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Rektor IPB Sampaikan Ucapan Duka Cita
ke Rektor UNTB Lombok
pengembangan dan pembinaan rumah sakit hewan,
khusunya di UNTB. Menurutnya, pertemuan ini harus
segera diimplementasikan dalam bentuk nyata, sehingga
terjalin komunikasi yang intensif untuk mewujudkan
sinergitas kedua belah pihak. “Semoga ke depan naskah
kesepahanan ini bisa diperluas pada fakultas lain yang ada
di lingkungan UNTB agar bisa memajukan dan
meningkatkan sumberdaya manusia di bidang keilmuan
dalam membangun bangsa,” ujarnya.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Nusa
Tenggara Barat (UNTB) melakukan penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman oleh Rektor IPB, Dr.
Arif Satria dan Rektor UNTB, Dr. Mashur dilakukan di Ruang
Sidang Rektor, Kampus IPB Dramaga Bogor, (7/8).

Rektor UNTB, Dr. Mashur menyampaikan rasa terima kasih
atas ucapan belasungkawa dari seluruh keluarga besar IPB
atas duka musibah gempa di Lombok. Menurutnya, UNTB
sangat bangga dapat menjalin kerjasama dengan IPB.
“UNTB dalam waktu dekat ini akan membuka Program
Pendidikan Dokter Hewan (PPDH). Kami datang dan
melihat langsung fasilitas dan pelayanan yang ada di
Rumah Sakit Hewan Pendidikan (RSHP) FKH IPB. Dari
kerjasama ini, saya berharap bisa mengembangkan dan
meningkatkan rumah sakit hewan agar nantinya rumah
sakit hewan di UNTB bisa seperti IPB,” tandasnya. (Awl/Zul)

Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Wakil Rektor
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr.
Agus Purwito, Dekan Fakultas Kedokteran Hewan UNTB,
Drh Kholik, M.Vet dan para dekan serta wakil dekan di
lingkungan IPB.
Dalam kesempatan ini Rektor IPB, Dr. Arif Satria mewakili
IPB menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas
musibah gempa yang terjadi di Lombok. “Kita berdoa
semoga masyarakat Lombok diberikan ketabahan dan
kesabaran,” ujarnya.
Dr. Arif berharap, pertemuan atau kerjasama ini akan
menjalin hubungan baik, dapat memperkuat bidang
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IPB dan UIR Jalin Kerjasama MoU

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) bersama Universitas Islam
Riau (UIR) telah melaksanakan Penandatanganan
Memorandum of Understanding (MoU) bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat, Jumat (3/8) di Kampus Universitas Islam Riau
(UIR), Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau.
MoU ditandatangani oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan
Rektor UIR, Prof. Syafrinaldi. Rektor UIR berharap,
kerjasama UIR dengan IPB dapat ditindaklanjuti oleh tim
teknis kedua pihak. Ia menegaskan, kerjasama serupa telah
banyak dilakukan UIR dengan berbagai perguruan tinggi
baik di dalam maupun di luar negeri.

memiliki kesempatan untuk maju. Rektor IPB mengajak
untuk jeli melihat pergeseran dan perubahan. Kejelian ini
yang kemudian mendorong untuk berimajinasi dan
berkreativitas.
Pada kesempatan yang lain, Rektor IPB juga bertemu
dengan Pengurus Dewan Pengurus Daerah Himpunan
Alumni (DPD HA) Riau dan menyampaikan informasi
terbaru seputar IPB kepada Alumni IPB. (*/ris)

Sementara itu Rektor IPB menyatakan, pihaknya tak pernah
memandang besar kecilnya sebuah universitas. "Justru
yang kecil lebih berpeluang berkembang dibandingkan
yang besar karena yang kecil lebih lincah. Kadang kita iri
melihat yang kecil, sebab dalam hitungan waktu mampu
melejit. Mudah-mudahan kerjasama ini tidak hanya di atas
kertas, “ harap Rektor IPB.
Pada kesempatan ini Rektor IPB juga menawarkan kepada
mahasiswa dan dosen-dosen UIR untuk melanjutkan
program pascasarjana baik S2 maupun S3. Rektor IPB juga
mengajak UIR untuk bersanding memacu diri menjadi lebih
baik, yang besar dan yang kecil sama-sama berpeluang dan
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Alumni IPB Asal Tabagsel Siap Kawal PSDKU Padang Lawas

H

impunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB)
Tapanuli Bagian Selatan dan Ikatan Keluarga
Alumni Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan –
Bogor (Ikamatabagsel) bekerjasama dengan dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas)
mengadakan Workshop Program Study Di Luar Kampus
Utama (PSDKU) IPB Padang Lawas. Kegiatan ini
dilaksanakan, Senin (6/8) di Executive Development Training
Center (EDTC), Kampus IPB Baranangsiang.
Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Ir. Arief Darjanto, M.Ec
berkesempatan membuka workshop ini. Pada kesempatan
tersebut hadir Bupati Palas beserta aparat pemda, tokoh
Palas di perantauan dan tim PSDKU IPB selaku pihak
penyelenggara PSDKU di Palas. Ketua panitia drh. Afni Mai
Syarah Harahap, MM menyatakan bahwa kegiatan ini
merupakan salah satu bentuk kontribusi alumni untuk
kampung halaman. Salah satu tokoh muda Palas, drh.
Rahmat Hidayat Harahap, M.Si, M.H berharap dari kegiatan
ini tersusun langkah-langkah strategis untuk mendukung
usaha meningkatkan mutu pendidikan dan mendorong
percepatan akreditasi untuk PSDKU IPB Palas.

Kabupaten Palas, H. Ali Sutan Harahap menyambut baik
uluran warga perantauan dan berkomitmen untuk
meningkatkan kualitas PSDKU yang ada di daerahnya.
Sementara itu alumni IPB yang juga Ketua Umum
Ikamatabagsel Bogor, Ir. M. Yazid Busthomy Lubis
menyampaikan bahwa Alumni IPB Tabagsel dan
(Ikamatabagsel) siap mengawal dan berkontribusi
maksimal dalam usaha peningkatan PSDKU IPB di Palas
bahkan hingga terbentuk menjadi perguruan tinggi
mandiri. (*/ris)

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan
Pengembangan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Wawan Oktariza
menyampaikan beberapa pengalaman terkait pengelolaan
PSDKU IPB di beberapa lokasi lain seperti Sukabumi, Jawa
Barat, Yapen, Papua dan beberapa lokasi lainnya. Bupati
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Mahasiswa IPB Bantu Pemerintah Atasi Permukiman Kumuh
Dalam aksinya, tim ini terlebih dahulu mewawancarai
instansi terkait guna melihat dampak kebijakan yang telah
diterapkan dan indikator keberhasilannya. Selanjutnya
mereka melakukan turun lapang mewawancarai
masyarakat di permukiman kumuh berdasarkan titik lokasi
permukiman yang termasuk dalam kategori.
“Kita turun lapang di tiga kelurahan di Kota Bogor yang
termasuk kumuh, yaitu kelurahan Ciwaringin, Pasir jaya,
dan Batu tulis. Untuk Pasir Jaya dan Ciwaringin kita
mewawancarai di daerah dekat bantaran sungai. Untuk
Batu Tulis kita mewawancarai di dekat bantaran sungai dan
rel kereta. Untuk Batu Tulis, lokasi perumahan terbagi dua.
Bagian bawah dekat dengan bantaran sungai. Sedangkan
bagian atas dekat dengan rel kereta api dan jumlah
rumahnya cenderung padat. Untuk Ciwaringin dan Pasir
Jaya letaknya di bantaran sungai, penduduknya padat dan
tanahnya curam,” ungkapnya.

T

ingginya perpindahan penduduk menuju perkotaan
menimbulkan berbagai persoalan. Dampaknya
berpengaruh terhadap terbatasnya sumberdaya,
menipisnya lahan permukiman dan meningkatnya
kriminalitas. Tak jarang di beberapa sudut perkotaan akan
tampak permukiman kumuh padat penduduk. Melalui
kebijakannya, pemerintah berupaya mengatasi
permasalahan permukiman kumuh dengan meningkatkan
kualitas permukiman dan relokasi tempat tinggal.
Mendukung hal tersebut tiga mahasiswa IPB di bawah
bimbingan:Dr. Ir. Wiwiek Rindayati, M.Si yaitu Widya
Aninditha, Arwa Inas Sha ya, dan Taushi Azhari menggagas
sebuah program bernama Realisasi Bogor Indah Lestari.
Program ini merupakan bagian dari Program Kreativitas
Mahasiswa bidang Sosial Humaniora (PKM PSH) yang
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Dalam proposalnya
mereka memberi judul “Realisasi Bogor Indah Lestari
dengan Penerapan Kebijakan Social Slum Upgrading”.

Dari hasil wawancara terhadap 120 responden, tim ini
menemukan sebanyak 69 responden memilih untuk tetap
tinggal di permukiman tersebut meskipun diberi fasilitas
untuk pindah secara gratis. Sedangkan sisanya memilih
untuk pindah jika terdapat kebijakan pemerintah yang
mengharuskan mereka untuk merelokasi tempat
tinggalnya.
Berdasarkan penelitian ini, tim memberikan rekomendasi
bagi pemerintah. Rekomendasi kebijakan ini bernama
realisasi Bogor Indah Lestari. Kebijakan ini menitikberatkan
terhadap perbaikan lingkungan dalam aspek kelengkapan
prasarana kesehatan dan teknis khususnya persampahan.
“Program ini dititikberatkan pada tiga aspek peningkatan
kualitas yaitu edukasi, peningkatan fasilitas umum dan
sosial, serta standarisasi kebijakan,”ungkapnya. (IRM/ris)

“Agar kebijakan berjalan e sien dan efektif, perlu diketahui
faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam
memutuskan untuk tetap tinggal atau tidak di permukiman
kumuh. Oleh karena itu, kami ingin melihat faktor apa saja
yang mempengaruhi dan seberapa besar pengaruh faktor
tersebut terhadap keputusan tinggal suatu individu di
permukiman kumuh,” tutur Widya.
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Mahasiswa IPB Kenalkan Al-Qur’an Lewat
Dongeng Boneka Tangan
“Dongeng yang saat ini kami buat difokuskan pada suratsurat pendek atau juz 30. Kami sudah membuat tiga
dongeng dari surat Al-Lahab, Al-Quraisy, dan Al-Fiil,”
ungkap salah satu anggota tim, Ida Rahayu.
SaubatQu memiliki tiga tokoh utama yaitu Sauba sebagai
boneka perempuan, Ququ sebagai boneka laki-laki, dan
Somat sebagai peran pendukung. Dongeng yang dibuat
memunculkan sifat-sifat atau makna dari suatu surat yang
harus diteladani oleh anak.

A

l-Qur’an merupakan kitab suci dan pedoman bagi
seluruh umat muslim di dunia. Sebagai seorang
muslim, pengenalan Al-Qur’an seharusnya sudah
dilakukan sedini mungkin. Mirisnya, banyak anak muda
yang mulai meninggalkan kebiasaan membaca Al-Qur’an.
Munculnya berbagai media hiburan baru seperti televisi
dan gadget telah menggeser kebiasaan membaca AlQur’an anak muda zaman sekarang.
Kemirisan tersebut dirasakan sejumlah mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) yang meresponnya dengan
membentuk tim yang terdiri dari Nisa Nurjanah, Risky
Ramadhan, Ida Rahayu, Iva Nurul Faizah, dan Nurjanah.
Mereka menawarkan suatu metode baru untuk
meningkatkan minat baca dan mempelajari makna AlQur’an bagi anak-anak yaitu SaubatQu.
SaubatQu singkatan dari Saung Baca dan Tadabbur Qur’an
merupakan program pengabdian masyarakat yang
dituangkan dalam Pekan Kreativitas Mahasiswa bidang
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) dengan judul
“SaubatQu (Saung Baca dan Taddabur Qur'an) Metode
Belajar Berbasis Boneka Tangan di Madrasah Daerah
Cangkurawok.” Program pengabdian dilakukan oleh tim di
bawah bimbingan Salahuddin El Ayyubi, Lc. M.A.
Berawal dari kepengurusan Rohani Islam (Rohis) masa
Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU), tim ini
melakukan bakti sosial ke suatu madrasah di daerah
Cangkurawok, Dramaga Bogor. Kemudian, tim
memutuskan untuk menjadikan madrasah tersebut
sebagai sekolah tujuan program pengabdian.
“Sebelumnya, kami sempat berasumsi bahwa metode
mengaji Al-Qur’an dari dulu itu tidak banyak berubah. Hal
tersebut dapat menyebabkan memudarkan kebiasaan
mengaji pada anak. Kami menawarkan metode baru dalam
menyampaikan isi Al-Qur’an yaitu dengan boneka tangan.
Metode ini kami pilih sebagai inovasi untuk meningkatkan
minat anak dalam membaca dan memahami makna AlQur’an,” tutur ketua tim, Nisa Nurjanah.

“Kami menentukan tokoh dan naskah cerita. Contohnya
pada surat Al-Lahab yang artinya gejolak api. Surat ini
menceritakan sifat Abu Lahab dan istrinya yang suka
menyebar tnah. Dongeng surat Al-Lahab ini menampilkan
latar tempat di suatu madrasah dimana Sauba dan Ququ
yang sedang bertengkar, karena Ququ belum berhasil
menghafalkan surat Al-Lahab. Kemudian, seorang tokoh
sebagai manusia kami munculkan sebagai ustad yang
menceritakan makna dari surat Al-Lahab. Kami
memanfaatkan boneka tangan sebagai pengantar
dongeng dalam menyampaikan makna dari surat Al-Lahab,”
tutur salah satu anggota tim, Nurjanah.
“Tema yang kami buat menyesuaikan juga dengan surat
yang akan didongengkan. Kami melihat anak-anak
madrasah ini membutuhkan bantuan untuk meningkatkan
kecintaannya pada Al-Qur’an dan berusaha menanamkan
akhlak baik. Sehingga, kami menentukan metode boneka
tangan ini sebagai solusinya. Kami juga akan melakukan
inovasi baru untuk boneka tangan agar bisa dipasangi
baterai, sehingga lebih efektif dalam menyampaikan
dongeng,” jelas salah satu anggota tim, Risky Ramadhan.
“Tidak hanya kami saja yang mendongeng. Kami
mengajarkan kepada anak madrasah tersebut untuk
mendongeng juga. Kami melakukannya, agar program
SaubatQu ini dapat terus diterapkan di madrasah ini dan
menjadi suatu metode belajar yang dapat dicontoh untuk
madrasah lain,” harap ketua tim PKM M, Nisa Nurjanah.
(AD/ris)

“

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