IPB Today
Volume 85 Tahun 2018

Saatnya Memberikan yang Terbaik:
Tanda Cinta dari Alumni IPB Angkatan 30
dengan alumni IPB akan melahirkan generasi yang lebih
hebat dari era kita," ujar Rektor IPB. Pada kesempatan
tersebut, Ketua Umum Himpunan Alumni IPB, Fathan Kamil
mengatakan dari reuni perak yang dilakukan semua
angkatan, baru alumni Angkatan 30 ini yang memiliki
determinasi paling kuat untuk reuni perak. Fathan berharap
akan muncul kepemimpinan baru dari Angkatan 30.

S

etelah ratusan purnama tak bertatap muka, Alumni
Institut Pertanian Bogor (IPB) angkatan 30 (19932018) kembali berkumpul menjalin silaturahmi dan
kebersamaan dalam acara "REUNI PERAK ANGKATAN 30
IPB" yang diselenggarakan di Halaman Kampus IPB
Baranangsiang pada 9 September 2018. Tema yang
diangkat dalam pelaksanaan Reuni Perak Angkatan 30 ini
adalah 'Saatnya Memberikan Yang Terbaik".
Pada acara puncak Reuni Perak tersebut, Alumni Angkatan
30 berkesempatan memberikan 30 unit sepeda lengkap
dengan helm dan perlengkapan lainnya kepada IPB.
Pemberian sepeda kampus tersebut dilakukan secara
simbolis oleh Ketua Panitia Reuni, Iqbal Elyazar, kepada
Rektor IPB, Dr. Arif Satria. Pembukaan acara Reuni Perak
ditandai oleh pelepasan 30 burung merpati oleh Rektor IPB
dan para alumni.
Dalam sambutannya, Rektor IPB berharap para alumni
mengibaratkan almamater bagaikan seorang ibu. Para
alumni lahir dan dibesarkan di IPB. Dalam menghadapi era
tantangan baru para alumni diharapkan bisa membantu
adik-adik mahasiswa dalam merespon terhadap perubahan
yang ada untuk menjadi calon pemimpin masa depan.
Melalui momen reuni ini, kita berharap jalinan networking

Selain sepeda kampus, Alumni Angkatan 30 juga
memberikan beasiswa kepada adik-adik mahasiswa IPB
senilai Rp 45 juta. Acara Reuni Perak Angkatan 30 ini
dihadiri oleh sekitar 1000 orang alumni beserta
keluarganya, didukung oleh 18 perusahaan sebagai
sponsor, Metro TV dan Radar Bogor sebagai media partner.
Tari Rampak Gendang, grandprize berupa sepeda motor,
aneka doorprize dan fun games turut memeriahkan acara
Reuni Perak ini. Panitia juga melibatkan 35 orang
mahasiswa IPB dari berbagai Fakultas yang bertindak
sebagai usher guna melancarkan penyelenggaraan acara.
Sebelum acara puncak pada 9/9/18 ini, serangkaian
kegiatan berupa Talkshow 30 CINTA (Cerita Inspiratif
Alumni) telah diselenggarakan di lima Fakultas (FAPERTA,
FATETA, FPIK, FAHUTAN dan FMIPA) pada bulan April –
September 2018 yang diikuti lebih dari 1300 mahasiswa
IPB. Acara Talkshow ini ditujukan untuk berbagi cerita,
pengalaman dan inspirasi dari para Alumni Angkatan 30
yang bekerja di berbagai bidang dan profesi. Iqbal Elyazar
sebagai Ketua Panitia bersyukur bahwa Alumni IPB
Angkatan 30 yang tersebar di berbagai penjuru tanah air
dan luar negeri kembali datang memenuhi panggilan
Reuni Perak di Kampus IPB Baranangsiang. Mewakili Panitia
dan Alumni Angkatan 30, Iqbal menyampaikan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang
telah mendukung penuh penyelenggaraan Reuni Perak,
antara lain Rektor IPB beserta jajarannya baik yang di
Kampus IPB Dramaga maupun Baranangsiang, para
sponsor dan donatur, serta para mahasiswa IPB yang telah
turut berpartisipasi aktif.

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah
Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter : Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A
Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp. : (0251) 8425635, Email: humas@apps.ipb.ac.id
@official_ipb

@ipbofficial

Bogor Agricultural University

@ipb.ac.id

www.ipb.ac.id

IPB Sambut Kedatangan Alumninya yang Menjabat
Wakil Menteri Pertanian Sabah Malaysia
Kementerian Pertanian Sabah Malaysia dengan hangat.
Sabah akan terus meningkatkan kunjungan kerja menjadi
peningkatan kerjasama dalam bidang pertanian,
perkebunan, peternakan dan perikanan.
Ia menambahkan, di wilayah Sabah Malaysia hasil
pertanian khususnya panen padi hanya mencapai 4 ton per
hektar, sangat jauh sekali dari hasil panen yang dihasilkan
oleh IPB dengan padi IPB 3S yang bisa mencapai 10 ton
lebih per hektar. Jadi harapannya, IPB dapat membantu
agar panen padi di Sabah bisa melimpah seperti yang
dihasilkan oleh IPB.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menerima kunjungan kerja
dari Kementerian Pertanian Sabah Malaysia. Kunjungan
rombongan yang dipimpin Wakil Menteri Pertanian
Sabah Malasyia, Drh. Daud Yusof ini terdiri dari 19 orang
dan diterima langsung oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Wakil
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Ir. Drajat
Martianto dan Wakil Rektor Bidang Sumberdaya,
Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. Ir. Agus Purwito. Senin
(10/9) bertempat di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB
Dramaga, Bogor.

Menurutnya, kerjasama dengan IPB harus segera dilakukan
agar nama IPB naik di wilayah Sabah Malaysia. Saya yakin
IPB bisa membantu Sabah menjadi penghasil padi yang
melimpah, karena IPB memiliki peneliti dan dosen yang
mumpuni di bidangnya. Peningkatan kerjasama juga akan
ditingkatkan lagi dalam hal pendidikan.
“Sabah akan mengirimkan mahasiswa terbaiknya untuk
kuliah dan belajar di fakultas-fakultas yang ada di IPB,
khususnya FKH IPB,” tuturnya. (Awl/Zul)

Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyambut baik kedatangan
rombongan dari Malaysia yang bertujuan untuk melihat
kampus IPB dan penjajakan kerjasama. Drh. Daud Yusof
merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
IPB angkatan ke-35.
“IPB merasa bangga bahwa alumni-almuni IPB yang ada di
Sabah Malaysia sudah menjadi pejabat, seperti Drh. Daud
Yusof. IPB terus meningkatkan kerjasama dengan negara
Malaysia bahkan IPB terus melakukan seleksi mahasiswa
untuk kedokteran hewan IPB di Kuala Lumpur Malaysia.
Pada tahun ini, sekitar 31 mahasiswa asal Malaysia yang
diterima di FKH IPB. Saya harap negara Malaysia terus
mengirimkan mahasiswanya ke IPB untuk belajar bukan
saja di FKH IPB, tetapi menyebar ke fakultas-fakultas lain
yang ada di IPB,” kata Rektor.
Rektor menambahkan IPB siap menjalin kerjasama
membantu pembangunan di wilayah Sabah Malaysia,
terutama dalam bidang pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan. IPB akan menerjunkan ahli
pertanian untuk membantu petani padi yang ada di Sabah
agar hasil panennya lebih baik (bisa mencapai 9-10 ton per
hektar), karena sekarang baru mencapai 4 ton per hektar.
Sementara itu, Drh. Daud Yusof menyampaikan rasa terima
kasih atas sambutan hangat dari IPB terhadap rombongan
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Open Golf Tournament Dies Natalis IPB ke-55

P

ara Alumni Institut Pertanian Bogor yang tergabung
dalam Persatuan Golf Alumni (PGA IPB) di bawah
komando Dr. Ir. Rudy Irawan memiliki kepedulian
yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan. Mereka
memiliki hati mulia. Ini terbukti pada kegiatan Open Golf
Tournament Dies Natalis IPB ke-55 memperebutkan Piala
Rektor IPB di Sentul Highland Golf Club, 9 September 2018
yang berhasil menggalang dana beasiswa hampir
mencapai setengah miliar rupiah. Ini juga sebagai salah
satu bukti bahwa kawah candradimuka IPB telah berhasil
menyulap banyak kalangan yang tadinya menikmati
subsidi pendidikan menjadi orang-orang yang mampu
untuk membiayai pendidikan dan bahkan tergerak
membantu sesama.
Turnamen yang diikuti 164 golfer ini berlangsung meriah
setelah melewati 18 hole, mulai dari tee of pukul 7 pagi
hingga pukul 12 siang. Setelah itu acara dilanjutkan
dengan makan siang bersama dan pengumuman para
juara. Turnamen ini juga turut diikuti oleh PGA dari
sembilan perguruan tinggi diantaranya IPB, Universitas
Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas
Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh November
(ITS), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Universitas
Udayana,Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan
Universitas Brawijaya (UB).
Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan, “Alumni IPB ini
beragam, namun kita harus tetap bersatu. Terlebih lagi
alumni perguruan tinggi di Indonesia, karena kalau

Indonesia mau maju, perguruan tinggi kita harus bersatu.
Maka dari itu saya mengapresiasi PGA IPB yang telah
menyelenggarakan turnamen serta penggalangan dana
beasiswa. Oleh karena itu, kita akan memperebutkan Piala
Rektor ini rutin setiap tahunnya,” jelas Rektor IPB dalam
sambutannya.
Pada kesempatan tersebut Ketua Persatuan Golf Alumni
(PGA) IPB, Dr. Ir. R. Rudy Irawan, MM mengatakan,
“Turnamen kali dilaksanakan dengan tujuan untuk
merekatkan keakraban alumni-alumni IPB yang tersebar di
seluruh Indonesia. Selain itu kami pun berharap dengan
adanya Charity pada hari ini akan membantu adik-adik kita
yang membutuhkan bantuan beasiswa,” jelas Ketua PGA
IPB tersebut.
Pada turnamen kali ini terkumpul dana sebesar Rp 405 juta
yang mana Rp 150 juta merupakan keuntungan dari
turnamen tersebut dan Rp 255 juta merupakan hasil
pengumpulan dana yang dilaksanakan saat acara
berlangsung. Salah satu pengurus HA IPB, Kartika
menjelaskan, “Bantuan dana tersebut akan disalurkan PGA
IPB ke IPB, untuk mekanismenya akan dibicarakan dulu
dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan
Karir, ” jelas Kartika saat dikon rmasi perihal penyaluran
bantuan dana tersebut. Dalam kegiatan tersebut juga turut
dilantunkan lagu ciptaan Rektor IPB, Dr. Arif Satria yang
berjudul “Selamanya” yang disambut tepuk riuh tepuk
tangan para peserta turnamen. (KD/ris)
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Fakultas Kehutanan IPB Gelar Hari Pulang Kampus
“HAPKA XVII 2018”

D

alam rangka Dies Natalis Institut Pertanian Bogor
(IPB) ke-55, Fakultas Kehutanan IPB menggelar
acara puncak kegiatan Hari Pulang Kampus
Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan (HAPKA-HAE) IPB
XVII tahun 2018, Minggu (9/9), di Fakultas Kehutanan IPB,
Kampus IPB Dramaga, Bogor.Peserta kegiatan yang
mengusung tema ”Care dan Respect Bersinergi
Membangun Negeri” ini berharap menjadikan dan
menginginkan para alumni terus peduli, bersinergi dan
berkontribusi bersama membangun negeri.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, kegiatan HAPKA IPB
XVII merupakan momentum bagi IPB khususnya Fakultas
Kehutanan IPB untuk terus berkonsolidasi melakukan
upaya mobilisasi sumberdaya dalam rangka memajukan
dan membangun Fakultas Kehutanan IPB ke arah yang
lebih baik. “Program IPB sekarang difokuskan untuk
membuat atau membangun “etalase”. Setiap fakultas di
IPB harus mendirikan atau menampilkan etalase. Etalase
merupakan marketplace yang bisa kita tunjukkan kepada
publik atau masyarakat, dimana orang-orang bisa tahu,
melihat dan menyaksikan tentang apa yang kita kerjakan.
Contohnya Fakultas Kehutanan harus mempunyai taman
hutan, atau galeri konservasi,” kata Rektor IPB.

Rektor IPB menambahkan, IPB tidak bisa sendiri, Fakultas
Kehutanan IPB tidak bisa sendiri, perguruan tinggi dan
fakultas manapun yang ada di Indonesia dan dunia tidak
bisa sendiri, selalu ada pengaruh dan mempengaruhi.
Maka peran alumni sangat penting mempunyai peran
signi kan yang merasakan langsung keadaan di lapangan
mengenai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, para
alumni yang bekerja di pemerintahan, swasta dan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan masukanmasukan dan memberikan energi yang positif kepada
Fakultas Kehutanan dan IPB pada umumnya.
Rektor menegaskan, “Kita ingin mencetak “leader”. Untuk
itu alumni IPB harus menjadi leader dan IPB terus
memberikan pendidikan dan keahlian kepada mahasiswa
dan lebih ditekankan pada aspek peningkatan softskill. IPB
tidak ingin mahasiswa dan alumninya menjadi follower. IPB
ingin alumni menjadi leader, untuk itu IPB akan terus
mendorong dan men-support para alumni yang memang
potensial menjadi leader di bidang birokasi, bisnis, politik
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kalau alumni IPB
jadi pemimpin dan mahasiswanya calon pemimpin di masa
depan, maka kita bisa mengarahkan dan IPB dapat
menentukan nasib bangsa ini.”
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Dekan Fakultas Kehutanan IPB, Dr. Ir. Rinekso Soekmadi
menyampaikan, “Rasa bangga dan bersyukur terhadap
Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB, dimana HAPKA
IPB sekarang ternyata dilirik dan dilihat oleh fakultas lain
yang ada di IPB, dan sekarang beberapa fakultas mencoba
mengadopsi kegiatan yang dilakukan oleh HAPKA IPB
untuk ditindaklanjuti dan diterapkan di fakultas masingmasing. Kemudian Fakultas Kehutanan IPB juga sekarang
sedang mencanangkan taman hutan kampus yang
berlokasi di Cikabayan Kampus IPB seluas 15 hektar. Taman
kampus ini nantinya menjadi tempat koleksi pohon-pohon
langka dan tempat untuk ekspresi mahasiswa Fakultas
Kehutanan IPB. Jadi di taman hutan kampus nantinya
direncanakan ada informasi mengenai center yang
berhubungan dengan edukasi kehutanan, sekaligus untuk
mengedukasi generasi muda atau anak sekolah agar
mencintai lingkungan dan hutan,” ujarnya.
Ketua Panitia HAPKA HAE IPB XVII, Arif Mahmud
menyampaikan rasa terima kasih atas kepada para alumni
Fakultas Kehutanan IPB atas kontribusi yang demikian
besar pada acara HAPKA HAE IPB XVII tahun 2018.
Disampaikan bahwa HAPKA kali ini lebih berwarna dan
meriah dibandingkan dengan acara-acara sebelumnya.
Pada pelaksanaan HAPKA HAE IPB XVII ini, terdapat
rangkaian kegiatan yang meliputi Fun Oﬀ Road, Lomba
Foto Lingkungan dan Hutan Nasional, Seminar Nasional,

Musyawarah Nasional HAE IPB, Run 4 Jungle, GoEs Asik,
penanaman pohon, dan lomba gaple. Perhelatan tiga
tahunan ini kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 9
September 2018 yang di dalamnya terdapat kegiatan
pameran foto, bazar, demo minyak atsiri, panganugerahan
Wanabhakti Award, launching website Forest Digest, dan
Dramaga Jungle Jazz 2018. Dramaga Jungle Jazz telah
berlangsung tiga kali, dan di tahun ini menghadirkan Idang
Rasjidi, Syaharani, Ello, dan Rieka Roslan.
HAPKA HAE IPB XVII tahun ini juga memberikan bantuan
sepeda asuh kepada mahasiswa IPB, sebanyak 32 sepeda
dalam rangka untuk mendukung kegiatan Green Campus
IPB.
Melalui Munas 2018, dilakukan pemilihan Ketua Himpunan
Alumni Kehutanan IPB yang baru. Dalam proses yang
dinamis, Ketua Umum HAE (Fakultas Kehutanan) IPB
periode 2015-2018, Awriya Ibrahim digantikan oleh
Bambang Supriyanto, Ketua Umum HAE IPB periode 20182021.
Sementara Ketua Umum HAE IPB periode 2015-2018,
Awriya Ibrahim mengatakan, program kegiatan yang
selama ini dilaksanakan oleh Himpunan Alumni Fakultas
Kehutanan IPB lebih difokuskan pada bidang sosial.
(Awl/ris)
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Alumni FMIPA IPB Angkatan 30 Berbagi Kisah
kepada Mahasiswa IPB

S

ebagai wujud rasa peduli terhadap mahasiswa,
alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB) angkatan
30 menyelenggarakan Talkshow 30 Cinta (Cerita Inspiratif
Alumni). Talkshow 30 Cinta ini merupakan rangkaian
kegiatan menjelang Reuni Perak IPB angkatan 30. Kegiatan
talkshow yang digelar pada Sabtu (8/9) ini bertempat di
Gedung Kuliah A Fakultas Pertanian IPB.
“Kami sangat bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan
alumni karena alumni merupakan stakeholder penting
dalam dunia kampus dan kami sangat berharap mahasiswa
bisa mendapat tambahan softskill dari alumni,” ujar Dr. Ir. Sri
Nurdiati, M.Sc, Dekan FMIPA IPB dalam sambutannya.
Dr. Sri Nurdiati juga berharap, para alumni dapat
memberikan dukungan dan bantuannya dalam
memajukan kampus IPB terkhusus FMIPA terutama dalam
menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia pasca-kampus.
Talkshow 30 Cinta diadakan bertujuan menjalin komunikasi
dengan alumni dan sebagai ajang silaturahim antar alumni
dan mahasiswa. Tidak hanya itu, dalam kegiatan talkshow
ini, alumni diberi kesempatan untuk berbagi kisah
inspiratifnya kepada mahasiswa. Pada kesempatan kali ini,
ada tujuh orang alumni FMIPA IPB angkatan 30 yang
berbagi kisah. Ketujuh alumni tersebut adalah Dr. Ir. Rokhis
Khomarudin, M.Sc, Cecep Hendra, S.Si, MBA, Iwan Setiawan,
S.Si, Dr. Djoni Hartono, S.Si, ME, Dedy Tri Riyadi, S.Si,
Lodegasi Lindely, S.Si, dan Nasruddin Suyuti, S.Si.

Kesempatan berbagi kisah dimulai dari Nasruddin Suyuti,
S.Si, Marketing and Sales Manager di PT. Hokkan Indonesia.
Sebagai seorang marketing di sebuah perusahaan,
Nasruddin pernah menjadi top sales di perusahaan yang
pernah ia tempati. Perjalanannya untuk menjadi top sales
tidak mudah, ia pernah melamar ratusan pekerjaan di
bidang kimia namun gagal. Perjalanannya menjadi sales
dimulai dengan menjual pil KB di sebuah perusahaan
farmasi dan sering berpindah-pindah perusahaan.
Meskipun Nasruddin merupakan lulusan kimia, ia merasa
tidak salah memilih jalan menjadi sales. Karena sales ini
merupakan profesi menarik untuk digeluti.
“Setiap apapun yang kita kerjakan, pasti bisa dipelajari.
Meskipun banyak gagalnya, jangan pernah merasa gagal
itu suatu keterpurukan, tapi sebuah peluang untuk
bangkit,” pungkas Nasruddin.
Sama halnya dengan Nasruddin, Cecep Hendra, S.Si, MBA
yang merupakan lulusan Statistika ini menjadi Direktur PT.
Karsa Abdi Husada, perusahaan farmasi yang sebenarnya
bukan bidangnya. Perjalanan menjadi seorang direktur
perusahaan menurutnya tidak mudah. Ia pernah tidak
setuju dengan orangtuanya terkait pendirian perusahaan
farmasi yang saat ini Ia kelola. Menurutnya, perusahaan
farmasi terlebih rumah sakit bukan sebuah perusahaan
bisnis yang menjanjikan. Namun setelah Ia berkecimpung
di dunia medis, akhirnya Ia memutuskan ikut membantu
mewujudkan cita-cita orangtuanya mendirikan perusahaan
farmasi.
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Menurutnya, terdapat kekuatan yang sangat hebat dalam
setiap usaha mewujudkan cita-cita, yaitu kekuatan doa.
Dengan kekuatan doa, sesulit apapun masalah pasti akan
terasa ringan dan mudah.
Berbeda dengan dua pembicara sebelumnya, Dr. Ir. Rokhis
Khomarudin, M.Sc, lebih menjelaskan pekerjaannya
sebagai direktur di Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN). Sebagai Head of Remote Sensing
Aplication Center, LAPAN, Dr. Rokhis, menceritakan
pengalamannya bekerja di bidang remote sensing atau
penginderaan jauh. Ia mengatakan, remote sensing adalah
perpaduan antara ilmu dan seni. Karena melalui teknologi
remote sensing, dapat dilakukan identi kasi suatu obyek
tanpa menyentuh obyek tersebut. Teknologi remote sensing
adalah salah satu teknologi penting yang harus dimiliki
oleh setiap negara, karena siapa yang dapat menguasai
antariksa maka dia akan menguasai dunia.
“Sayangnya teknologi remote sensing ini belum menjadi
perhatian serius pemerintah, padahal dengan luas wilayah
yang besar, tanpa didukung dengan data satelit atau
remote sensing maka Indonesia akan ketinggalan jauh
dengan negara lain,” ujar Dr. Rokhis.
Teknologi remote sensing dapat digunakan untuk berbagai
keperluan terutama di bidang pertanian seperti pemetaan
pertumbuhan padi, pemetaan produksi padi, pemetaan
penggunaan lahan pertanian, dan pemetaan tingkat
kerusakan sawah. Selain menjelaskan pentingnya teknologi
remote sensing di Indonesia, Dr. Rokhis juga menjelaskan
bahwa untuk menjadi orang sukses perlu proses. Terlebih
lagi dengan keberadaan teman, karena peran seorang
teman sangat penting dalam meraih cita-cita.
Sedangkan Lodegasi Lindely, S.Si, President Director of
Rubber and Tea Plantations Companies, menyampaikan
harapan kepada mahasiswa IPB supaya lebih berani terjun
di bidang pertanian secara langsung. Sebagai pemimpin
sebuah perusahaan pertanian, Lodegasi juga mengajak
pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak meninggalkan
pertanian begitu saja.

Melalui pengalamannya selama kuliah, Djoni memotivasi
mahasiswa supaya tidak terlena dengan kemudahankemudahan yang didapatkan. Ia mengatakan, harus belajar
lebih keras, kalau perlu kasur di kamar itu diganti dengan
batu supaya bisa merasakan betapa kerasnya perjuangan
hidup ini.
Berbeda dengan dua alumni yang berkecimpung di dunia
sastra ini, Iwan Setyawan, S.Si dan Dedy Tri Riyadi, S.Si lebih
mengajak mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya di
dunia melalui sastra dan karya seni.
Iwan Setyawan, penulis novel “9 Summer 10 Autumns”, ini
mengajak mahasiswa IPB untuk lebih terbuka dan lebih
bergaul lagi dengan dunia di sekitarnya. Menurutnya,
alumni IPB banyak yang kurang percaya diri dan
mahasiswanya lebih cenderung menutup diri.
“Sudah saatnya mahasiswa IPB untuk mengekspresikan
dirinya, belajar menulis jurnal, belajar bahasa asing baik
bahasa Inggris, Jepang, atau yang lainnya. Harus banyak
membaca buku dan belajar public speaking juga, terlebih
belajar debat,” ujar Iwan.
Sama halnya dengan Iwan, Dedy juga mengajak mahasiswa
IPB untuk mencintai sastra karena sastra Indonesia saat ini
masih ketinggalan dari negara lain. Menurutnya,
perwujudan dari cinta terhadap sastra tidak hanya sebatas
menulis puisi atau cerita pendek (cerpen), melainkan bisa
berupa lukisan. Ia juga menyayangkan dengan belum
adanya tulisan-tulisan maupun sastra hasil karya
mahasiswa IPB yang dimuat di media nasional.
“Meskipun IPB tidak ada jurusan sastra, tapi sastra ini
penting untuk dikembangkan. Melalui sastra, kita bisa
menggambarkan siapa diri kita sebenarnya,” pungkas Dedy.
Di akhir sesi talkshow, Dedy mendapat kesempatan untuk
membacakan puisi karyanya yang berjudul “Dalam
Pesawat.” Puisi tersebut menggambarkan tentang proses
kehidupan yang ia jalani sampai saat ini. Dalam puisinya, ia
berpesan untuk tidak menyesali masa lalu dan menyiapkan
masa depan. (rosyid/Zul)

“Jangan sampai ditinggal begitu saja, meskipun berat
untuk menjadi petani, tetapi petani itu sebuah peluang
bisnis yang besar di masa mendatang,” pungkasnya.
Lain halnya dengan alumni yang saat ini menjadi dosen, Dr.
Djoni Hartono, S.Si, ME, dosen Ekonomi di Universitas
Indonesia, memiliki jalan kehidupan yang terjal. Ia
menuturkan, selama di IPB, Djoni mendapat pelajaran
berharga. Mulai dari perjuangan bertahan hidup, tekun dan
disiplin dalam belajar, dan nilai-nilai moral lainnya yang
tidak diajarkan di kampus lain.
“Selama kuliah di IPB saya hidup pas-pasan, tempat tinggal
waktu itu ya kontrakan yang paling murah,” ujar Djoni.
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Menyaksikan Kecantikan Budaya Nusantara Lewat
Karnaval Gebyar Nusantara 2018
Selain kegiatan ini, rangkaian acara Gebyar Nusantara 2018
pun akan menghadirkan Flash Mob Gebyar Nusantara pada
Minggu, 16 September 2018 dan acara puncak Gebyar
Nusantara yang akan dilaksanakan pada 30 September
2018. (PRH)

P

erbedaan membuat negara kita menjadi semakin
indah. Keberagaman budaya antar daerah justru
semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Hal
itulah yang tercerminkan dalam Karnaval Gebyar Nusantara
2018 yang mengusung tema “Anggana Raras Nusantara”
yang berarti Nusantara yang Cantik.
Karnaval yang diselenggarakan oleh Kementerian Seni
Budaya Badan Eksekutif Mahasiswa - Keluarga Mahasiswa
(BEM-KM) Institut Pertanian Bogor (IPB) ini merupakan
salah satu rangkaian acara Gebyar Nusantara (Genus) 2018.
Karnaval ini berlangsung di sepanjang Jalan Sudirman,
mulai dari Gedung Jasindo sampai Pusat Pendidikan Zeni
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada
Minggu (9/9). Sebanyak 15 Organisasi Mahasiswa Daerah
(Omda) turut memeriahkan karnaval ini. Masing-masing
Omda memperkenalkan kostum dan menunjukkan
kesenian adat mereka. Aktivitas ini menarik perhatian
masyarakat Bogor yang melintasi jalan tersebut.
Gambaran Kegiatan Karnaval Gebyar Nusantara 2018 dapat
disaksikan pada link berikut :
https://youtu.be/iqxJnFmgXYQ
Karnaval ini dibuka secara simbolik oleh Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat
Martianto. “Mahasiswa IPB berasal lebih dari 360
kabupaten/kota di Indonesia dan di masing-masing
kabupaten/kota atau provinsi terdapat Omda. Melaui
kegiatan ini setiap Omda bisa menunjukkan ekspresi dan
kebudayaan dari masing-masing daerah. Saya kira ini
merupakan salah satu contoh yang luar biasa dimana
perbedaan dan keragaman tersebut dapat menyatu dalam
satu kesatuan yang indah,” ungkap Dr. Drajat.
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Himasper IPB Gelar Pelatihan Penanganan
Mamalia Terdampar
faktor umur, dimangsa predator, cuaca buruk, disorientasi
(gempa dasar laut, gangguan pada sistem sonar, aktivitas
seismic, dan suara kapal), ditangkap langsung, dibom,
ditombak, terjerat jaring nelayan secara tidak sengaja,
kualitas air laut yang buruk karena pencemaran, serta
tabrakan dengan kapal.

H

impunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya
Perairan, Institut Pertanian Bogor (Himasper IPB)
menyelenggarakan Pelatihan Penanganan
Mamalia Terdampar. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang
Diskusi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (8-9/9). Pelatihan ini juga melakukan
praktik di Kolam Renang Cinangneng.
Sebelum mempelajari penanganan mamalia terdampar,
peserta diajak untuk mengenal terlebih dahulu jenis-jenis
mamalia laut. Peneliti dari Departemen Ilmu dan Teknologi
Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (ITK FPIK
IPB), Adriani Sunuddin, S.Pi, M.Si memaparkan jenis-jenis
mamalia laut yang ada di Indonesia. Sebanyak 35 jenis
mamalia laut dapat ditemukan di perairan Indonesia.
Mamalia laut memiliki kemampuan menahan nafas cukup
lama untuk menyelam. Hal tersebut didukung oleh
anatomi dan morfologi khas yang dimilikinya. Penglihatan
mamalia laut tidak begitu tajam. Mamalia laut memiliki
kemampuan untuk mengubah sistem indra dari visual
menjadi audio dan mengembangkan komunikasi suara.
Penanganan mamalia terdampar yang tepat merupakan
hal yang penting. Hal tersebut perlu dilakukan untuk
meningkatkan peluang kehidupan satwa. Selain itu,
dokumentasi yang tepat dapat memahami pengelolaan
kawasan konservasi, mengetahui kegiatan di laut yang
tidak lestari, dan persebaran satwa laut di Indonesia.
Penanganan mamalia laut secara umum digolongkan
menjadi dua kondisi yaitu kondisi hidup dan mati.
Penanganan yang tepat pada mamalia laut yang masih
hidup adalah diselamatkan. Setelah peserta mempelajari
teorinya, simulasi praktik penyelamatan mamalia
terdampar dilakukan baik di dalam dan di luar ruangan.
Kejadian terdamparnya mamalia laut dapat disebabkan
oleh beberapa hal. Hal tersebut antara lain adalah sakit,

“Kejadian mamalia terdampar akhir-akhir ini sering sekali
dilaporkan pada kami. Hampir setiap bulan. Fenomena ini
terjadi di berbagai daerah. Lebih dari 300 kasus sejak tahun
2000. Hal tersebut tidak dapat menyatakan secara
langsung bahwa keadaan alam sedang tidak baik. Jika
dilihat dampak positifnya, hal tersebut terjadi karena
semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya
penanganan mamalia terdampar,” ungkap konservasionis
dari Whale Stranding Indonesia, Sheyka Nugrahani Fadela.
Pelatihan Penanganan Mamalia Terdampar ini merupakan
salah satu rangkaian program kerja dari Division of
Environmental and Social Himasper IPB yang diberi nama
Career Development Training (CDT). CDT memiliki dua
rangkaian kegiatan yaitu Pelatihan Dasar Penggunaan
ArcGIS dalam Analisis Data Spasial dan Pemetaan serta
Pelatihan Penanganan Mamalia Terdampar. Kedua kegiatan
tersebut dilakukan secara terpisah. Pelatihan Dasar
Penggunaan ArcGIS tersebut dilakukan terlebih dahulu
kemudian diikuti dengan Pelatihan Penanganan Mamalia
Terdampar.
Pelatihan ini diangkat dari isu-isu yang sering terjadi di
bidang Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP). Pelatihan
Dasar Penggunaan ArcGIS dilaksanakan untuk melatih
softkill peserta dalam pembuatan peta perikanan dalam
menghadapi era digitalisasi. Isu lain yang sedang marak
terjadi adalah banyaknya kasus mamalia terdampar.
Pelatihan Penanganan Mamalia Terdampar mewadahi
minat peserta terhadap mamalia laut. Tujuan diadakannya
pelatihan tersebut adalah mencetak konservasionis untuk
melakukan penanganan yang tepat terhadap adanya
peristiwa mamalia terdampar.
“Sebagai mahasiswa dari Departemen MSP, kami memiliki
kewajiban untuk terus belajar mengenai pentingnya
pengelolaan sumberdaya perairan yang ada. Lewat
pelatihan ini kami banyak belajar bagaimana cara
mengolah data spasial agar dapat dimanfaatkan
sebagaimana semestinya juga mengetahui tata cara yang
tepat untuk menangani mamalia terdampar,” tutur Ketua
Pelaksana CDT Himasper IPB, Cheptia Amany .(AD/Zul)
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IPB Uji Coba Drone Permukaan Laut di Kepulauan Riau

T

im dari Laboratorium Instrumentasi dan Robotika
Kelautan, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut
Pertanian Bogor (FPIK IPB) kembali memperkenalkan hasil
pengembangan teknologi kelautan terbaru. Kali ini dalam
bentuk inovasi Drone Permukaan Laut (Autonomous Surface
Vehicle). Drone yang dikembangkan berbentuk catamaran
(double hull) dengan panjang dua meter. Pengoperasian
drone ini tidak dilakukan melalui pengendali jarak jauh
(remote control) melainkan dengan cara memasukkan
terlebih dahulu program komputer ke elektronik box yang
ada di drone. Program komputer tersebut berisi perintah
tentang rencana arah gerak drone dalam bentuk titik-titik
yang akan dilalui atau waypoints atau lintasan yang
ditempuh.
Drone yang telah dikembangkan ini dapat digunakan
untuk memantau kondisi ekosistem perairan pesisir, seperti
lamun (seagrass), terumbu karang (coral reef), goba
(lagoon) dan lain-lain. Data dan informasi yang telah
dihasilkan dari drone permukaan laut, antara lain rekaman
video cam bawah air yang dilintasi drone, kedalaman
perairan (batimetri), kecerahan perairan, kloro l, serta
posisi drone dari waktu ke waktu. Drone dapat
menampilkan langsung "live streaming" gambar bawah air
ke laptop atau komputer operator. Selain itu drone juga
dilengkapi dengan data logger untuk menyimpan data
hasil pengamatan untuk diamati kembali (replay) atau
dianalisis lebih lanjut.

Bintan, Kepulauan Riau (KEPRI). Pengembangan Drone
Permukaan Laut adalah merupakan bagian dari Internet of
Things of Seagrass yang ditujukan untuk mengembangkan
sistem observasi dan basis data tentang ekosistem lamun.
Riset pengembangan ini didanai lewat DDRG (Demand
Driven Research Grant) Coremap-Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
Menurut Ketua Tim, Prof. Dr. Indra Jaya, Indonesia sebagai
negara kepulauan yang terbentang luas dan ekosistem
pesisir tropis yang lengkap, sangat memerlukan teknologi
terkini seperti drone permukaan laut. “Drone ini
diharapkan dapat melengkapi dan bahkan mengisi
kekosongan peralatan survei dan pemantauan di perairan
pesisir yang masih sulit dijangkau oleh kapal riset karena
perairan yang relatif dangkal dan berbahaya bagi kapal.
Dengan ketersedian data dan informasi dasar terkait
ekosistem yang ada, Indonesia dapat mempercepat
pengembangan dan merealisasikan potensi kekayaan alam
bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Prof. Indra Jaya.
(***/ris)

Uji coba lapang Drone Permukaan Laut telah berhasil
dilakukan di perairan Kawasan Konservasi Lamun, Pulau
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Ekonom IPB Bicara Pelemahan Rupiah, Deindustrialisasi
dan Upaya Kebijakan Mengatasinya

P

elemahan rupiah terus berlanjut dan disinyalir
karena faktor eksternal salah satunya
ketergantungannya pada impor. Pelemahan rupiah
memberikan dampak pelemahan ekonomi. Pelemahan
perekonomian Indonesia menjadi konsekuensi yang harus
diambil karena ketergantungan Indonesia pada impor
komoditas dan deindustrialisasi dalam satu dekade
terakhir.
Deindustrialisasi adalah sebuah kondisi dimana terjadinya
pelemahan output industri dan berkurangnya kontribusi
sektor industri terhadap sumbangsih terhadap
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini
disampaikan Dr. Muhammad Findi, Staf Pengajar di
Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
(FEM IPB).

“Kondisi deindustrialisasi ini biasanya dicirikan juga
dengan memburuknya serapan tenaga kerja baru dan
peningkatan angka pengangguran. Solusi cepat biasanya
dapat dilakukan melalui regulasi yang dikeluarkan
pemerintah dengan pemberian insentif pembebasan pajak,
penghapusan bea ekspor output barang jadi, penghapusan
bea masuk impor bahan baku, dan pemangkasan jalur
perizinan investasi langsung,” jelas Peneliti Analis Kebijakan
Publik di Center for Islamic Business and Economic Studies
(CI-BEST), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM IPB) ini. Lebih lanjut Dr. Findi
menyampaikan saran, semua regulasi tersebut dilakukan
untuk menstimulasi sektor industri manufaktur untuk
kembali bergerak pada khitahnya yakni memposisikan
kembali sektor industri sebagai lokomotif perekonomian
nasional. (*/ris)
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Gerakan Female In Action Mahasiswa IPB Tembus
Empat Konferensi Internasional
mahasiswi angkatan 2018. “Pemberdayaan ini akan
diaplikasikan melalui program intensif training dan
creative education dengan basis education entertainment
arts. Untuk intensif training akan terfokus pada aspek
peningkatan sociotechnopreneur bagi perempuan usia 1625 tahun. Program creative education merupakan solusi
dari permasalahan masyarakat Indonesia yang memiliki
pemahaman salah terkait konsep gender dengan basis
education-entertainment arts yang melalui mekanisme
penggunaan pameran kesenian sebagai media
penyampaian edukasi yang menghibur tanpa
menghilangkan nilai yang disampaikan. Kelebihan yang
saya dan pengurus-pengurus miliki di FIA adalah
networking kami yang banyak dan itulah yang ingin kami
bagi,” ujarnya.

B

erawal dari keresahan terhadap peran wanita yang
dipandang sebelah mata atau menjadi human in the
second position, mahasiswa Institut Pertanian Bogor
(IPB) membuat gerakan Female in Action (FIA). FIA
memberdayakan mahasiswi agar menjadi wanita yang
dapat berkontribusi dengan keilmuwannya untuk
masyarakat sekaligus menjadi istri dan ibu. FIA
memadukan antara gerakan di dunia maya dan dunia nyata
dalam memberikan pengaruh besar untuk
mengembangkan potensi, minat, dan bakat wanita.
FIA diinisiasi oleh Zulfa Fauziah dan dibantu Co-Founder,
Salsabila Ariana dan Co-Founder Internal yaitu Annisa dan
Iﬀah Nabila.
"Mahasiswi yang mengikuti FIA memanfaatkan sosial
media untuk metode online training modules. Kami juga
akan membuat kegiatan face to face untuk memperluas
networking yang disertai dengan terjun lapang untuk
berinteraksi dan berdampak di masyarakat," tambahnya.
Dalam waktu dekat, FIA akan diperkenalkan ke kancah
internasional. Karya ini akan mengikuti empat konferensi
Internasional yakni di Future Leader Summit 2018 di
Thailand, Young Diplomatic Forum di Malaysia dan
Singapura, Project Innovation for Sustainable World di
London dan yang terakhir adalah International Young
Innovation Summits 2018.

Menurutnya, gerakan yang baru pertama kali diadakan di
Indonesia ini bukan berarti mengenyampingkan peran lakilaki. Kesetaraan gender adalah dapat berperannya
perempuan secara profesional sesuai dengan keilmuannya.
Zulfa ingin agar perempuan dapat mengaspirasikan
potensinya dan dapat berkontribusi untuk masyarakat.
Apalagi perempuan adalah penentu peradaban jika
perempuannya cerdas tentu peradaban itu akan maju,
terutama dalam mendidik anaknya.
Menurut Zulfa walaupun kita memiliki kegiatan di luar
kuliah bukan berarti itu menjadi alasan menelantarkan
akademik. “Bagi saya strategi untuk memimpin maka harus
memiliki dua fokus, saat ini saya fokus kepada
pengembangan FIA dan juga akademik, karena bagaimana
mungkin kita bisa mengajak orang lain pada satu tujuan
besar jika tugas diri kita sendiri saja belum selesai,”
tutupnya. (***/zul)

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

Zulfa menargetkan agar FIA dapat segera launching di
semester ini dengan target implementasi utama adalah
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