wawancara, tempat usaha kita, prodi, jurusan, fakultas,
tidak terlalu penting. kalau IPK tidak tinggi ya santai aja,"
ucapnya.
Sementara itu Handian Purwawangsa, SHut, MSc,
Kasubdit Pengembangan Karir Direktorat Kemahasiswaan
dan Hubungan Alumni IPB University menyampaikan
selamat kepada para wisudawan yang akan diwisuda
pada Rabu, 12 Agustus 2020, acara kali ini merupakan
yang pertama mengukir sejarah dilakukan secara daring.
"Semoga tidak mengurangi makna kelulusan. Tentu semua
ini ada hikmahnya, setelah kesusahan akan ada
kemudahan, tinggal bagaimana cara menghadapi dengan
positif," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam studium generale kali
ini ada materi mengenai online selection yang dilanjutkan
dengan praktek focus group discussion (FGD). "Jika para
wisudawan yang ikut seleksi dinilai potensial, akan
dihubungi langsung oleh perusahaan untuk mengikuti
tahapan seleksi selanjutnya di perusahaan tersebut,"
ucapnya. (Dh/RA)
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Harga Cabai Merah Besar Lebih Mahal dari Cabai Keriting,
Kenapa? Ini Kata Pakar IPB University

C

untuk konsumsi segar, cabai merah besar juga digunakan

tangga, industri saos dan sebagainya.

untuk industri saos.

Prof Dr Muhammad Syukur, dosen IPB University dari

“Jadi jika produksi sama-sama turun maka bisa dipastikan

abai sudah menjadi komoditas pokok masyarakat

Indonesia. Jika harganya tidak stabil maka tidak

sedikit masyarakat yang akan mengalami

dampaknya. Seperti bisnis rumah makan, konsumsi rumah

Fakultas Pertanian yang terkenal dengan inovasi cabai
pelangi menyampaikan fenomena pergeseran harga cabai

besar karena produktivitasnya lebih rendah. Namun pada

bulan-bulan tertentu, harga cabai besar bisa lebih mahal
dibandingkan cabai keriting, karena selain digunakan

harga cabai besar lebih tinggi dibandingkan cabai keriting,”
jelasnya.

merah akibat perubahan kondisi permintaan dan

penawaran. Cabai 60-67 persen dikonsumsi dalam
keadaan segar. Jadi harga sangat ditentukan ketersediaan

produk di tingkat petani, karena permintaan relatif

konstan. Jika produksi di tingkat petani kurang dari

permintaan maka dipastikan harga akan naik.

Lebih lanjut Prof Syukur menyampaikan kunci utama
menekan fluktuasi harga cabai adalah dengan manajemen
produksi. Bagaimana mengatur agar permintaan dan

penawaran seimbang di setiap bulan di setiap provinsi.
“Permintaan cabai relatif tetap setiap bulannya. Berarti

Beberapa waktu terakhir ini, di beberapa daerah, harga di

tinggal mengatur produksi baik waktu maupun lokasi.

sedang cukup banyak sedangkan permintaan tetap,

cermat, sesuai dengan permintaan, dan tentu sesuai

Jawa. Perlu diketahui bahwa 50 persen produksi cabai ada

ditanam harus lebih banyak karena biasanya produktivitas

tingkat petani di bawah harga keekonomian karena suplai
ditambah distribusi yang sulit, terutama ke luar pulau

Waktu tanam dan waktu panen harus dihitung dengan
dengan agroklimat. Jika musim hujan maka jumlah yang

di Jawa.

akan turun hingga 30 persen. Selain itu, sebaran lokasi

Saat ini ada fenomena harga cabai yang bergeser (dulunya

luar Jawa harus diperluas agar tidak terkonsentrasi di Jawa

cabai keriting merah mahal, tapi sekarang cabai merah

penanaman juga harus diperhatikan. Lokasi penanaman di
saja,” pungkasnya. (dh/Zul)

besar yang lebih mahal). Ini karena pada umumnya harga

cabai keriting lebih mahal dibandingkan dengan cabai
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Guru Besar IPB University Bahas Pentingnya Pembentukan
Kelembagaan bagi Industri Pertanian Sagu
capital yang adaptif dan anitisipatif sebagai syarat pokok
pembangunan pertanian.
Hal tersebut juga dapat membantu masyarakat makin
adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan
strategis.Akselerasi pengembangan human capital sendiri
bisa dilakukan dengan memanfaatkan Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP) yang dapat dimulai dari tingkat
kecamatan. Peran utama BPP ini sebagai pusat data dan
informasi untuk pengelolaan sagu, konsultasi bisnis,
hingga pusat pengembangan kemitraan. Adapula,
pengembangan kelompok tani hingga menjadi bentuk
kelembagaan ekonomi petani atau Badan Usaha Milik
Petani (BUMP) penting untuk meningkatkan skala
ekonomi, efisiensi usaha, dan posisi tawar.

P

“Di situlah koordinasi pertanian pada badan usaha yang

rof Dr Sumardjo, Guru Besar IPB University dan

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

Kepala Laboratorium Bagian Komunikasi dan

bisa diwadahi dalam kelembagaan ini,” jelasnya.

Penyuluhan, Departemen Sains Komunikasi dan

Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia
mengatakan bahwa pembentukan kelembagaan agribisnis
yang saling menguntungkan dan berkelanjutan
merupakan hal penting. Menurutnya, sistem kemitraan
pada tiap rantai selalu terdapat masalah, terutama pada

Di samping itu, dalam membangun usaha bersama mitra
bisnis, terdapat tiga prinsip kunci kemitraan agribisnis
yang harus diperhatikan. Yaitu prinsip kesetaraan,
keterbukaan, dan azas manfaat bersama. Prinsip-prinsip
tersebut merupakan kunci keberhasilan dari

aspek sumberdaya manusia (SDM).

bermitra.“Nah, bagaimana indikator keberhasilan

SDM tersebut merupakan hal yang penting sebagai faktor

input? Ada nggak kesepakatan bermitra? Ada nggak

pelancar untuk perkembangan industri sagu yang

sumber daya kemitraan? Ada nggak perencanaan

berkelanjutan. Hal tersebut dapat diatasi salah satunya

dokumennya, begitu, yang telah disekpakati dalam proses

dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat adat

kemitraan tadi,” pungkasnya.

dalam menumbuhkembangkan pengelolaan sagu.

kemitraan kelembagaan agribisnis sagu ini? Dari aspek

Pola kemitraan yang terintegrasi dari hulu ke hilir

Berfungsinya local champion sebagai local leader dan

menurutnya juga merupakan hal yang krusial, karena

forum media seperti kelompok tani, bisa menjadi

sering terjadi pemutusan kerjasama sepihak bila

jembatan terutama dengan mitra bisnis eksternal. Selain

persiapannya tidak matang. (MW/Zul)

itu, forum media bisa menjadi media kerjasama untuk
memperkuat social capital dengan dibantu oleh human
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Baru Ada 1 Persen Petani Muda di Indonesia
untuk saat ini. Lapangan kerja bagi generasi muda sendiri
bisa diciptakan melalui Komunitas Estate Padi (KEP). Anak
muda dapat bekerja untuk mengorganisasikan dan
mengelola padi secara efisien. Kerja sama dengan
beberapa lembaga pun terbuka luas.
Sementara itu Dr Syarifah Iis Aisyah dari Direktur
Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University

U

saha diversifikasi pangan untuk menangani
defisit beras dianggap gagal. Permasalahan
sistem pangan tersebut kerap kali menjadi

beban di pundak pemerintah. Selain itu, ke depannya

diprediksikan hanya segelintir generasi muda yang tertarik
untuk menyelami usaha di dunia pertanian. Kepemilikan
sawah petani pun sebagian besar kurang dari satu hektar
sehingga setinggi apapun produktivitasnya, dinilai tidak
akan terlalu menguntungkan.
Hal tersebut dipaparkan oleh dosen IPB University yang
juga Dekan Fakultas Pertanian, Dr Sugiyanta merespon isu
ketahanan pangan nasional yang dikhawatirkan terganggu
di masa pandemi.
Menurutnya penting untuk membahas tren green jobs
serta mendorong mahasiswa sebagai generasi muda
untuk ikut bergelut dalam agrobisnis. Menurutnya, angka
petani muda hanya satu persen dibandingkan dengan
generasi tua.
“Tentu angka tersebut sangat mengecewakan. Kita pun
dapat memandang hal tersebut sebagai masalah,
demikian pula sebagai peluang. Peluang anda ke depan
menjadi pengusaha petani itu terbuka lebar,” katanya.

mengatakan, mahasiswa juga perlu dibina untuk
meningkatkan jumlah lulusan agronomi yang
berwirausaha khususnya di bidang pertanian dan
perikanan. Program kewirausahaan diperlukan untuk
mengubah persepsi bahwa greenpreneur bukanlah
pekerjaan yang sepele. Bila dikelola secara professional,
keuntungannya pasti menjanjikan. Fasilitas IPB University
seperti Sabisa Farm pun dapat membantu mahasiswa
mempelajari bagaimana memulai usaha di bidang
agronomi.
Tren green jobs bagi generasi muda pun membawa
Sandiaga Uno untuk membuka program Rumah Siap Kerja.
Selain untuk menciptakan lapangan kerja, program
tersebut juga dibentuk dengan konsep lifetime companion
untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta
keterampilan yang menjadi nilai penting agar generasi
muda dapat bersaing di lapangan.
Menurut Sandiaga, saat ini Rumah Siap Kerja telah melatih
lebih dari 15.000 orang serta telah membuka lebih dari
10.000 lapangan kerja. “Bahwa kami ingin menjadi
sahabat untuk pengembangan karir, pengembangan skill,
dan link and match. Khususnya di dunia kerja termasuk di
sektor pertanian dan perikanan terutama juga sektor
pangan,” ungkapnya. (MW/Zul)

Bantuan teknologi 4.0 untuk mempermudah petani dalam
mengelola perkebunan dan persawahan menjadi nilai lebih
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Ahli IPB University: Tikus Sangat Menguasai
Permukaan Bumi Setelah Manusia
relatif lebih sempit dibandingkan di area pertanian
maupun perkebunan.
Kegiatan sanitasi dapat dilakukan dengan membersihkan
berbagai macam pemicu munculnya tikus terutama
sumber daya tikus. Sumber daya tikus itu adalah makanan
dan sarang yang menjadi komponen utama, karena tikus
akan menghuni suatu habitat karena di habitat tersebut
tersedia makanan dan sarang.

S

ecara umum, tikus adalah hewan yang sangat
menguasai permukaan bumi setelah manusia. Tikus
(Rodentia) adalah ordo terbesar (40 persen) dari
kelas mamalia dengan jumlah spesies terbanyak. Namun
demikian hanya sembilan spesies saja yang menjadi hama.
Dari sembilan spesies tersebut, hanya Rattus norvegicus
(tikus riul), Rattus rattus diardii (tikus rumah) dan Mus
musculus (mencit rumah) yang bersifat kosmopolit.
“Tiga tikus inilah yang sering kita jumpai di rumah dan
sering mengganggu aktivitas kita di rumah,” papar ahli
tikus dari IPB University, Dr Swastiko Priyambodo.
Sebagai langkah awal pengendalian tikus, dosen IPB
University dari Departemen Proteksi Tanaman itu
menyarankan untuk melakukan inspeksi tanda kehadiran
tikus di rumah atau pemukiman. Inspeksi tersebut dapat
dilakukan mulai dari feses atau kotoran, kerusakan yang
ditimbulkan, sarang, suara tikus, jejak kaki dan ekor tikus,
tanda atau noda olesan, jalan atau runway tikus, serta urin
dan ekskresi bau baik yang hidup maupun yang sudah
mati.
Sementara pengendalian tikus dapat dilakukan dengan
berbagai metode. Dr Swastiko membagi metode tersebut
ke dalam lima kelompok atau metode pengendalian.
“Sebenarnya ada banyak cara pengendalian yang bisa kita
lakukan, tetapi secara umum dapat dikelompokkan
menjadi lima metode pengendalian, yaitu kultur teknis,
sanitasi, fisik-mekanis, biologi dan kimiawi,” tambahnya.
Kultur teknis dan biologi, lanjutnya, itu lebih diterapkan
untuk tikus di pertanian dan perkebunan. Sementara di
permukiman, kita lebih mengandalkan teknik sanitasi,
fisik-mekanis dan kimiawi. Lebih lanjut ia menerangkan,
teknik sanitasi di permukiman lebih mudah diterapkan
dibandingkan di pertanian maupun perkebunan. Hal ini
karena ruang lingkungan yang tercover di permukiman

“Kalau pengendalian mekanis, yang efektif kita terapkan
adalah mencegah tikus supaya tidak masuk ke dalam
bangunan. Dengan cara menutup rapat celah-celah yang
ada di bangunan dengan bahan yang kuat yang tidak
dapat digerogoti tikus terutama bahan logam,” jelas
Swastiko.
Cara lainnya adalah dengan mengusir tikus menggunakan
gelombang elektromagnetik, suara ultrasonik maupun
menggunakan bahan tumbuhan atau rempah-rempah.
Metode pengusiran menggunakan suara ultrasonik dapat
memanfaatkan suara jangkrik, sementara bahan rempah
yang dapat digunakan untuk mengusir tikus antara lain
seperti bawang putih, merica, cabai rawit, dan bintaro.
“Kalau menggunakan suara, tikus akan berusaha mencari
sumber suara dan berusaha supaya suara tersebut tidak
berbunyi lagi, sementara kalau menggunakan bahan
rempah, tingkat efektivitasnya belum sampai 100 persen
dan baru bisa mengusir tikus untuk sementara waktu
saja,” terangnya.
Adapun perangkap, lanjut Swastiko, ini cukup efektif
digunakan untuk mengendalikan tikus, mulai dari
perangkap hidup (life trap) maupun perangkap mati (dead
trap). Untuk teknik pemerangkapan, perangkap dapat
dicuci menggunakan sabun, air panas maupun air cucian
beras untuk menghilangkan bekas feromon sehingga tidak
dicurigai oleh tikus lain. Perangkap perlu menggunakan
umpan yang menarik bagi tikus seperti kelapa bakar, selai
kacang maupun makanan yang tinggi protein seperti
daging. Perangkap tersebut dapat diletakkan pada tempat
yang bervariasi dan tidak hanya berfokus pada satu
tempat saja. Perangkap bisa diletakkan pada runway atau
jalur tikus maupun tempat yang menarik bagi tikus.
Adapun untuk pengendalian kimiawi, dapat dilakukan
dengan menggunakan rodentisida, fumigan, atraktan,
repelen maupun kemosterilan. Aplikasi rodentisida dapat
dilakukan menggunakan umpan yang menarik bagi tikus
tetapi tidak menarik bagi hewan lain sehingga
penggunaan rodentisida lebih efektif. Sementara metode
atraktan, repelen dan kemosterilan lebih efektif digunakan
pada area pertanian dan perkebunan. (RA)
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