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BINGUNG
BAGI-BAGI
JATAH?
Dana yang dikelola
Lembaga Kemahasiswaan 
untuk kegiatan mahasiswa, 
ternyata tidak memiliki 
formulasi yang jelas dalam
pembagiannya. Lalu, 
bagaimana sebenarnya 
alur dana tersebut mengalir
dan seperti apa proses
pembagian jatah 
yang dilakukan LK 
selama ini ?

Baca di Hal. 2-3

PETUGAS KEBERSIHAN
Bertahun-tahun mengadu nasib di kampus 
pertanian, pendapatan yang diterima belum 
sepadan dengan jerih payahnya. Jaminan 
kesejahteraan hidup pun masih buram.
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D
iversifikasi pangan 
yang selama ini di-
gemborkan para ahli 
gizi sepertinya be-

lum menunjukkan hasil. Banyak 
masyarakat yang menyangka 
bahwa diversifikasi pangan berar-
ti tidak mengonsumsi beras saja. 
    Hal ini dibenarkan oleh Prof. 
Dr. Ali Khomsan, Dosen Departe-
men Gizi Masyarakat Institut Per-
tanian Bogor (IPB). “Masyarakat 
Indonesia salah menafsirkan 
pengertian diversifikasi pangan. 
Mereka hanya mengartikannya 
secara sempit yaitu tidak men-
gonsumsi beras atau mengganti 
beras dengan karbohidrat lain, 
tanpa mempertimbangkan 
kandungan gizi didalamnya,” 
ujarnya. 

Beliau menjelaskan bahwa 
pengertian diversifikasi pangan 
yang tepat adalah memadukan 
keberagaman menu makanan 
yang dimakan setiap harinya den-
gan memperhatikan kandungan 
gizi, sehingga kesehatan pun ter-
jamin.

“Diversifikasi pangan penting 
untuk diaplikasikan dalam ke-
hidupan sehari-hari, bukan seba-
tas angin lalu. Hal ini dikarenakan 
demand (permintaan) akan beras 
masyarakat Indonesia semakin 
tinggi setiap tahunnya, yang akan 
berdampak pada penurunan 
produksi beras dan lambat-laun 
Indonesia akan bergantung pada 
impor beras,” tuturnya.

Prof. Ali memberikan pema-
paran mengenai cara yang tepat 
untuk merealisasikan diversifika-
si pangan dalam kehidupan se-
hari-hari di masyarakat. Hal yang 
pertama dilakukan adalah dengan 
menerapkan diversifikasi pangan 
sejak dini. Anak-anak di tingkat 
Taman Kanak-Kanak (TK) perlu 

diperkenalkan makanan selain 
beras yang memiliki karbohidrat 
dan nilai gizi yang tinggi. 

“Jika setiap masyarakat Indo-
nesia telah meningkat taraf hidup   
dan  kesejahteraannya, maka  
dengan mudah mereka melaku-
kan diversifikasi pangan, salah 
satu caranya 
meng-
g a n t i 
b e r a s 
dengan 

s u m b e r 
karbohid-
rat lainnya 
ataupun dengan mengonsumsi 
buah-buahan,” katanya.

 Dosen Departemen Agribis-
nis sekaligus            Se kertaris 
Eksekutif Pe ngurus Pusat Per-
himpunan Ekonomi Pertanian 
Indonesia (PERHEPI) Feryanto, 
SP, M.Si turut angkat suara men-
genai hal ini. “Pada kenyataannya 
masyarakat menengah ke bawah 
sudah melakukan diversifikasi 
karena keterpaksaan dan keter-
batasan ekonomi. Sehingga me 
reka tidak sanggup untuk mem-
beli beras sebagai bahan pangan 
utamanya. Mereka menciptakan 
makanan seperti nasi jagung 
ataupun singkong yang diben-
tuk seperti nasi,’’ tutur Feryanto, 

M.Si. 
Beliau menambahkan bahwa  

masyarakat dengan pendidikan 
yang baik serta didukung penda-
patan yang tinggi juga sudah 
melakukan diversifikasi pangan 
juga seperti roti, sebagai ben-

tuk diversifikasi 
pangan mereka. Walaupun pola 
konsumsi mereka berbasis pan-
gan impor. 

Perubahan pola pikir dan pe-
rilaku konsumsi masyarakat In-
donesia diperlukan untuk mem-
perkuat aplikasi program ini, 
salah satu diantaranya adalah 
kampanye yang dilakukan oleh 
pemerintah dan masyarakat kam-
pus. Feryanto, M.Si, mengata-
kan bahwa mindset dan perilaku 
konsumsi Masyarakat Indonesia 
mengenai konsumsi beras sangat 
sulit diubah, karena Masayakat 
Indonesia selalu beranggapan 
bahwa ‘jika belum makan nasi 
maka belum makan’. 

Kondisi ini yang menyebab-

kan tingginya konsumsi beras 
Masyarakat Indonesia, yakni se-
banyak 130-135 Kg/kapita/tahun. 
Hal ini sangat jauh bila diban 
dingkan rata-rata konsumsi be-
ras masyarakat Asia sebesar 60 
Kg/kapita/tahun.

Peran sebuah institusi per-
guruan tinggi negeri yang ber-
nuansa pertanian, seperti IPB 
memiliki andil yang cukup besar 
dalam menggiatkan diversifikasi 
pangan di kalangan masyarakat. 
Salah satunya, IPB telah  beker-
jasama dengan  lembaga  riset 
untuk melakukan budidaya tana-
man non padi, sebagai bentuk di-
versifikasi pangan. Hal ini tidak 
semudah yang dibayangkan kare-
na memerlukan pemahaman dan 
kordinasi yang tepat terhadap 
pihak-pihak terkait, termasuk 
petani yang ada disekitarnya.

“Dukungan teknologi yang 
praktis akan pengolahan produk-
produk tersebut dan display yang 
menarik merupakan langkah 
yang tepat dalam mendukung 
diversifikasi pangan,” ungkap Fe 
ryanto,  M.Si.

Prof Ali menyatakan, diperlu-
kan pengelolaan yang cermat agar 
proses produksi, pemanenan, 
pengemasan dan pendistribusian 
hasil dari tanaman non padi ini 
berkualitas dan mampu bersaing 
di pasaran.

Menurut beliau, diversifikasi 
pangan perlu dipersuasikan ke 
masyarakat, agar seluruh lapisan 
masyakat Indonesia menerap-
kannya dalam kehidupan sehari-
harinya. Peran mahasiswa IPB 
adalah menjadi agen-agen yang 
mampu menjelaskan dan menga-
jak Masyarakat Indonesia untuk 
melakukan diversifikasi pangan 
dalam keseharian mereka. 

Salah Tafsir Diversifikasi Pangan
Banyak masyarakat Indonesia yang mengartikan diversifikasi pangan hanya sebatas tidak mengonsumsi beras atau 
mengonsumsi makanan pokok non-beras saja. 

Fina F. Rizka, Dini A.Lestari, Dinda Lestari

K
ementerian Pertani-
an (Kementan)men-
gaku pihaknya masih 
belum optimal dalam 

melakukan diversifikasi pangan 
atau pengalihan pangan pokok. 
Padahal diversifikasi pangan 
dapat meningkatkan ketahan-
an pangan sehingga tidak perlu 
melakukan impor beras. 

Konsumsi beras masyarakat 
Indonesia masih terbilang 
tinggi. Satu orang bisa men-
gonsumsi 139 kilogram beras 
tiap tahunnya. Karena itu, pe-
merintah berusaha mengubah 
pola makan masyarakat den-
gan melakukan diversifikasi 
pangan. 

Menurut data Kementan, 95 
persen masyarakat Indonesia 
masih menjadikan nasi atau 
beras sebagai makanan pokok, 
padahal jika pola makanan di-
ubah menjadi bahan pangan 
lain dapat menurunkan angka 
konsumsi. 

Menurut Prof. Dr. Ali Khom-
san, sosialisasi pen tingnya 
diversifikasi pangan kadang 
hanya sebatas retorika belaka. 
Pada Hari Pangan, Hari Gizi 
Nasional, atau peringatan Hari 
Kemerdekaan diadakan lomba 
menu nonberas. Setelah lomba 
selesai, tamat pula sosialiasasi 
diversifikasi pangan. Padahal, 
diversifikasi pangan yang sebe-
narnya adalah gerakan yang 
terus-menerus disuarakan dan 
dipraktikkan dalam pola ma-
kan bangsa. 

Di Jepang, anak-anak usia 
TK diperkenalkan dengan di-
versifikasi pangan melalui 
menu makan di sekolah. Tidak 
setiap hari nasi disajikan se-
bagai makanan di sekolah se 
hingga sejak usia dini telah ter-
tanam di benak bangsa Jepang 
bahwa makan tidak berarti 
harus bersua nasi dan dapat 
merasa kenyang dengan pan-
gan lain. 

Syarat penting keberhasi-
lan diversifikasi pangan adalah 
membaiknya kesejahteraan. 
Ukuran kesejahteraan bagi 
tiap kelompok atau kelas da-
lam masyarakat berbeda-beda. 
Masyarakat menengah atas 
mengonsumsi nasi dalam jum-
lah lebih sedikit karena punya 
pilihan sumber protein dan le-
mak, sehingga mengurangi te-
kanan permintaan beras. 
(berbagai sumber)

Program 
Diversifikasi  
Belum 
Optimal

Bicara tentang Brasil takkan 
jauh memori kita dengan 
sepakbola, tarian samba, 

bola voli, pariwisata, pesawat 
Embraer, atau sungai Amazon. 
Di luar  itu, sepertinya kita juga 
perlu menengok pertanian Brasil 
yang maju pesat.

Kisah kesuksesan Brasil di 
bidang pertanian ini diceritakan 

Duta Besar Brasil untuk Indo-
nesia, Paulo Alberto Da Silveira 
Soares saat berbincang dengan 
awak pers nasional Maret lalu. 
Tak hanya kopi, komoditas per-
tanian yang berhasil dikembang-
kan di sana adalah jagung, gula, 
hingga daging sapi. 

Tahun lalu, Brasil sukses 
mengekspor 10 juta ton gula 
dan 17 juta ton jagung ke be-
berapa negara. Jumlah sapi yang 
dimilikinya juga lebih banyak 
dibandingkan dengan jumlah 
penduduknya yang mencapai 190 
juta.

Brasil dapat disebut sebagai 
negara yang telah berswasem-

bada pangan. Produk pertanian 
yang sangat bervariasi menjadi 
jaminan stabilitas dan keamanan 
dari ancaman krisis pangan. 

Soal diversifikasi pangan, se 
pertinya Indonesia perlu belajar 
banyak dari Negeri Samba terse-
but. Di Sau Paulo, sangat mudah 
menemukan bahan makanan 
pokok yang beragam. Saat makan 
daging panggang, kita bisa memi-
lih makanan pokok, mulai dari 
kentang, nasi, jagung, pisang, 
hingga kacang-kacangan.

Tidak hanya itu, Brasil juga 
telah mempersiapkan diri apa-
bila suatu saat nanti terjadi kri-
sis energi dunia. Brasil kini telah 

mengembangkan bahan bakar 
hayati. Komoditas gula dikon-
versi menjadi etanol. Etanol ini 
kemudian dijadikan bahan ba-
kar kendaraan. Sumber energi 
pembangkit listrik di Brasil pun 
90 persen telah menggunakan 
tenaga air.

Keberhasilan Brasil ini patut 
diapresiasi dan dicontoh oleh 
negara kita. Keberhasilan di bi-
dang pertanian dan diversifikasi 
pangan tentu menjadi impian kita 
sejak lama. Jika selama ini Indo-
nesia banyak belajar dari negara-
negara di Eropa dan Amerika 
Utara, saat ini perlu belajar dari 
Brasil. (berbagai sumber)

Belajar Dari 

Brasil
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M
ajelis Wali Amanat 
Institut Pertanian Bo-
gor (MWA IPB), or-
gan tertinggi institut, 

yang berfungsi merepresentasikan 
kepentingan institut, pemerintah, 
dan masyarakat akan mengalami 
pergantian kepengurusan. “Masa 
jabatan MWA akan selesai April 
ini,” tegas Rektor IPB Prof. Dr. Ir. 
Herry Suhardiyanto setelah Rapat 
MWA di Gedung MWA Kampus 
IPB Baranangsiang, Rabu (14/3). 

Sesuai Ketetapan MWA IPB 
Nomor: 17/MWA-IPB/2003 Pasal 
7, masa jabatan anggota MWA Ins 
titut adalah  lima tahun, kecuali 
menteri, rektor, senat akademik, 
dan presma yang masa jabatannya 
disesuaikan dengan masa jabatan 
di lembaga mereka masing-masing, 
dan anggota MWA institut dapat 
dipilih kembali untuk sebanyak-
banyaknya satu kali masa jabatan 
serta dimungkinkan dilakukannya 
pergantian antarwaktu.

Presiden mahasiswa merupak-
an perwakilan mahasiswa di MWA. 
Mantan anggota MWA perwakilan 
mahasiswa sekaligus Presiden Ma-
hasiswa IPB 2010 Achmad Firman 
Wahyudi, S.E., Kamis (8/3), men-

gatakan, “MPM mengeluarkan dua 
SK untuk presiden mahasiswa, 
yaitu untuk menjadi perwakilan 

mahasiswa di MWA dan Presiden 
Mahasiswa IPB,” kata Achmad 
Firman Wahyudi, saat ditemui 

di Kampus IPB Dramaga, Kamis 
(8/3).

Saat ditemui di Departemen 
Ilmu Keluarga dan Konsumen 
(IKK) IPB, Kamis (15/3), salah 
satu Senat Akademik Prof. Dr. Ir. 
Ujang Sumarwan, menjelaskan 
peran MWA untuk mahasiswa ada-
lah mendukung aspirasi program-
program terbaik yang disuarakan 
mahasiswa melalui presiden ma-
hasiswa.

“Kegiatan mahasiswa untuk 
meningkatkan softskill maupun 
knowledge, jika itu sangat bagus, 
akan kita melalui anggaran yang 
diajukan rektor,” ungkap Prof. 
Ujang.

Beliau mengatakan, MWA ber-
wenang memilih rektor, menge-
sahkan anggaran IPB, dan men-
gevaluasi kinerja pimpinan IPB. 
Harus tetap ada organ tertinggi 
seperti MWA di IPB.

Di Ruang Sidang MWA, Rabu 
(14/3), Ketua MWA Prof. Dr. Didik 
J. Rachbini menjelaskan bahwa 
yang menyeleksi anggota baru 
MWA adalah Senat Akademik. 
Setelah itu, akan diusulkan ke Ke-
menterian Pendidikan Nasional. 
Berdasarkan hasil Sidang Pleno SA 
IPB pada 16 Maret 2012 telah ter-
pilih beberapa anggota MWA yang 
baru.

MWA dalam Perguruan 
Tinggi Pemerintah

Menurut Prof. Herry, MWA 
yang dibentuk berdasarkan Pera-
turan Pemerintah Republik Indo-
nesia Nomor 154 Tahun 2000 ten-
tang Penetapan IPB sebagai Badan 
Hukum Milik Negara (BHMN) 
tidak akan ada lagi se telah IPB 
ditetapkan sebagai Perguruan 
Tinggi Pemerintah (PTP). Masa 
jabatan MWA akan berakhir Sep-
tember 2013 jika menurut pada 
peraturan tersebut. 

Prof. Herry menambahkan, 
Salah satu perubahan yang akan 
terjadi setelah IPB menjadi PTP 
adalah perwalian tidak lagi oleh 
MWA, tetapi langsung oleh ke-
menterian dalam arti mewakili 
negara, pemerintah, dan Mendik-
bud. Keorganisasian secara umum 
akan mengalami perubahan, tetapi 
diupayakan tidak ada perubahan 
yg menganggu. Sehingga transfor-
masi terus berlangsung.

Setelah IPB menjadi PTP, ia 
tetap mengharapkan adanya oto-
nomi dalam hal akademik, keil-
muan, dan pengelolaan. “Kita bisa 
menyelenggarakan pemerintahan 
sendiri,” tegasnya.

Koneksi Internet Belum Merata

I
nstitut Pertanian Bogor 
(IPB) memiliki fasilitas Wi-
Fi hampir di setiap sudut 
kampus. Namun, tak jarang 

koneksinya masih memprihatink-
an. Pihak Subdit Infrastruktur dan 
Strategi Komunikasi Direktorat 
Komunikasi dan Sistem Infor-
masi (DKSI) IPB, Imanto, Senin 
(12/3), mengatakan bahwa Wi-Fi 
di IPB selalu aktif selama 24 jam. 
Padatnya koneksi Wi-Fi pada jam 
10.00-14.00 WIB.

Saat diminta pendapatnya 
mengenai koneksi Wi-Fi di LSI, 
Rabu (7/3), mahasiswi pascasa-
rjana Ilmu Komputer IPB, Kania 
menanggapi, ”Setiap ke LSI pasti 
menggunakan internet dan lebih 
sering tidak bisa terhubung. Ka-
lau tidak bisa terhubung, terpaksa 
saya gunakan modem sendiri.” Ia 
berharap pelayanan untuk koneksi 
Wi-Fi ini dapat lebih memuaskan. 

Ditemui pada hari yang 
sama, hal serupa juga diungkap-
kan Finda Mutiary (FEM 48), “Ke 
LSI sering ngenet dan belajar. Ka-
lau sedang di tempat yang sepi, 
sinyal Wi-Fi-nya malah tidak ada. 
Kadang bisa terhubung, tetapi 
tetap tidak bisa log in ke login1.

ipb.ac.id.”
Tim Koran Kampus mem-

bandingkan kecepatan unduh 
Wi-Fi, 13-14 Maret, pada pukul 

23.00-03.00 WIB di 11 titik yang 
tersebar di IPB. Dari hasil yang 
terlihat di speedtest.net, Wi-Fi 
DKSI FKH4 memperlihatkan ke-

cepatan unduh yang tertinggi.
Mengenai beberapa Wi-Fi 

yang rusak, Pengelola Server Sub-
dit Infrastruktur dan Jaring an  

Direktorat Komunikasi dan Sistem 
Informasi (DKSI) IPB Hasan 
Rokhim, Selasa (13/3), menutur-
kan bahwa ada Wi-Fi yang rusak 
akibat sambaran petir.

Sedangkan Wi-Fi Asrama 
Putri TPB, Asrama Putra TPB, 
Gymnasium, dan Student Cen-
ter yang mati, hal tersebut dis-
ebabkan terputusnya kabel akibat 
penggalian untuk pembangunan 
jalan di depan Asrama Putri TPB. 
“Kami akan sambung kembali, 
jika pembangunan telah selesai 
karena butuh penggalian yang da-
lam,” jelas Hasan.

Beberapa titik Wi-Fi IPB 
yang dikelola pihak DKSI di 
antaranya, Fakultas Pertanian, 
Departemen Ilmu Komputer, 
Fakultas Kehutanan, Kantin Sapta 
Fakultas Teknologi Pertanian, 
Fakultas Perikanan dan Kelau-
tan, Fakultas Kedokteran Hewan, 
Gedung Rektorat, Asrama TPB, 
Asrama Internasional, Wisma 
Landhuis, Masjid Al Hurriyyah, 
Gedung Komputer, dan Cyber 
merpati. Untuk beberapa titik Wi-
Fi yang lain bukan menjadi tang-
gung jawab pihak DKSI.

Organ Tertinggi IPB Hadirkan Wajah Baru
Nana Rodiana, Kholiyah

MWA IPB

Nana Rodiana, Intan Maria Paramita

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, Rektor IPB.         (Foto: Aisya IWS)
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B
eragam tanggapan 
menyeruak perihal 
penetapan kurikulum 
baru untuk 

mahasiswa Tingkat Persiapan 
Bersama (TPB) angkatan 48 
yang sudah mendapatkan 
matakuliah interdepartemen 
atau matakuliah mayor pada 
semester 2. 

Saat dimintai keterangan 
mengenai hal ini, Jumat (9/3), 
Direktur Utama TPB Dr. Ir. 
Ibnul Qayim menuturkan, 
“Kami rasa perlu untuk lebih 
menguatkan mahasiswa TPB 
pada matakuliah mayornya.” 
Keputusan itu berdasarkan 
evaluasi selama lima tahun 
dan saran dari alumni 
maupun perusahaan yang 
mempekerjakan mahasiswa-
mahasiswi IPB.

Dr. Ibnul Qayim 
menjelaskan bahwa mahasiswa 
mayor bidang sosial dan 
ekonomi tidak terlalu banyak 
mengambil porsi matakuliah 
seperti Fisika, Biologi, dan 
Kimia. Meski tetap diperlukan, 
pada akhirnya terdapat 
pengurangan Sistem Kredit 
Semester (SKS) mata kuliah 
TPB dan digantikan dengan 
mata kuliah mayor. Hal ini 
memungkinkan departemen 
menambah mata kuliah mayor 
untuk menguatkan bobot mata 
kuliah mayornya. 

Mengenai pengurangan 
bobot SKS di TPB, bukan berarti 
mahasiswa TPB mendapat 
keringanan beban SKS saat 
memasuki departemen. 
Jumlah minimal SKS yang 
harus diambil untuk program 
sarjana adalah 144 SKS. “Justru 
sekarang departemen sedang 
mengurus  penambahan bobot 

mata kuliah mayor,” ujar Dr. 
Ibnul Qayim.

Menanggapi perubahan 
kurikulum tersebut, 
ditemui di Direktorat 
Administrasi Pendidikan, 
Kamis (15/3), Direktur 
Administrasi Pendidikan Dr. 
Ir. Drajat Martianto, M.Si. 
mengemukakan, “Masa TPB 
merupakan proses penyetaraan. 
Kami menjembatani mereka 
sebelum masuk ke departemen 
masing-masing. Jadi, ada 
baiknya beberapa porsi mata 
kuliah TPB diganti dengan 
matakuliah interdepartemen 
ataupun mayor.”

Mahasiswi TPB dari 
Departemen Ilmu Keluarga 
dan Konsumen Briliana Harum 
Indi Abadi, Sabtu (10/3), 
menuturkan, “Kurikulum baru 
ini bisa meringankan beban 
SKS di semester berikutnya 
dan saya mendapat gambaran 
mengenai matakuliah yang 
akan dipelajari ketika di 
departemen nanti.”

Tanggapan lain 
diutarakan mahasiswi TPB 
dari Departemen Manajemen 
Anisa Novita, “Sebaiknya 
interdepartemen diadakan di 
tingkat dua saja agar mahasiswa 
TPB fokus dengan mata kuliah 
yang seperti biasanya.”

Ketua Departemen 
Manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen (FEM) Dr. 
Ir. Jono M. Munandar M.Sc., 
Kamis (15/3), menyambut baik 
perubahan kurikulum tersebut. 
Dengan adanya penambahan 
matakuliah interdepartemen 
ke dalam matakuliah TPB ini 
diakuinya lebih mempermudah 
mahasiswa. “Ini justru 
mempercepat mahasiswa untuk 

lulus dan bisa menambah bobot 
matakuliah mayor,” tuturnya. 

Pengurangan bobot 
matakuliah bidang eksakta bagi 
FEM, khususnya Departemen 
Manajemen tidak lantas 
menghilangkan kekhasan IPB. 
FEM yang lebih ke arah sosial 
tetap belajar ilmu eksakta. “Kita 
hanya ingin lebih menekankan 
pada program mayornya. 
Seperti Fisika, Kimia, dan 
Biologi, cukup 2 SKS saja 
tanpa praktikum. Dengan 
begitu, mahasiswa tidak akan 
kehilangan pengetahuan dasar 
mereka,” katanya.

Lain halnya dengan 
Departemen Manajemen 
Hutan Fakultas Kehutanan 
yang memutuskan untuk tidak 
menambahkan mata kuliah 
interdepartemen pada mata 
kuliah TPB. Menurut Dr. Drajat, 
yang menetapkan matakuliah 
apa yang akan diambil oleh 
mahasiswa-mahasiswi TPB 
adalah departemen dan fakultas 
masing-masing.

Persentase pengulang 
untuk matakuliah tertentu 
seperti Kalkulus dan Pengantar 
Matematika cukup banyak. 
Karena itu, Departemen 
Manajemen Hutan tidak 
menambahkan matakuliah 
interdepartemen pada TPB.

“Lebih baik saat mereka 
TPB fokus untuk matakuliah 
TPB agar tidak berat nantinya 
jika ditambah dengan mata 
kuliah interdepartemen,” 
papar Sekretaris Departemen 
Manajemen Hutan Dr. Ir 
Ahmad Budiaman M.Sc., Kamis 
(15/3). 

Kurikulum Baru TPB
Penguatan Matakuliah Mayor dan Interdept  untuk TPB

Anik Wiati, Inge Karmali & Kholiyah

Peraturan baru mengenai kurikulum di Tingkat Persiapan Bersama 
mulai diberlakukan terhitung sejak tahun akademik 2011/2012. Per-
aturan baru tersebut adalah pemberian mata kuliah mayor/inter-
dept yang seharusnya didapatkan mahasiswa di tahun kedua, kini 
diberikan lebih awal.

Masa TPB merupakan masa penyetaraan.  
Kami menjembatani mereka sebelum 

masuk ke departemen masing-masing. 
Jadi, ada baiknya beberapa porsi mata 

kuliah TPB diganti dengan 
matakuliah interdepartemen ataupun 

mayor.

“

”

TTSKOMIK 23EDISI 42, APRIL 2012KEMAHASISWAAN9 EDISI 42, APRIL 2012

F
ot

o:
 A

is
ya

 I
W

S



Teka Teki Silang

”

1 2 3 4 5 6
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33 34
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37 38

39 40 41 42 43

44 45

46 47 48

49 50 51 52

53

54

Mendatar :
1. Seniman dan budayawan 

yang baru saja menerbitkan 
buku berjudul ‘Ngawur 
karena Benar’

7.  Hitam, pekat
9. Kereta jurusan Jakarta-

Malang
10. Iblis, Jin
11.  …….. Jonggrang
12. Nama Burung
13. Raden Ajeng
14. Merek Jeans
15. Sebutan wanita muda
18. Temu, Jumpa
19.  Nama hari dalam sepasar 

atau juga disebut dengan 
nama pancawara, minggu 
yang terdiri dari lima hari 
dan dipakai dalam budaya 
Jawa dan Bali

20. Nama Burung
22.   Ibu (terutama pada binatang)
23. Nama mata uang
26. Nama Benua
27.  Tumbuhan yang belum 

mempunyai akar, batang 
dan daun yang sebenarnya, 
tetapi sudah memiliki klorofil 
sehingga bersifat autotrof

29. Iya (arab.)
34. Warna berani
35. Bumbu dapur
36.  Ibu kota dan kota  terbesar 

di Massachusetts di Amerika 
Serikat

38. Inti, pokok
39. Tembok besar Jerman
42.  Cairan yang terdapat 

pada semua makhluk 
hidup(kecuali tumbuhan)

44. Bank Indonesia
45. Tumbuhan bakau
46.  Suka berbuat kurang 

baik (tidak menurut, 
mengganggu, dsb, terutama 
bagi anak-anak)

49.  Paduan suara
50. Ragi (ing.)
53. kontra, tidak suka, 

54.  Sel kelamin jantan pada 
tumbuhan, seperti ganggang, 
pakis, lumut, cendawan 

Menurun :
1. Ibu Kota Jawa Tengah
2. Antonim Lautan
3. Satu-satunya kota terbesar 

yang terletak di pedalaman 
pegunungan tengah Papua

4. Satu sila
5. Sungai terpanjang di pulau 

jawa
6. Pesan yang harus 

dilaksanakan
8.  Bahu - membahu
16.  Perkataan, Pembicaraan
17.  Ruang komando kapal 

dimana ditempatkan roda 
kemudi kapal

20. Ahli ekonomi
21. Semut (ing.)
24.  EP
25.  Non-Accelerating Inflation 

Rate of Unemployment
28.  Cabang angkatan bersenjata 

yang memiliki kemampuan 
melakukan penyerbuan

30.  Akademi Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia

31. Gedung di IPB
32. Ideologi Bangsa
33.  Tumbuhan yang tidak 

mempunyai klorofil dan 
bersifat heterotrof

34. Julukan Timnas Spanyol
37.  ……… Ash Shiddiq , sahabat 

Rosulullah
38. Hotel Indonesia (balik.)
40.  Meminta kesediaan seorang 

wanita untuk dinikahi
41. Pengasuh anak (ing.)
43.  Kolang - kaling
47.  Orang yang taat beragama
48. Buas, Ganas
51. Telinga (ing.)
52. Tiga
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bentar
yah bos

bang nasi
goreng Gila 

satu yah

OK bos!

INOTby: Thony “Nasi Goreng Gila”

Karya Cipta : Erma Fatima



Mushola Al Fath, Kerjasama FEM dan Fateta
R

ektor Institut Pertanian 
Bogor Prof. Dr. Herry         
Suhardiyanto, M.Sc., 
Rabu (14/3), meresmikan 

Mushola Al Fath yang dibangun 
atas kerjasama Fakultas Teknologi 
Pertanian (Fateta) dan Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen (FEM) 
IPB.

Mushola yang sebelumnya ter-
letak di jajaran sekretariat Himpu-
nan Profesi (Himpro) Fateta dipin-
dahkan ke wing antara Fateta dan 
FEM dengan bangunan yang lebih 
luas dan terbuka.

“Pertama, mushola yang dulu 
tempatnya tidak layak. Kedua, se-
gitiga ini dulu penuh sampah, leb-
ih baik dimanfaatkan jadi mushola 
bersama atas kesepakatan Dekan 
Fateta dan FEM,” kata ketua pem-
bangunan Mushola Al Fath Dr. Ir. 
Joko Hermianto, saat ditemui di 
Mushola Al Fath, Senin (19/3).

Mengenai Mushola Al Fath yang 
lama, ia menuturkan, “Tempat 
yang dulu akan direnovasi untuk 
kantor lembaga kemahasiswaan.” 

Dana pembangunan mushola 
merupakan dana dari Fateta dan 
FEM. Dana tersebut terdiri atas 
sumbangan dosen, staf, maha-
siswa, dan orang-orang dari rek-
torat.

“Total dana untuk pembangu-
nan mushola ini sekitar Rp 650 
juta,” ujar Dr. Ir. Joko Hermianto.

Direktur Fasilitas dan Properti 
(Faspro) IPB, Dr. Ir. Erizal, M.Agr. 
menegaskan bahwa dana yang 
digunakan untuk membangun 
mushola tersebut memang dari 
dana fakultas. “Untuk dana pem-
bangunan musholanya, itu dari 
dana fakultas sendiri, kita hanya 

menyediakan lahannya saja.”
Rencananya, mushola ini akan 

diserahkan ke Faspro secara fisik. 
Namun, secara kelembagaan akan 
diserahkan ke masjid Al Hurriyah 
IPB.

“Penyerahan mushola ini seba-
gai bentuk dari penyatuan jiwa,” 
kata Dr. Ir. Joko Hermianto. 
Mushola yang baru diresmikan ini 
lebih luas dan terbuka dibanding 

dengan mushola yang sebelum-
nya.

Dengan bangunan yang lebih 
luas  dan terbuka ini, mahasiswa 
jurusan Ilmu Teknologi Pangan 
(ITP) IPB ‘45 M. Iqbal, berharap 
tidak ada lagi yang mengalami ke-
hilangan barang yang sering terja-
di saat-saat ini. “Mudah-mudahan 
dengan bangunan yang seperti ini, 
tidak ada lagi yang kecurian se-

hingga mahasiswa lebih nyaman 
dan khusyu dalam beribadah,” un-
gkapnya.

Dr. Ir. Erizal, M.Agr. berpesan 
kepada siapapun yang mengguna-
kan mushola ini untuk menjaga 
kebersihan dan merawatnya. “Nya-
man bukan berarti khusyu dalam 
beribadah tetapi karena dirawat 
dengan baik dan dimakmurkan.” 

Pembangunan Tempat Ibadah

Lukman Maulana

Mushola Al Fath yang baru dibangun. Mushola ini dipindahkan dari lokasi lama di jajaran sekretariat Himpro Fakultas Teknologi Pertanian ke belakang dekanat 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen. (Foto. Sri Puji Lestari)
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Mushola Al Fath, Kerjasama FEM dan Fateta

I
nstitut Pertanian Bogor 
(IPB) mencanangkan pro-
gram kerja tahun 2008-
2013 yang dirangkum men-

jadi lima prima. Tahun ini, IPB 
akan menuju prima terakhir, yaitu 
Prima Prestasi. “Ini merupakan 
sintesisasi. Kini saatnya prestasi 
kita prima,” kata Rektor IPB Prof. 
Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. 
saat ditemui di Gedung MWA 
Kampus IPB Baranangsiang, 
Rabu (14/3).

Ia menjelaskan, Prima Prestasi 
merupakan program kerja strat-
egis yang menitikberatkan pada 
pencapaian prestasi. Pencapa-
ian prestasi ini tercermin dalam 
karya-karya civitas akademika 
di departemen atau fakultas dan 
pusat. Selain itu, ada karya-karya 
alumni di berbagai bidang, baik 
pendidikan, penelitian maupun 
pengabdian kepada masyarakat.

Program kerja untuk mewu-
judkan prima prestasi disampai-
kan oleh Rektor IPB saat Rabuan 
Bersama IPB 2012 bertema “Sin-
ergi Empat Prima Menuju Prima 
Prestasi”, Rabu (7/3). Klusterisasi 
perkuliahan Tingkat Persiapan 
Bersama (TPB) pada gedung com-
mon classroom yang berdekatan 
dengan asrama TPB  menjadi 
salah satu prirotas dalam program 
kerja prima ini. Tujuan dari pem-
bangunan gedung ini agar tutorial 
malam hari dan klinik studi ber-
langsung lebih baik.

Peningkatan prestasi dalam 
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasion-
al (PIMNAS) dan kegiatan kema-
hasiswaan juga turut diprioritas-
kan dalam pencapaian prima ini. 
Program kerjanya, Kuliah Kerja 
Praktik (KKP) beberapa fakultas 
akan berorientasi pada kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Prof. Herry Suhardi-

yanto, prestasi mahasiswa IPB 
pada tingkat nasional maupun 
internasional semakin meningkat 
setiap tahunnya. Tahun 2011, Leo 
Wibisono (ITP 44) berhasil men-
jadi Mahasiswa Berprestasi 1 Na-
sional. Selain itu, jumlah proposal 
Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) yang disubmit semakin 
meningkat, begitu pun jumlah 
PKM yang didanai oleh Dikti.

Menanggapi rencana penca-
paian Prima Prestasi ini, Desi 
Sakawulan  (ITP 46) berkomentar, 
“Saya mendukung dan merasakan 
langsung manfaatnya. Sewaktu 
saya melakukan pengajuan dana 
untuk sebuah acara, 80% dana 
yang diajukan turun dengan cu-
kup mudah. Selain itu, apresiasi 
IPB sangat tinggi terhadap maha-
siswa yang memiliki prestasi.”

Lain halnya dengan Dewi Citra 
Sari  (AGH 46). Menurutnya so-
sialisasi Prima Prestasi kurang 
baik. “Programnya sangat bagus. 
Meskipun demikian, program ini 
kurang tersosialisasikan dengan 
baik. Banyak teman saya yang 
belum paham bahkan mengeta-
hui apa itu Prima Prestasi IPB,” 
ujarnya. 

Capaian Prima IPB
Tahun 2008, Prima Organisasi 

menjadi prima pertama yang di-
capai IPB. Hal ini disampaikan 
Herry, Rabu (14/3), “Kita harus 
membenahi organisasi agar lebih 
efektif, baru kemudian memper-
baiki pengelolaan keuangan dan 
yang lainnya.”

Beberapa program penting 
berhasil disusun di antaranya, 
rencana strategi IPB 2008-2013, 

agenda riset pangan dan energi, 
serta dokumen rencana pengem-
bangan bisnis.

“Pada audit internal terhadap 
aset institut tahun 2008, IPB 
berhasil mencapai opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari 
Kantor Akuntan Publik setelah 
sebelumnya memperoleh Opini 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP). WTP ini berlanjut hingga 
sekarang,” ungkap Prof. Herry 
Suhardiyanto.

Pencapaian Prima Trans-
paransi pada 2009 diwujudkan 
melalui peningkatan transparansi 
melalui internalisasi sistem infor-
masi manajemen, serta peningka-
tan kemudahan akses stakeholder 
dan publik kepada informasi IPB. 
Undang-Undang No.9 Tahun 
2009 Tentang Badan Hukum 
Pendidikan ditanggapi IPB mela-
lui penyusunan Anggaran Dasar 
(AD) dan Anggaran Rumah Tang-
ga (ART) IPB.

Evaluasi kurikulum TPB, serta 
perbaikan pelaksanaan wisuda 
dan penyerahan ijazah menjadi 
perwujudan dari Prima Akunt-
abilitas 2010. Selain itu, IPB ber-
partisipasi dalam 102 Inovasi In-
donesia Paling Prospektif dengan 
menyumbangkan 51 karya dari 
dosen maupun mahasiswa IPB.

Proses akreditasi IPB pada 
2011 dalam rangka perwujudan 
Prima Akreditasi dicapai dengan 
keberhasilan IPB mendapatkan 
ISO 9001:2008 pada 5 unit, yaitu 
Direktorat Administrasi Pendidi-
kan, Direktorat Sumber Daya 
Manusia, Direktorat Pengemban-
gan Karir dan Hubungan Alumni, 
Kantor Audit Internal, dan per-
pustakaan. 

Idealnya, perguruan tinggi yang maju memiliki program kerja unggulan agar 
menghasilkan lulusan yang bermutu. Perguruan tinggi seyogyanya menjadi 
lembaga pendidikan tertinggi yang siap menghadapi tuntutan masyarakat 
dan tantangan pembangunan, serta menjadi kekuatan moral di tanah air.

Menapaki Ujung Jalan

Prima IPB

Efi Riana
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H
ari masih gelap, hujan 
berhasil melewati pagi 
dengan tenangnya, 
jingga bahkan masih 

malu-malu, mungkin masih 
bersembunyi. Seorang lelaki 
tua berkulit coklat dengan baju 
berwarna putih tulang, baru saja 
menyeruput tehnya. Perempuan 
berdaster merah, berlesung, 
rambutnya telah memutih, sorot 
matanya yang mulai pudar karena 
usia, namun masih nampak tegas, 
sibuk memperhatikan lelaki 
tua itu tanpa cela, dan ia masih 
terus saja tersenyum dari balik 
pintu.. Senyum tulus yang selalu 
dibaginya untuk lelaki itu.

“Pelan-pelan saja, Pak. Masih 
pagi,.” katanya tenang sambil 
menggelengkan kepalanya.

“Iya, Bu,” lelaki itu tertawa lalu 
meletakan gelasnya di meja yang 
ada didepannya. Angin bertiup 
sejuk. Gemericik air, berasal dari 
genting menambah riuh suasana 
fajar. Lelaki itu, tangannya sibuk 
meraih sweater berwarna abu-
abu tua di samping kursinya, 
dikenakannya cepat. Takut angin 
berubah pikiran.

Sudah tua memang dan keras 
kepala,” gumamnya pelan pada 
dirinya sambil menyender, 
matanya sibuk menyapu isi 
ruangan, mengingat-ngingat 
harinya yang telah lalu.

“Memikirkan sesuatu, Pak?” 
tanya perempuan itu seolah tahu.

“Ah, tidak,” jawabnya 
berbohong, pandangannya masih 
kosong, menghadirkan cerita 
indah dalam benaknya.

“Pak…” ujar perempuan itu, 
nadanya memelas.

“Tak apa, Bu. Bapak hanya 
merindukan Adlan,” lelaki itu 
tersenyum hambar, lalu mengubah 
posisi duduknya.

“Sudahlah, Pak,” gumam 
perempuan itu sembari menepuk 
pundak lelaki itu pelan. 

“Sudah apa, Bu? bapak 
hanya bilang rindu. Wajarkan 
merindukan anak sendiri,” 
katanya sambil tertawa, menutupi 
kegetiran dalam suaranya yang 
mulai mencekat. Lelaki itu 
bangkit, bersiap untuk pergi. Ia 
tahu harus kemana. 

“Mau kemana, Pak?” 
tanya perempuan itu. Lelaki 
itu mengangkat bahu dan 
menggeleng seadanya, tak 
dijawabnya pertanyaan istrinya. 

Pintu membuka, lalu ia berjalan 
mengikuti aliran air   kecil 
bekas hujan tadi dan perlahan 
membasahi kakinya.

Langkah lelaki itu membawanya 
pada sebuah lapang, tempat 
bermain layang-layang. Namun 
ia ingat saat itu, Adlan malah 
minta diajari membaca, saat itu 
anaknya masih berusia empat 
tahun. Adlan kecil yang lincah, 
anak lelaki kecil bermata bulat 
dan pandangan yang selalu ingin 
tahu. Ia memang anak yang 
pintar, Adlan kecilku dulu. Lelaki 
itu, batinnya meringis. Berkali-
kali ia menyuarakan nama itu 
dalam hati. Mendadak matanya 
berkaca, tangannya yang semakin 
dingin digenggamnya erat. Angin 
mulai berulah, beberapa ranting 
kering berjatuhan, beberapa daun 
kecil singgah di rambut lelaki 
itu, rambut yang semakin putih 
dan tipis. 

Pak, kalau besar nanti Adan 
boleh jadi dokter? Lelaki tua 
itu tersenyum penuh arti, tentu 
boleh, nak. Jawabnya yakin, nanti 
bapak tak usah pakai kacamata 
setebal itu lagi. kata anak lelaki 
itu, padahal mengucapkan 
namanya sendiri saja masih belum 
bisa. Memangnya kalau pakai 
kacamata kenapa? Tanya 
lelaki itu heran, dahinya 
mengernyit, Bapak jadi 
tidak keren! Lelaki itu 
tertawa tergelak, Bapak 
kok tertawa, Adlan 
serius, gerutu anak 
lelaki itu. Iya, Nak. 
Iya. Kata lelaki itu 
membelai lembut 
kepala anaknya, 
lalu menciumnya 
gemas.

Sudah berapa 
lama tak bertemu kau, 
Nak? Setahun, dua tahun, lima 
tahunkah? Ah, iya ternyata 
sudah tiga tahun berlalu. 
Pandangannya menerawang. 
Sudah tiga tahun, masihkah 
kau marah, Nak? Gumamnya, 
menarik nafas panjang. Memutar 
kembali kejadian tiga tahun lalu.

Tidak usah, Nak. Bapak lebih 
suka seperti ini, tolak lelaki 
itu halus membenarkan letak 
kacamatanya, bapak mengerti 
maksud baikmu karena kau 
sayang, tapi Bapak sudah 
terbiasa seperti ini, melihatmu 
tertawa, menangis, melihatmu 

tumbuh besar, sampai melihatmu 
menggunakan toga, menjadi 
lulusan terbaik dari balik 
kaca ini, kacamata tebal yang 
membuatmu berkata bahwa 
Bapakmu ini tidak keren. Lelaki 
itu berhenti berbicara, nafasnya 
tenang namun jantungnya 
berdegup kencang, ia hanya 
bingung bagaimana meyakinkan 
anaknya. Tapi, Pak. 
Salah satu 
tujuanku 

memang untuk Bapak 
kan! Seorang lelaki muda, berucap 
agak keras, terbawa emosi. 
Maafkan Bapak, Nak, Sesal lelaki 
itu. 

Sudahlah, Nak. Berhentilah 
memaksa bapakmu itu.

Ah sudahlah, terserah Bapak 
dan Ibu saja! Lelaki itu ingat 
terakhir kali ia bertemu anak lelaki 
kesayangannya itu. Sejak itu, Adlan 
tak balik lagi, memberi kabar pun 
tidak, mungkin ia masih sangat 
kecewa, namun lelaki itu paham, 
sudah seharusnya ia mengerti. 
Sekali lagi ia menghembuskan 
nafas panjang yang terasa berat, 

berbalik badan hendak kembali 
ke rumah. Gerimis datang lagi, 
rintikan air halus menyapu 
perawakannya yang mulai 
rapuh, seorang perempuan baru 
saja tiba, memayunginya, dan 
merangkulnya untuk pulang. 

“Dicari-cari rupanya ada di 
sini,” ujar perempuan itu lembut 
disambut cengiran dari lelaki itu.

“Ada yang ingin 
bertemu, Pak. Sudah 

ditunggu dari tadi 
tuh.” 

“Ah, siapa, Bu? 
seperti orang 

penting saja.” 
Kata lelaki itu 

t e r k e k e h . 
Tangannya 

y a n g 
m u l a i 

dingin 

menarik 
g a g a n g 

pintu di 
depanya. 

“Tidak dikunci 
kan, Bu,” tanyanya 

sambil sibuk 
menggerak-gerakan 

gagang pintu perlahan. 
“Tidak kok, Pak,” pintu 

setenah terbuka, seorang 
pria muda berpakaian rapih 

sedang berdiri menikmati 
potret di dinding lalu 
setelahnya ia nampak 
terkejut, sejujurnya ia 
merindukan lelaki yang 
baru saja datang, pria 
muda itu sama rindunya 
dengan lelaki itu.

“Adlan?” panggil lelaki 
itu tergagap, memastikan 

sosok yang ada di depannya, 
meyakinkan dirinya sendiri kalau 
ia tidak salah lihat. Lelaki itu, 
lututnya mendadak lemas, ia 
hanya merasa senang. 

“Bapak,” pria itu mendekat, 
memeluk lelaki itu erat. Tak 
ada kata, hanya sebuah pelukan 
bisu, pelukan yang memperjelas 
semuanya, menerjemahkan kata-
kata yang ingin diucap,

 Bapak  rindu, Nak!

***

Bapak Rindu, Nak! Puisi

Oleh: Imaniar Putri
Suara Nurani

Oleh : Bhia Aray Pratama

Diamlah ketika diammu itu mampu 
menjaga sakit tanaman disebelahmu

Jangan jadikan diammu sebagai 
kamuflase akan kegagalan 

metamorfosismu

Jadikanlah diammu untuk motivasi 
indahnya berlian

Berkatalah jika itu mampu memacu 
auksin-merangsang pertumbuhan 

tanaman

Perkataanmu terlalu indah jika itu 
harus menyakiti dibaliknya

Berkatalah jika itu adalah suara suci 
nuranimu 

Parasmu terlalu indah untuk 
melakukannya

Kecerdasanmu bagaikan debu yang 
terbawa angin

Terlalu sempit daya pikirmu untuk 
menganalisa

Tak sedikit pun kau pergunakan 
formula-formula untuk pecahkannya

Pendekatan statistik tak kau 
hiraukan dan abaikan

Lalu, berhak kah kau putuskan apa 
yang ada?

Berhak kah kau menghakimiku? 

Berhak kah kau menduga  tanpa 
parameter yang jelas?

Hanya Engkau yang mampu 
menjaga rapuhnya nuraniku

Engkaulah yang mampu menjadi 
hakim sekaligus jaksa penuntut 

umum yang sangat adil

Kemurahan-Mu membuatku luluh

Tangan hangat-Mu selalu 
menggandengku, ketika kaki ini tak 
sanggup untuk menyangga badanku

Satu harapku sat ini, berikanlah aku 
kekuatan. Agar ku mampu untuk 

menyangga tubuhku sendiri.

Namun, jika takdir-Mu berkata lain, 
aku ikhlas. 

Aku yakin Kau akan setia menjadi 
pengganti kakiku yang rapuh

Aku yakin Kau akan temani 
langkahku....amin

(Hapuslah air matamu, jika tangan 
halus-Nya masih membelaimu)
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F
ilm Kita vs Korupsi 
merupakan film yang 
berdurasi 90 menit 
yang terdiri dari empat 

bagian, yaitu ‘Rumah Perkara’ 
(Emil Heradi), ‘Selamat Siang 
Risa!’ (Ine Febriyanti), ‘Aku Pa-
damu’ (Lasja F Susatyo), dan 
‘Psssttt … Jangan Bilang Siapa-
Siapa’ (Chairun Nissa). Film 
yang dirilis secara non komersial 
ini merupakan produksi bersa-
ma Transparency International 
Indonesia, Komisi Pemberan-
tasan Korupsi, Management 
Systems International, USAID, 
dan Cangkir Kopi. 

Film ini adalah salah satu 
bentuk kampanye antikoru-
psi melalui media budaya pop-
uler dengan isu sehari-hari, 
berkaitan dengan nilai-nilai 
mendasar yang dimulai dari 
keluarga, dan lebih mudah di-
pahami oleh masyarakat. Ma 
sing-masing bagian menyajikan 
satu cerita yang menggambar-
kan keseharian masyarakat dan 
bagaimana virus korupsi dapat 
mempengaruhi kehidupan se 
seorang. 

Film ini bergenre drama dan 
dikemas untuk dapat dipahami 
penonton Indonesia dari be-
ragam kalangan usia dan latar 
budaya. Efek yang diharapkan 
setelah menonton film ini ada-
lah publik dapat melihat proses 
seseorang terjerat korupsi dan 
bagaimana menghentikan mata 
rantai korupsi sebelum praktik 
korupsi mewabah.

‘Rumah Perkara’ berkisah 
tentang Yatna (Teuku Rifku Wi-

kana), seorang lurah yang setuju 
menjual tanahnya kepada Jaya 
(Icang S Tisnamiharja), seorang 
kontraktor. Halangannya ada-
lah Ella (Ranggani Puspandya), 
janda yang tidak rela tanahnya 
dibeli. Yatna dan Jaya pun beru-
saha mengubah niatan Ella. 

Bagian kedua adalah ‘Selamat 
Siang Risa!’ menyoroti kisah 
hidup Arwoko (Tora Sudiro), 
seorang Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) yang berusaha hidup dan 
kerja secara jujur meskipun te-
man sejawatnya banyak melaku-
kan korupsi. Tantangan muncul 
dalam wujud segepok uang peli-
cin tepat ketika keluarganya ter-
lilit kesulitan ekonomi.

Sementara itu ‘Aku Pada-
mu’ menceritakan kisah Vano 

(Nicholas Saputra) dan Laras 
(Revalina S Termat) yang ingin 
menikah di luar sepengetahuan 
keluarganya. Sayangnya, tanpa 
kartu keluarga niat mereka tak 
bisa terwujud. Seorang calo 
menawarkan jalan pintas yang 
menciptakan dilema tersendiri 
kepada pasangan ini.

Bagian terakhir yang ber-
judul ‘Psssttt … Jangan Bilang 
Siapa-Siapa’ mengambil latar di 
sebuah sekolah. Ola (Siska Selvi 
Dawsen) membeli buku pada Eci 
(Nasha Abigail) dengan harga 
yang cukup mahal yang mem-
buat Gita (Alexandra Natasha) 
menjadi penasaran karena har-
ga buku yang dijual Eci lebih 
mahal dari pada yang dijual di 
toko buku. Gita lalu iseng-iseng 

bertanya tentang asal muasal 
harga buku tersebut. Tak diduga 
hasil iseng-iseng tersebut malah 
membongkar adanya praktek 
korupsi beruntun yang dilaku-
kan oleh banyak pihak.

Film ini kedepannya akan 
dijadikan salah satu bahan 
untuk mata pelajaran anti ko-
rupsi yang sebentar lagi akan 
menjadi kurikulum wajib. Film 
ini sangat direkomendasikan 
untuk mahasiswa karena da-
pat dijadikan sebagai referensi 
untuk menambah pengetahuan 
mengenai antikorupsi dan da-
pat menjadi salah satu upaya 
bagi diri kita untuk menghin-
dar dari bahaya laten korupsi. 

Inovasi Baru Pemberantasan Korupsi

Film Buku
Daun-Daun Berserakan

Adhiet Yogi Utomo

Nanda Karlita

Gagasan Dan
Pemikiran
Pendidikan 

B
uku karya Andi Hakim Nasu-
tion ini memuat tulisan-tulisan 
tentang ilmu pengetahuan 
dan pendidikan. Mulai dari 

perkembangan ilmu pengetahuan di 
ambang bahaya hingg ilmu pengetahuan 
yang baru ditemukan. Buku ini dapat 
dijadikan sebagai media pembelajaran 
dan tersiratkan motivasi kehidupan.

Seorang pelajar yang sejak di ting-
kat Sekolah Dasar (SD) diangkat anak 
oleh gurunya sendiri, karena ia setiap 
pagi datang terlambat ke sekolah. Setiap 
pergi ke sekolah ia harus berjalan kaki 
selama tiga perempat jam. Pulang dari 
sekolah ia masih harus membantu ibu-
nya menjajakan makanan. 

Setelah diangkat anak, prestasinya 
meningkat sampai akhirnya dapat lulus 
sebagai pelajar teladan dari SMA. Set-
elah lulus ia ingin melanjutkan sekolah 
di Institut Pertanian Bogor (IPB). Hanya 
berbekal uang saku Rp 10.000, 00 dari 
ayah angkatnya, ia pergi ke Bogor untuk 
meraih bintangnya tersebut.

Amanat yang tersiratkan dari buku ii 
adalah pendidikan harus diutamakan. 
Anak-anak yang kurang mampu dalam 
segi finansial namun memiliki segudang 
prestasi, harus diperhatikan oleh pe-
merintah setempat, karena setiap orang 
berhak mendapatkan pendidikan yang 
layak dimata negara. 
Judul : 

Daun-daun Berserakan 
(Percikan Pemikiran Mengenai Imu 
Pengetahuan dan Pendidikan)

Penulis :  Andi Hakim Nasoetion 
Tebal :  xxxiv-620 halaman
Cetakan :  Pertama, Februari 19851
Penerbit :  IPB Press
Harga :  Rp 69.000,00
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Update berita terbaru dari linimasa kami
Seputar Kampus, Info Terbaru, Ulasan Peristiwa
terangkai secara singkat dalam Jejaring Sosial

Follow akun : Grup Facebook :
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Dana  kemahasiswaan untuk 
Lembaga Kemahasiswaan 
Institut Pertanian Bogor 

(LK IPB) menjadi perbincangan 
di kalangan LK IPB. Beragam 
tanggapan disuarakan oleh 
beberapa lembaga, di antaranya 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
dan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM).

Undang-Undang Dasar Keluarga 
Mahasiswa (KM) IPB 2011 Pasal 
24 mengatur bahwa rancangan 
anggaran KM IPB diajukan oleh 
presiden mahasiswa untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM) KM IPB dengan 
berkoordinasi bersama UKM dan 
lembaga kemahasiswaan di fakultas 
atau tingkat persiapan bersama 
atau diploma. Namun, koordinasi 
tersebut belum berjalan dengan 
baik.

Saat dikonfirmasi mengenai hal 
ini, Presiden Mahasiswa IPB 2012 
Muhammad Saefrudin, Selasa (6/3), 
menjelaskan, “Kita baru dilantik 
akhir Desember atau Januari, 
kalau tidak salah sudah mulai 
ujian, kemudian liburan. Ketika 
masuk kuliah, banyak agenda yang 
harus diselesaikan dan masalahnya 
disitu.”

Direktur Kemahasiswaan 
IPB Dr. Rimbawan, saat ditemui 
di Direktorat Kemahasiswaan 
(Ditmawa) IPB, Senin (19/3), 
menanggapi, “Mestinya sebelum 
lokakarya juga sudah ada diskusi 
sendiri. Tidak boleh ada alasan 
liburan, yang penting ada 
komunikasi.”

Menanggapi proses pembagian 
dana LK ini, Saefrudin memaparkan, 
fakultas sudah dianggap clear 
mengenai pembagian dana karena 
berdasarkan student body cost dan 
lembaga cost. Sementara untuk 
UKM, melihat memang tidak ada 
aturan yang baku atau format 
yang rinci membuat tim formatur 
kesulitan.

Ketua UKM International 
Association of Students in 
Agricultural and Related Sciences 
(IAAS) Mochamad Sabich Maimun, 
Senin (12/3) bahwa memang belum 
tahu landasan pembagian dana 
kemahasiswaan, sehingga hasil 
yang diperoleh belum jelas. Jadi, Ia 
mengaku hanya terima keputusan 

yang ada. Ia juga menganggap 
belum ada transparansi dana.

Tanggapan berbeda dilontarkan 
Presidium Bagian Humas UKM 
Agriaswara Kresna Rahardian, 
Senin (12/3), “Kami setuju dengan 
formulasi dana kemahasiswaan 
yang sudah ada. Direktorat 
Kemahasiswaan sudah memberi 
mandat ke KM.”

Kewenangan pengelolaan  dana 
kemahasiswaan telah diamanahkan 
Ditmawa kepada mahasiswa 
IPB. Organisasi keterwakilan, 
DPM, diberikan peran sebagai 
legislatif mahasiswa yang bertugas 
penganggaran. Dalam prosesnya, 
Ditmawa hanya berperan dalam 
pertanggungjawaban keuangan dan 
kualitas program yang dijalankan.

Pembagian dana untuk LK 
sebesar Rp 1 miliar telah disepakati 
dalam Forum Terbuka LK Keluarga 
Mahasiswa (KM) IPB, Rabu (22/2), 
di Gedung Student Center (SC) 
Kampus IPB Dramaga. 

“Saya tidak bisa komentar 
baik atau tidaknya karena saya 
sudah memberi kewenangan pada 
mahasiswa untuk mengelola.  

Jadi, lakukanlah!,” tegasnya 
Dr.Rimbawan. 

Di lain hal, Saefrudin menuturkan 
bahwa setiap tahun mekanisme 
dana kemahasiswaan dikelola 
oleh mahasiswa. Menurutnya, 
belum ada format yang betul-betul 
rinci mengenai pembagian dana 
tersebut.

Hal yang sama diutarakan 
oleh Wakil Ketua BEM Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Ahmad Fahrul Syarif, Selasa (13/3), 
“Saat Lokakarya KM IPB, saya rasa 
sudah transparan, tetapi masih 
belum jelas pembagian dan alasan 
persentase pembagian dana ke 
LK.”

Saat ditemui di SC Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA), Rabu (14/3), Ketua 
BEM FMIPA Fahri Amirullah, 
mengatakan bahwa belum ada 
sistematika yang jelas pada 
pembagian dana tersebut.

Banyaknya tanggapan mengenai 
ketidakjelasan persentase 
pembagian dana ini kemudian 
ditanggapi oleh DPM KM dengan 
rencana pembentukan panitia kerja 

untuk menyusun RUU keuangan 
LK KM IPB yang memang sudah 
direncanakan akan dibentuk tahun 
ini.

“Rencana pembentukan RUU ini 
memang sudah direncanakan untuk 
tahun ini, tetapi kemudian lebih 
disuarakan lagi saat Lokakarya KM 
IPB karena ada tanggapan tentang 
pembagian dana untuk LK,” ujar 
Bendahara DPM KM IPB Ana 
Widiyawati, Selasa (17/4).

Ketua DPM KM IPB Baehaki 
Fajri Ibnu Abbas, Sabtu (14/4), 
memaparkan beberapa agenda yang 
akan dibahas dalam pembentukan 
RUU  ini, di antaranya mengenai  
mekanisme untuk rancangan 
anggaran, sumber dana yg 
diperbolehkan, dan alokasi dana.

Panitia kerja untuk menyusun 
RUU keuangan ini akan 
beranggotakan perwakilan dari LK 
KM IPB. “Yang jelas ada masing-
masing perwakilan organisasi,” ujar 
Ana. 

Keterlibatan setiap LK KM dalam 
pembentukan RUU ini diharapkan 
dapat memberi jaminan ada 
partisipasi tiap LK. “Kalau hanya 

DPM saja, khawatirnya orang-
orang mengklaim itu hanya buatan 
DPM saja,” kata Baehaki.

Penetapan RUU keuangan ini 
direncanakan pada September 
2012 saat Sidang Pleno DPM KM. 
“Tahun ini selesai, tahun depan 
tinggal mengaplikasikannya. RUU 
ini dapat dijadikan acuannya,” jelas 
Baehaki.

Ia menyarankan sistem 
pembagian dana yang ideal di 
tingkat fakultas disesuaikan 
dengan biaya tetap (fixed cost) dan 
jumlah unit lembaga serta jumlah 
mahasiswa dalam suatu lembaga. 
Untuk yang berbasis minat bakat, 
seperti UKM, ia mengusulkan 
agar forum UKM berjalan dengan 
kuat mendiskusikan program dan 
sebagainya.

Ia berharap pembagian dana ini 
tidak dipertentangkan terlalu dalam. 
“Organisasi yang baik itu selalu 
melakukan yang tepat dan tepat 
dalam melakukannya. Jika kalian 
sudah punya tujuan ya jalankan, 
tetapi dari setiap kegiatan itu harus 
ada laporannya,” pesannya.

PEMBAGIAN JATAH DANA UNTUK LK

STANDAR FORMULASI TIDAK JELAS
Penyebab ketidakjelasan pembagian dana tersebut karena tidak memiliki dasar yang kuat. 

Nana Rodiana, Kholiyah,
Inge Karmali, Anik Wiati
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Skema Aliran Dana 
Yang Dikelola Lembaga Kemahasiswaan

Disusun dari berbagai sumber. Ilustrasi : Jihad. Data : Nana Rodiana.

Dana Kemahasiswaan berasal dari 
Dana Masyarakat IPB

Sebagian dana 
Kemahasiswaan sebesar

dialokasikan untuk 
Lembaga Kemahasiswaan

60 Tahun Pendidikan Pertanian Indonesia
Membangun Generasi Muda untuk Menyongsong Kebangkitan Pertanian



T
ahapan pembangunan 
yang dilakukan Institut 
Pertanian Bogor 
(IPB) ternyata masih 

menyisakan tanda tanya karena 
ada beberapa pembangunan yang 
berhenti untuk sementara waktu. 
“Saya tidak dapat memperkirakan 
kapan akan selesai karena 
harus menunggu dana untuk 
menyelesaikannya,” papar Direktur 
Fasilitas, Sarana, dan Properti 
(Faspro) IPB Dr. Ir. Erizal, M.Agr., 
Rabu (14/3).

Pembangunan yang terhenti 
terlihat pada bangunan 
perpustakaan di sekitar 
Perpustakaan LSI, yang rencananya 
akan difokuskan untuk e-library 
atau perpustakaan berbasis 
elektronik. “Realisasi tahun ini 
hanya sampai sana. Berhenti 
dulu, sedang mencari dana. Kalau 
dapat dananya, kita lanjutkan,” 
ujar Dr. Erizal. Ia optimis pada 
pembangunan karena tiap tahun 

ada surplus yang dapat ditabung. 
Mengenai sumber dana 

pembangunan yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Kamis (5/4), ia 
mengemukakan dana ini masih 
ditanda ‘bintang’, efek dari Badan 

Anggaran DPR RI yang ngambek.
Masalah finansial diakuinya 

memang menjadi dasar 
permasalahan bagi proses 
pembangunan. Namun, dilihat 
dari tingkat kebutuhannya, 

difokuskan mana yang lebih baik 
diselesaikan terlebih dahulu. 
Fokus pembangunan diarahkan ke 
gedung common class karena sudah 
mencapai tahap penyempurnaan. 
Rencanaya, gedung common class 
sudah dapat digunakan untuk 

perkuliahan. 
Kontraktor bagian operasional 

PT. Brantas Noval, Kamis (15/4), 
menuturkan bahwa pekerja hanya 
diamanatkan menyelesaikan 
pembangunan mana yang harus 

selesai terlebih dahulu. “Untuk 
PT. Brantas sendiri memang 
difokuskan untuk menyelesaikan 
pembangunan di area common 
class, sebagian gedung Fakultas 
Kehutanan, dan perataan 
jalan,” jelasnya. Pembangunan 
common class sudah selesai 
pada Februari lalu, tinggal 
tahap akhir penyempurnaan. 
Mengenai pembangunan gedung 
perkuliahan Fakultas Kehutanan, 
Noval mengemukakan tugas PT. 
Brantas memang hanya sampai 
tahap seperti itu.

Dalam proses pembangunan 
ini, beberapa kendala dialami 
oleh pekerja.. “Kendalanya adalah 
waktu dan cuaca. Pekerja kita 
bekerja selama 24 jam, tentu 
banyak membutuhkan fasilitas 
yang menunjang bagi pekerja 
sendiri. Terkait cuaca, hujan 
yang terus menerus tentu sangat 
menghambat penyelesaian proyek 
ini,” papar Noval.

I
nstitut Pertanian Bogor 
(IPB) Dramaga di tahun ini 
masih menjadi panggung 
perwujudan master plan 

IPB. Pembangunan IPB ter-
diri dari pembangunan gedung 
common class, perpustakaan, 
rehabilitasi toilet, hingga per-
ataan jalan di depan Fakultas 
Matematikan dan Ilmu Pengeta-
huan Alam (FMIPA). 

Salah satu realisasi mas-
ter plan yang sudah mulai dira-
sakan oleh mahasiswa adalah 
perataan jalan. Banyak harapan 

yang tertuang dalam realisasi 
perataan jalan ini. “Saya melihat 
satu tahun terakhir ini, penggu-
naan kendaraan dalam kampus 
berlebihan. Efeknya, kampus 
menjadi bising dan kendaraan 
ada yang parkir sembarangan,” 
ujar Direktur Fasilitas dan 
Properti (Faspro), Dr. Ir. Erizal, 
M.Agr, di Gedung Rektorat IPB, 
Rabu (14/3). 

Ia mengatakan alasan per-
ataan jalan yang sebelumnya 
berupa jalan menanjak ini ada-
lah untuk memberi kenyamanan 
kepada pengguna sepeda, seh-
ingga banyak mahasiswa yang 
menggunakan sepeda sebagai 
sarana transportasi di kampus. 

Selain ramah lingkungan, 
mengendarai sepeda dapat me-
nyehatkan pengendaranya. Ren-
cananya, perataan jalan tidak 
hanya di depan FMIPA. “Jika 
dananya mencukupi, jalan yang 
menuju asrama putra pun juga 
akan diratakan,” kata Dr. Ir. Eri 

zal, M.Agr.
Perataan jalan di depan 

FMIPA diprioritaskan untuk 
pengendara sepeda karena mer-
eka terbebani dengan kondisi 
jalan yang menanjak. “Perataan 
jalan sejauh kurang lebih 600 m 
dari depan FMIPA ini menjadi 
proyek kami sejak empat bulan 
yang lalu. 

Perataan jalan lebih diu-
tamakan karena menurut ba-
pak rektor untuk memberi ke-
nyamanan bagi pengendara 
sepeda,” papar Noval, salah satu 
kontraktor bagian operasional 
PT. Brantas. 

 “Sekarang tidak ada lagi 
jalan yang menanjak, kami 
berharap pengguna kendaraan 
bermotor berkurang dan bera-
lih menggunakan sepeda karena 
jalan IPB sudah rata, sehinga 
dapat mengurangi emisi karbon 
dan kebisingan,” pesan Dr. Ir. 
Erizal, M.Agr.

Realisasi tahun ini hanya sampai sana. 
Berhenti dulu, sedang mencari dana. 
Kalau dapat dananya, kita lanjutkan. 

Fokus pembangunan diarahkan ke gedung 
common class karena sudah mencapai

 tahap penyempurnaan. 

Pembangunan Terhenti, 
Dana Dinanti

Jalan Rata
Untuk Sepeda

Jadi Lebih Aman

“Saya setuju tanjakan di depan 
FMIPA diratakan karena jalan di sana 
jadi lebih aman. Sebelum diratakan, 
bahaya sekali karena pejalan kaki 
yang dari bawah tidak tahu kalau 
ada kendaraan yang melintas dari 
atas.”

Anisa Galuh Farahdiba (INTP 48)

Gunakan Skala Prioritas

“Seharusnya dilihat dari segi prioritas 
dahulu sebelum membangun, karena 
masih  banyak bangunan yang sudah 
tidak layak lagi. Lebih baik jika itu 
diperbaiki baru membangun bangu-
nan lain.”

Aulia Yudha Hidayat, Departemen 
Agronomi dan Holtikultura, angkatan 
47

PendapatPendapat
MerekaMereka

”“
Inge Karmali

Anik Wiati

foto: Sri Puji Lestari

Foto: Sri Puji Lestari  
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Ingat!
Kita hanya mempunyai 

satu planet, jangan
hancurkan bumi kita.

Selamatkan bumi kita!

“

22 April - Hari Bumi Sedunia

S
anggar Juara merupakan 
sebuah kegiatan peng-
abdian masyarakat yang 
berawal dari kepedulian 

dan kepekaan mahasiswa terh-
adap lingkungan sekitarnya dan 
direalisasikan melalui Program 
Kreativitas Mahasiswa pada 2010 
lalu. “Melihat kondisi di kampus 
Institut Prtanian Bogor (IPB) yang 
memprihatinkan, banyak anak ke-
cil yang berjualan di sekitar kam-
pus pada jam-jam sekolah, oleh 
karena itu sanggar juara diben-
tuk,” tutur Valentina Sokoastri, 
salah seorang penggagas komuni-
tas ini. 

Syifa Selvia Sulistyoningrum, 
ketua sanggar juara tahun 2012 
memaparkan awal dibentuknya 
kegiatan pengabdian masyarakat 
ini karena beliau melihat anak-
anak berusia sekolah banyak yang 
berjualan di sekitar kampus pada 
jam-jam kuliah, yang bertepatan 
dengan jam belajar mereka di 
sekolah. Bahkan tidak sedikit di 
antara mereka yang sampai dike-
luarkan dari sekolahnya. “Saat 
kami tanya alasan mereka ber-
jualan, mereka mengatakan untuk 
membantu ekonomi keluarganya.” 
jelasnya. 

Melihat kondisi tersebut, Syifa 
dan teman-temannya mengum-
pulkan anak-anak tersebut untuk 
diberikan kegiatan-kegiatan yang 

merangsang kreativitas mereka. 
Selain diajarkan membuat kera-
jinan-kerajinan tangan, mereka 
juga diajarkan berbahasa Inggris. 
“Setidaknya mereka bisa menggu-
nakan Bahasa Inggris dalam ber-
dagang,” lanjutnya.

Dirindukan Siswa
Saat ini, komunitas yang berdi-

ri sejak 2010 ini aktif membina 
dua sekolah di wilayah Kabupaten 
Bogor. Selain di SDN Situleutik, 
mereka juga membina MI Amir-
ullah, salah satu sekolah seting-
kat sekolah dasar di Kecamatan 
Jasinga. MI Amirullah terletak 
jauh dari kampus, sehingga seko-
lah ini sulit dijangkau, akibatnya 
kegiatan Sanggar Juara di seko-
lah ini tidak begitu intensif. MI 
Amirullah hanya memiliki dua 
ruang kelas yang digunakan oleh 
70 murid, dan hanya dilayani oleh 
dua orang tenaga pengajar. “Kami 
biasanya hanya memberikan 
sumbangsih buku bacaan, karena 
lokasinya yang sulit dijangkau, 
juga terkendala masalah dana,” 
tutur mahasiswi Komunikasi 
dan Pengembangan Masyarakat 
(KPM) 46 ini. 

Berbeda dengan di MI Amirul-
lah, kegiatan Sanggar Juara lebih 
aktif di SDN Situleutik. Jaraknya 
yang dekat dengan kampus me-
nyebabkan sekolah ini lebih mu-

dah dijangkau. Sekali dalam dua 
pekan komunitas ini turun lang-
sung mengajar sekitar 40 anak 
di sekolah ini, walaupun kadang 
jumlah ini fluktuatif. 

Pembekalan yang aktif dan 
berkesinambungan setiap waktu-
nya ini membuat siswa-siswa yang 
ada di sekolah tersebut nyaman 
untuk terus mengikuti kegiatan 
ini,  sehingga tak jarang mereka 
menanyakan keberadaan kakak 
pendampingnya yang tidak mer-
eka lihat saat itu.

Salah satu kegiatan akbar Sang-
gar Juara adalah Sanggar Juara 
Festival yang diadakan akhir ta-

hun 2011, yang merupakan acara 
perdana. Berbagai penampilan 
dipersembahkan oleh siawa-siawa 
tersebut di hadapan orangtuanya 
dan mahasiswa yang diundang 
untuk turut hadir. Kegiatan ini 
mendapat apresiasi yang cukup 
besar dari siswa-siswa, terbukti 
dengan  persiapan yang dilakukan 
beberapa bulan sebelum kegiatan 
ini berlangsung. 

Kegiatan-kegiatan seperti ini 
sangat mempengaruhi dan mem-
bangun kepercayaan diri siswa-
siswa ini. Mereka sudah mulai 
tidak merasa malu untuk tampil 
di muka umum, berbeda dengan 

siswa-siswa lain. “Mereka yang 
ikut Sanggar Juara terlihat lebih 
percaya diri, dan bahkan sudah 
ada yang menjadi juara umum di 
kelasnya” tegas Valen.

Siswa-siswa binaan komunitas 
ini dipersiapkan untuk menjadi 
juara. “Kita bentuk mental-men-
tal juara siswa-siswa sejak dini. 
Semoga Sanggar Juara ini dapat 
menginspirasi pemuda-pemuda 
Indonesia untuk membentuk 
sanggar-sanggar juara lainnya” 
pungkas Syifa. 

Bangun Mental Juara Sejak Dini
Sanggar Juara

Muhammad Dhiaurrahman

Pengajar Sanggar Juara saat mengajar anak-anak di SDN Situleutik Minggu (11/3). Komunitas yang 
berasal dari Program Kreativitas Mahasiswa ini mengundang banyak peminat dari kalangan mahasiswa 
karena acara dan kegiatannya yang menarik. (Foto M. Dhiaurrahman)
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Menanti Kontribusi 
Lembaga 
Kemahasiswaan

G
elontoran dana dari Direktorat 
Kemahasiswaan (Ditmawa) 
telah dibagikan. Kepengurusan 
baru Lembaga Kemahasiswaan 

(LK) dimulai. Tinggal menunggu bukti 
kontribusi LK untuk mendorong visi IPB 
Prima Prestasi tahun ini.

Pembagian dana sempat menjadi 
perbincangan panjang. Saat Lokakarya, 
utusan dari UKM merasa bahwa 
pembagian dana tersebut tak berdasar. 
Diskusi berlanjut dalam sidang umum 
setelah Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) dan Presiden Mahasiswa tidak 
bisa menjelaskan dasar pembagian 
dana. Tengah malam, diskusi diakhiri 
dengan ke-legowo-an BEM KM yang 
bersedia mengurangi ‘jatah’-nya. BEM 
KM ‘memberikan’ sebagian anggarannya 
untuk UKM yang memiliki kinerja baik, 
diukur dari penyerapan dana tahun lalu. 
Sedangkan BEM Fakultas tak tersentuh.

Meskipun pembagian telah 
disepakati, DPM mendapat ‘pekerjaan 
rumah’ untuk merumuskan dasar 
pembagian dana LK. Selaku pembuat 
Undang-Undang (UU) LK, DPM diminta 
merampungkannya tahun ini.

Disepakatinya pembagian dana 
hanyalah langkah awal perjalanan LK. 
IPB yang bervisi Prima Prestasi menanti 
kontribusi LK untuk menyumbangkan 
medali. Pasalnya, sebagian dana LK 
disumbang oleh dana non-SPP yang 
merupakan hasil kerja keras IPB. Dana ini 
wajib dikonversi oleh LK untuk menjadi 
prestasi.

Selain itu, munculnya program kerja 
(proker) berkualitas dan inovatif dari 
LK sangat dirindukan. Proker usang dan 
monoton tanpa adanya sentuhan inovasi 
membuat mahasiswa jenuh dan semakin 
apatis. Sebagai pemilik modal, mahasiswa 
berhak mendapat pelayanan maksimal 
dari pengelola dana, yaitu pengurus LK. 
Sebab, sebagian besar dana LK diperoleh 
dari SPP mahasiswa.

Saatnya LK lebih berani dengan 
tidak bergantung pada tradisi proker 
yang monoton. Acara besar, kompetisi 
besar, dan proker besar yang mampu 
melambungkan nama IPB dikancah 
nasional dan internasional perlu digagas. 
LK seharusnya bukan hanya lembaga yang 
sibuk dengan masalah internal. Eksistensi 
dan ketenaran kampus, ‘kemacetan’  
Bogor, ‘kemati-surian’ pertanian, dan 
‘keruwetan’ bangsa  adalah tanggung 
jawab mahasiswa, terutama LK sebagai 
wadah perjuangan mahasiswa.

Editorial

Rawannya Kampusku
Masalah penerangan jalan di kampus IPB darmaga adalah 

hal klasik bahkan sering diperbincangan dikalangan mahasiswa. 
Maraknya kasus kriminalitas di jalan sekitar FPIK, FKH, Fapet, 
Asrama Putri Silvasari (SS), Asrama Putri Darmaga (APD), Asrama 
Silva Lestari (SL) dan Asrama Pinus meresahkan mahasiswa yang 
berada atau bertempat tinggal di sekitar daerah tersebut. 

Faktanya sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB terjadi penodongan 
yang dilakukan oleh pengendara motor kepada mahasiswa 
penghuni SS. Selang beberapa jam kemudian, sekitar pukul 17.00 
WIB terjadi pencurian di APD. Pekerjaan Rumah (PR) baru untuk 
seluruh civitas akademika IPB agar meningkatkan keamanan 
dan kewaspadaan di sekitar kampus. Alternatif solusi yang dapat 
diberikan adalah penerangan di kampus ditingkatkan lagi dan 
petugas keamanan harus dibentuk pada spot-spot rawan tindak 
kriminalitas. Petugas keamanan perlu ditingkatkan dan diberikan 
pelatihan khusus dalam mengejar target/pelaku kriminalitas. 

Taman Yang Terabaikan
IPB terkenal dengan sebutan kampus hijau. Selain karena 

pertanian yang identik dengan warna hijau, juga karena 
memiliki areal ‘hijau’ di beberapa spot seperti taman-
tamannya yang banyak.   

Sayang sekali, dari sekian banyak taman itu baru beberapa 
saja yang dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan 
mahasiswa. Kebanyakan dari taman tersebut tak terurus 
dan lebih mirip pekarangan. Padahal, di kampus lain taman 
adalah tempat mahasiswa bercengkerama dengan teman, 
belajar, dan beristirahat. Belakangan baru taman di Media 
Center yang ‘dihidupkan’ lagi, itupun jarang yang menyadari 
dan memanfaatkannya. 

Daripada beraktivitas -apalagi berjualan- di kawasan 
koridor, lebih baik kita benahi bersama-sama taman kita, 
agar status kampus hijau kita tak hanya slogan belaka.
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L
ayaknya sebuah permainan, institusi 
besar seperti Perguruan Tinggi pun 
memiliki peraturan. Aturan dibentuk 
untuk menjaga ketertiban dari hal-hal 

yang tidak diinginkan. Institut pertanian Bogor 
menuangkan peraturan dalam sebuah buku 
panduan program sarjana, yang diperoleh 
setiap mahasiswa di IPB ataupun buku tata 
tertib kehidupan kampus, yang diperoleh saat 
Masa Perkenalan Kampus Mahasiswa Baru.

Aturan tak mampu untuk mengikat 
pelanggarnya sendiri, tanpa ada manusia 
yang menyuarakan menegakkan keadilan. Ia 
hanyalah kalimat-kalimat  menggugat yang 
bermakna, namun sering terabaikan.

Lalu yang menjadi tanda tanya besar, 
apakah peraturan dibuat hanya untuk 
dilanggar? Apakah peraturan hanya sebuah 
formalitas atau kamuflase dari sebuah sistem 
yang ada?

Maraknya peraturan-peraturan yang 
telah dilanggar oleh mahasiswa atau civitas 
akademika IPB menjadi pemandangan yang 
tak asing lagi di sekitar kampus, walaupun itu 
hanyalah pelanggaran-pelanggaran ringan. 
Contoh yang paling sederhana adalah asap 
rokok selalu menghiasi fasilitas-fasilitas 
umum yang ada di kampus, pakaian ketat 
dan transparan menjadi sebuah kebanggaan, 
pakaian tak berkerah sudah biasa, dan lain-
lain. Hal ini membuktikan, bahwa berada di 
lingkungan perguruan tinggi, belum tentu 
menjadikan seseorang memiliki tingkat 

intelektualitas dan tenggang rasa yang tinggi. 
Umur yang lebih tua bukan jaminan ia bukan 
seorang pelanggar peraturan.

Mau dibawa kemanakah kampus kita? 
Penghargaan atas dibentuknya peraturan 
tidak nampak pada civitas akademika IPB. 

Peraturan hanya sebagai patung, simbol 
belaka untuk menutupi kebobrokan sikap dan 
pola pikir yang mesti dirubah.

Peraturan harus selalu dievaluasi dan 
direvisi agar tetap relevan dan sesuai 
dengan perkembangan zaman. Aturan 
tidak bersifat tetap, namun dinamis, oleh 
karena itu diperlukan masukan-masukan 
sebagai evaluasi-evaluasi untuk menentukan 
apakah peraturan tersebut relevan untuk 
diaplikasikannya atau tidak.

Sebuah komunitas yang mampu 
menghargai peraturan yang ada dengan 
mematuhinya, menunjukkan bahwa sistem 
yang ada pada komunitas tersebut sudah 
berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan 
dari sebuah pertauran yang dibuat adalah 
diterimanya peraturan tersebut oleh seluruh 
lapisan masyarakat yang ada dalam komunitas 
tersebut, yaitu dengan berkomitmen untuk 
mematuhi peraturan dan hukuman/sanksi 
akan diberikan bagi pelanggarnya. 

Tak perlu menyuarakan untuk 
mematuhi peraturan yang ada, melainkan 
mengaplikasikannya pada diri sendiri. Buat 
apa saling tunjuk-menunjuk siapa yang 
berhak untuk menindak pelanggar peraturan. 
Bersikap lebih dewasa dan niatkan dari dalam 
nurani untuk tidak menjadi seorang pelanggar 
tata tertib dimanapun dan kapanpun. Bagi 
yang pernah melanggar peraturan, berjanjilah 
pada diri sendiri untu tidak akan mengulangi 
perbuatannya tersebut.

Peraturan Dibuat Untuk Dilanggar
Oleh : Dini Ayu Lestari

Surat Pembaca

Opini

Widya (FPIK 47) Rian (Faperta 46)
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“Udah dua belas tahun, Neng, 
kerja di FKH, gajinya cuma Rp 
125.000,00“, ujar Karni (45) ketika 
ditemui tim Koran Kampus, Selasa 
(13/03) di lantai 5 Fakultas Kedok-
teran Hewan IPB. Gaji sebesar itu 
tanpa uang makan diakui Karni 
tidak cukup untuk memenuhi ke-
butuhan sehari-hari. Bersama dua 
belas orang rekannya, Karni mem-
bersihkan koridor dan node fakultas 
dari Senin sampai Jumat. Pekerjaan 
Karni dimulai pukul 07.00 sampai 
dengan selesai.

Selain Karni, Tati (45), petugas 
kebersihan dari Fakultas Peterna-
kan (Fapet) juga mengalami hal 
yang serupa. “Udah 18 tahun, Neng, 
disini, gajinya Rp 300.000,00 per 
bulan. Nggak ada uang makan!” tu-
tur Tati ketika ditemui di salah satu 
dapur Fapet, Selasa (06/03). 

Lain lagi ceritanya dengan Yanti. 
Petugas kebersihan dari Fakul-
tas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(FPIK) mengakui gaji yang diper-
olehnya memang lebih besar jika 
dibandingkan petugas kebersihan 
Fapet. Gaji Yanti Rp 300.000,00 
per bulan ditambah uang makan. 
Akan tetapi, gaji tersebut tetap be-
lum cukup memenuhi kebutuhan 
sehari-hari beliau Meski gaji kecil, 
Tati dan Yanti serta ketiga orang 
rekannya urung meminta kenaikan 
gaji kepada pihak terkait, karena 
takut dipecat jika menuntut hal itu. 
“Sempat minta naik gaji, tapi jawa-
bannya disuruh cari kerja di tempat 
lain aja”, tutur Tati yang diiyakan 
oleh 22 orang rekannya.

Lain di Fapet, lain pula di Fakul-
tas Pertanian (Faperta).  Yati (30) 
dan Surni (57) serta beberapa rekan 
sesama petugas kebersihan sudah 
menggeluti pekerjaan ini sejak 11 
tahun yang lalu, ini dijalani mereka 
karena tidak ada pilihan. Pekerjaan 
berat ini juga kadang tidak dihar-
gai pihak Tata Usaha (TU) Faperta. 
“Disini mau minta naik gaji susah, 
Neng. Padahal gaji Rp 250.000, 00 
sebulan mah bisa buat beli apa ya 
sekarang?” tanya Yati retoris. Surni 
dan rekan-rekannya mengaku sela-
ma 11 tahun menjadi petugas keber-
sihan, permohonan kenaikan gaji 
sering hanya menjadi angin lalu.

Para petugas kebersihan Faperta 
sudah berada di kampus untuk me-
nyapu dan mengepel sejak pukul 
06.30 WIB. Hal ini terus berlanjut 
sampai pukul 16.00 WIB, apalagi  
jika hari itu becek sehabis hujan, 
pekerjaan mereka semakin berat. 
“Orang-orang kadang lewat-lewat 

aja, Neng. Nggak punten, gak tahu 
kali ya ibu udah ngepel berkali-kali 
dari pagi”, tutur Yati mengungkap-
kan kejengkelannya terhadap ma-
hasiswa yang jalan begitu saja di 
lantai yang belum kering dipel. 

Menurut kepala pengawas ke-

bersihan Faperta, Herry Haerizal, 
jumlah gaji yang diberikan kepada 
petugas kebersihan disesuaikan 
dengan jam kerja mereka. Jam 
kerja dimulai pukul 08.00 dan be-
rakhir pukul 11.00. “Setiap hari 
ada tiga orang yang piket hingga 
pukul 16.00, ada uang kinerja yang 
diberikan untuk petugas yang piket 
tiap  harinya,” ujarnya. Jam kerja 
ini berbeda dengan pengakuan Yati 
dan rekan-rekannya. 

Kabar berbeda datang dari petu-
gas kebersihan Fakultas Matema-
tika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA). Ketika ditemui Koran 
Kampus, Rabu (22/02) Rosmi (49) 
dan Nengsih (53) sedang mem-
bereskan alat-alat kebersihan. Ker-
ingat bersimbah tampak di wajah 
keduanya. Mereka mengaku sudah 
puas  dengan pekerjaannya seka-
rang. Meskipun tak urung masih 
banyak mahasiswa yang kurang 
menghargai kerja keras mereka. 
“Udah alhamdulillah kalau diband-
ing yang lain mah, walaupun ban-
yak mahasiswa yang kurang meng-
hargai hasil pekerjaan kami. Gaji 
sebulan Rp 750.000, 00. Kalau 
anak sakit juga bisa berobat gratis 
di Poliklinik”, tutur Rosmi. Petugas 
kebersihan FMIPA sebanyak enam 
orang dikerahkan setiap hari untuk 
menyapu dan mengepel lantai set-
iap hari ditambah dua orang untuk 
membersihkan toilet.

Sementara Warsih (49), petugas 
kebersihan dari Fakultas Kehu-
tanan punya komentar lain. Ketika 
Koran Kampus menemui Warsih, 
ia sedang sibuk mengepel lantai di 
lorong log, Rabu (07/03), wanita 
paruh baya itu telah bekerja selama 

sembilan belas tahun di Fakultas 
Kehutanan. Ia tidak sendirian, re-
kan kerjanya di fakultas ada lebih 
dari lima belas orang. Setiap bulan-
nya, Warsih hanya menerima gaji 
sebesar Rp 460.000,00. “Dibilang 
kurang sih, memang kurang. Tapi 
saya apa adanya aja,”. Walaupun 
uang tersebut dirasa tidak cukup 
untuk memenuhi kebutuhan se-
hari-hari, Warsih bersyukur karena 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
gratis.

Lain lagi cerita dari  petugas ke-
bersihan di Tingkat Persiapan Ber-
sama (TPB), Tolib (52). Teriknya 
sinar matahari yang menerpa tidak 
mengalahkan semangatnya meny-
apu koridor siang itu (07/03). Tolib 
juga tidak pelit berbagi cerita soal 
kehidupannya sebagai petugas ke-
bersihan. Bekerja selama 32 tahun 
di IPB bukanlah waktu yang sing-
kat. Sejak awal ia bekerja hingga 
sekarang gajinya mengalami pen-
ingkatan. Saat ini ia menerima gaji 
sebesar Rp 2.400.000, 00 per bu-
lan, karena sudah menjadi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). 

Saat Koran Kampus menemui 
Maman (53), petugas kebersihan 
di Fakultas Ekonomi dan Manaje-
men (FEM) bersikap terbuka dan 
ramah ketika membagi kisah kese-
hariannya (14/03). Dengan senyum 
mengembang, ia menuturkan bah-
wa ia telah bekerja selama dua belas 

tahun, dengan penghasilan sebesar 
Rp 1.400.00,00 karena beliau su-
dah menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS). “Puas nggak puas sih, 
tapi saya ikhlas. Sebagai petugas 
kebersihan, saya rela melayani ma-
hasiswa supaya dapat fasilitas yang 

terbaik,” ujarnya.
Maman juga mengaku senang 

dengan lingkungan kerja yang ada 
di IPB, “Mahasiswa disini ramah-
ramah, Neng. Saya sering disapa, 
jadi saya senang kalau bekerja,”. 
Tidak hanya akrab dengan maha-
siswa, Maman juga akrab dengan 
pegawai di Tata Usaha (TU) FEM. 
Bambang Kuntadi dari bagian TU 
FEM mengakui bahwa Maman ada-
lah seorang pekerja keras. Kedeka-
tan pegawai TU dengan petugas 
kebersihan juga sangat baik. “Kami 
sering bercanda dan makan bersa-
ma,” tutur Bambang.

Wacana Pemusatan Honor
Beragamnya gaji petugas ke-

bersihan di IPB memang kadang 
menuai rasa iri di antara petugas 
kebersihan antar fakultas. Beberapa 
petugas kebersihan mempertanya-
kan mengapa gaji yang didapatkan 
berbeda padahal bobot pekerjaan-
nya hampir sama.

 Yuda, pegawai TU TPB men-
gatakan, “Jumlah gaji petugas ke-
bersihan disesuaikan dengan latar 
belakang pendidikan masing-mas-
ing,”. Lulusan SMP mendapatkan 
gaji sebesar Rp 300.000,00 sedan-
gkan untuk lulusan SMA mendap-
atkan gaji sebesar Rp 500.000,00. 
“Selain latar belakang pendidikan, 
jumlah gaji juga dipengaruhi oleh 
jumlah uang  yang ada di tiap unit,” 

tuturnya.
Kepala TU Fapet, Fifi Luthfiah 

juga menjelaskan bahwa honor 
petugas kebersihan disesuaikan 
dengan proporsi dana yang dida-
pat dari pusat. “Salah satu penentu 
besarnya dana juga dari jumlah 
mahasiswa di tiap fakultas”, jelas-
nya. Fifi mengakui gaji sebesar Rp 
300.000,00 sampai dengan Rp 
400.000,00 untuk petugas keber-
sihan Fapet masihlah kurang. Na-
mun, Fifi tidak dapat berbuat apa-
apa. “Memang hanya sebesar itulah 
yang mampu kami berikan. Kalau 
untuk memangkas pegawai seh-
ingga gaji pegawai dapat lebih be-
sar, kami juga tidak tega”, tuturnya 
pelan.

“Kesenjangan ini sedang dikaji 
solusinya”, ujar Dr. Ir. Erizal, M. 
Agr Direktur Fasilitas dan Properti 
(Faspro) IPB. Beliau juga menam-
bahkan, akan ada rencana untuk 
mengatur kebersihan toilet, ruan-
gan, dan halaman secara terpusat 
(dikelola oleh Faspro), bukan oleh 
masing-masing fakultas seperti 
yang saat ini terjadi. Saat ini Unit 
Pelayanan Properti yang dibawahi 
Direktorat Fasilitas dan Properti 
hanya mengelola kebersihan rek-
torat. 

Selama ini setiap unit di fakultas 
dan departemen menangani keber-
sihan lingkungan fakultas secara 
mandiri. Sumber dana bagi setiap 
fakultas diperoleh dari berbagai  
sumber, yaitu dari pemerintah 
berupa dana Daftar Isian Program 
Anggaran (DIPA), dana masyarakat, 
proyek-proyek kerja sama, dan ada 
pula yang berasal dari Sumban-
gan Pembinaan Pendidikan (SPP) 
mahasiswa. Dana tersebut dibagi 
sesuai kebutuhan fakultas masing-
masing. Sebelum mendistribusikan 
dana kepada seluruh fakultas, pihak 
rektorat memprediksi pemasukan 
IPB terlebih dulu, sehingga rencana 
anggaran fakultas disesuaikan den-
gan perkiraan pemasukan tersebut, 
kemudian didistribusikan secara 
adil, jelas Dr. Ir. Erizal, M. Agr.

Pemusatan pembagian honor 
petugas kebersihan memiliki kelebi-
han dan kekurangan. “Plusnya, gaji 
jadi setara. Minusnya, akan terjadi 
pemangkasan petugas kebersihan 
karena melihat kemampuan IPB 
untuk menggaji”, jelas Dr. Ir. Er-
izal, M. Agr. Jika pembagian honor 
dipusatkan, honor tersebut harus 
sesuai dengan Upah Minimum Re-
gional (UMR) Bogor, UMR tahun 
2012 sebesar Rp 1.174.200, 00.

Ketika Nasib Tak Kunjung Membaik
Pengabdian mereka selama bertahun-tahun tidak sepadan dengan gaji yang diterima.

Petugas Kebersihan

Nadia Azka & Mariana Agustin
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EuforIa dalam sPEctaforIa

K
onser Agria Swara ber-
tajuk Spectacular Per-
formance of Agria Swara 
(Spectaforia) yang dige-

lar pada Sabtu, 24 Maret 2012 di 
Auditorium Toyib Hadiwijaya pu-
kul 19.00 berlangsung sukses dan 
meriah. Konser diadakan sebagai 
persembahan dari calon anggota 
Agria Swara sebelum resmi menja-
di anggota PSM IPB Agria Swara. 

“Konser ini diadakan untuk 
melantik para calon anggota baru 
menjadi anggota PSM IPB Agria 
Swara. Tidak hanya teknis yang 
kami bina namun attitude dan 
juga kepanitiaannya. Persiapannya 
sekitar 5 bulan dari latihan perdana 
mereka. Konser ini dikhususkan  
untuk penampilan para calon ang-
gota baru yang beranggotakan 73 
orang. Mereka akan membawakan 
17 lagu yang terdiri dari berbagai 
zaman,” ujar Miladi Muhammad, 
mahasiswa Manajemen sebagai 
Ketua Pembinaan calon anggota.

Lagu yang dibawakan dibagi 
ke dalam dua sesi, masing-masing 
sesi diisi dengan delapan buah 
lagu. Penonton sempat tertawa 

saat PSM IPB Agria Swara mem-
bawakan lagu yang berjudul Kisha 
Popo karena lirikmya yang diang-
gap cukup lucu. 

Agriaswara memberikan 
sebuah kejutan kepada para pe-
nonton yang hadir dengan memb-
awakan sebuah lagu terakhir yang 
tidak tertera di dalam brosur yang 
diberikan kepada para tamu un-
dangan. Lagu tersebut berjudul 
Everything dari Michele Bubble. 

“Seru banget konsernya, 
jarang-jarang kan di IPB ada ac-
ara seperti ini. Memang sudah 3 
tahun terakhir saya selalu nonton 
konsernya, tapi kualitasnya sama. 
Cuma mungkin temanya yang ber-
beda. Kalau tahun lalu ‘kan teman-
ya lebih mewah dan glamor, kalau 
sekarang lebih bernuansa etnik,” 
ujar Ilham, mahasiswa Teknik Sip-
il dan Lingkungan. 

Penonton yang hadir tidak 
hanya dari civitas akademika IPB 
saja namun hadir pula orangtua 
dari calon anggota Agria Swara 
yang ingin menyaksikan penampi-
lan perdana anak-anak mereka. 
Ratih, orangtua dari Dira Indah 

Pratiwi, salah seorang calon ang-
gota Agriaswara, menuturkan 
bahwa secara umum penampilan 
malam ini sangat bagus dan beliau 
merasa bangga karena Dira dapat 
masuk ke dalam paduan suara IPB 

yang sangat terkenal.
Setelah selesai acara, Agas, 

mahasiswa Teknologi Hasil Hu-
tan selaku ketua konser pelantikan 
Agria Swara menuturkan bahwa 
dia sangat bahagia karena kon-

sernya spektakuler, penontonnya 
juga puas. Agas berharap kedepan-
nya untuk Agriaswara sendiri bisa 
lebih bagus lagi, lebih kompak lagi, 
dan musikalitasnya tetap dijaga 
dan ditingkatkan. 

Anggota baru Agriaswara berpose bersama usai tampil dalam konser perdana mereka yang bertajuk 
Spectaforia, Sabtu (24/3) di Auditorium Toyib Hadiwijaya.

Nanda Karlita

PARTNER EVENTSAGRIASWARA
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O
T
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Bekerja setiap hari membersihkan seluruh
penjuru kampus IPB. Mengabdi dan me-

layani institusi dengan sepenuh hati. Sudah 
saatnya mereka mendapatkan tempat 

yang lebih layak.

Foto : Aisya IWS & Saqinah NR



J
urnalistik merupakan 
ilmu atau bidang kajian 
mengenai pembuatan 
dan penyebarluasan 

informasi (peristiwa, opini, 
pemikiran, ide) melalui media 
massa. Sebagai ilmu terapan dalam 
komunikasi, jurnalistik bersifat 
dinamis dan terus berkembang 
sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi 
dan dinamika masyarakat itu 
sendiri.  

Jurnalistik terbagi ke dalam 
dua lingkup utama yaitu, News 
dan Views. News atau lebih kita 
kenal sebagai berita adalah laporan 
peristiwa yang bernilai jurnalistik 
atau memiliki nilai berita (news 
values) yang bersifat aktual, 
faktual, penting, dan menarik. 
Berita disebut juga “informasi 
terbaru”. News terbagi ke dalam 
dua bagian besar yaitu straight 
news dan feature news. Sementara 
Views adalah pandangan atau 
pendapat mengenai suatu masalah 
atau peristiwa. Jenis informasi ini 
misalnya, kolom, tajuk rencana, 
artikel, surat pembaca, karikatur, 
pojok, dan esai. 

Sebuah berita harus memuat 
fakta yang di dalamnya terkandung 
unsur-unsur 5W+1H, what, who, 
when, where, why, dan how. Hal 
tersebut tidak terkecuali untuk 
berita opini, fakta dalam jurnalistik 
adalah mutlak, karena sebuah 
tulisan dengan bahasa informatif 
harus menyampaikan semua yang 
benar tanpa rekayasa apalagi 
imajinasi. Sebuah berita sebelum 
dipublikasikan harus memuat 
nilai berita yang mencakup hal-hal 
berikut, objektif, aktual, luar biasa, 
penting, dan jarak. 

Berita yang objektif adalah berita 
yang berdasarkan kepada fakta dan 
tidak memihak, karena jurnalistik 
adalah penyampai informasi 
bukan provokator. Berita bersifat 
aktual yaitu berita menampilkan 
hal terbaru dan belum basi. Berita 
juga harus bersifat penting dan luar 
biasa, informasi yang biasa-biasa 
saja dan tidak penting hanya akan 
membuat masyarakat bosan. Intinya 
untuk apa menginformasikan hal 

yang sudah diketahui semua orang, 
sementara tugas seorang jurnalis 
sejatinya membuat sebuah fakta 
menjadi sebuah cerita luar biasa 
dan penting tapi tetap menjadi fakta 
itu sendiri. Selanjutnya, jurnalis 
dalam tulisan jurnalistiknya harus 
memerhatikan jarak dengan ukuran 
geografis, kultural, dan psikologis. 

Jurnalistik sebagai ilmu 
komunikasi tidak hanya 
menampilkan tulisan dalam media 
massa. Informasi tersebut bisa 
berbentuk kartun, karikatur, video, 
dan foto yang berbicara. Foto 
yang berbicara dalam jurnalistik 
ini disebut fotojurnalistik. 
Fotojurnalistik merupakan foto 
yang memiliki berita atau menjadi 
berita itu sendiri, melengkapi suatu 
berita atau artikel, dimuat dalam 
suatu media massa, dan disajikan 
secara jujur. Dalam sejarahnya, 
fotojurnalistik pertama kali dipakai 
dalam pembuatan berita sebagai 
foto pendukung sebuah penerbitan 
saja. Namun sekarang, sekali lagi 

karena perkembangan zaman dan 
teknologi, foto sudah dapat menjadi 
berita itu sendiri. 

Sebuah berita dapat terbit 
dengan satu lembar foto yang 
berbicara tentang peristiwa 
yang tergambar dalam dirinya. 
Oleh karena itu, fotojurnalistik 
mempunyai karakteristik sendiri 
untuk dapat menjadi sebuah berita 
ataupun hanya pelengkap tulisan 
berita. 

Menurut Oscar Motuloh 
dalam tulisannya yang berjudul 
Fotojurnalistik suatu pendekatan 
visual dengan suara hati, 
karakteristik foto jurnalistik 
diantaranya merupakan gabungan 
antara gambar dan kata, disajikan 
dalam bentuk cetak baik itu surat 
kabar, tabloid, media internal, 
brosur maupun kantor berita.
Lingkupnya adalah manusia, 
bentuk liputannya adalah suatu 
upaya yang muncul dari bakat dan 
kemampuan seseorang fotojurnalis 
yang bertujuan melaporkan 

beberapa aspek dari berita, 
merupakan fotografi komunikasi 
yang dalam penyajiannya adalah 
ekspresi seorang fotojurnalis 
terhadap obyeknya, memiliki pesan 
yang disampaikan dengan jelas dan 
segera bisa dipahami oleh seluruh 
lapisan masyarakat, membutuhkan 
tenaga penyunting yang handal, 
berwawasan visual yang luas, jeli, 
arif dan bermoral dalam untuk 
menyajikan foto dengan informasi 
yang berakurasi tinggi, peristiwa 
yang terjadi direkam secara 
langsung di lokasi tanpa rekayasa. 

Meskipun ruang lingkup 
jurnalistik termasuk luas, jurnalistik 
hanya mempunyai satu tujuan yaitu 
menyampaikan informasi kepada 
publik.  Jenis informasi yang layak 
disampaikan tentu saja informasi 
yang sesuai dengan nilai berita dan 
karakteristik yang harus dipenuhi 
oleh seorang jurnalis dalam 
membuat produk jurnalistiknya. 
Sementara itu baik buruknya berita 
yang terbit adalah fakta yang ada 

dalam berita tersebut. Kemudian 
satu-satunya opini yang terbit dari 
produk jurnalistik adalah opini 
publik yang mengetahui informasi 
karena pers adalah media yang 
membuat opini publik melalui 
tulisan jurnalistiknya.

Perkembangan media pers masa 
kini semakin hari semakin canggih 
dan cepat. Hal ini dikarenakan 
perkembangan zaman yang 
pesat, dan kebutuhan masyarakat 
akan informasi semakin banyak. 
Kebutuhan masyarakat akan 
internet misalnya, masyarakat 
mulai berpindah dari koran cetak 
ke media – media online karena 
kehidupan yang serba mobile dan 
kebutuhan untuk informasi yang 
cepat. Inilah mengapa Jurnalistik 
takkan pernah lekang oleh waktu 
dengan tampilan yang terus berubah 
sesuai perkembangan zaman tapi 
hanya punya satu tujuan dari lahir 
sejak ia lahir yaitu menyampaikan 
informasi.

“Orang tidak dapat membajangkan lagi 
sekarang, bagaimana sekiranja hidup kita 

ini, bilamana tidak ada surat kabar ...” 

Parada Harahap “Kedudukan Pers Di Masjarakat” 1951. 

Membungkus Opini Publik Lewat Fakta

Meilati Ligardini M.

Jurnalistik
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Perbandingan foto jurnalistik (kanan) dengan foto biasa (kiri). Foto jurnalistik memuat 
sebuah berita tentang suatu peristiwa yang terkandung dalam lembar fotonya. Tampak 
mahasiswa Duta Anti Narkoba IPB sedang berkampanye di hadapan masyarakat saat 
peringatan Hari Anti Narkoba.

Foto: Saqinah Nur Rahmawati



P
engembangan smart en-
gineering mungkin sudah 
banyak didengar. Semua 
tentu tahu dengan robot-

robot canggih yang diciptakan oleh 
Jepang atau Negara-negara Ero-
pa-Amerika lainnya. Tapi, siapa 
sangka bahwa ternyata penerapan 
smart engineering ini mampu di-
inovasikan ke dalam ranah perta-
nian oleh Institut Pertanian Bogor. 
IPB yang dimotori oleh Departe-
men Teknik Mesin dan Biosistem 
saat ini tengah merancang penera-
pan smart engineering dalam ben-
tuk SMART Tractor atau dalam 
bahasa Indonesia diterjemahkan 
sebagai “Traktor Pintar”. Trak-
tor ini merupakan sebuah ino-
vasi dalam mewujudkan precision 
farming yang menjadi salah satu 
mandat IPB dalam riset teknologi 
pertanian.

Sesuai dengan namanya 
SMART Tractor, traktor ini yang 
semula hanya traktor biasa dimod-
ifikasi menggunanakan penamba-
han beberapa motor listrik seba-
gai penggerak yang diperintahkan 
langsung oleh CPU komputer yang 
terintegrasi. Dalam kata lain, trak-
tor ini menerapkan sistem kendali 
otomatis sehingga mampu berop-
erasi sendiri. 

Teknologi yang diterapkan da-
lam SMART Tractor diantaranya 
sistem pendeteksi posisi berbasis 
Global Positioning System (GPS) 
dan charge-coupled device (CCD) 
camera. “Dengan GPS dan CCD 
kamera traktor ini akan mampu 
berjalan sesuai kordinat posisi 
yang kita integrasikan dalam pro-
gram sekaligus mampu merekam 
kondisi tanah sehingga ketika ada 
rintangan traktor ini bisa menge-
nalinya,” jelas Kepala Departemen 
TMB Dr. Ir. Desrial, M.Eng. Selain 
beliau, SMART Tractor ini diran-
cang dan dikembangkan oleh dua 
orang dosen lainnya, yaitu Dr. Ir.  
I Dewa Made Subrata, M.Agr dan 
Dr. Ir. Usman Ahmad, M.Agr. Se-
lain dari kalangan dosen, beberapa 
mahasiswa juga ikut dilibatkan di-
antaranya satu orang mahasiswa 
S3, M. Syahrul Anas dan dua orang 
mahasiswa S2, Cecep Saiful dan 
Iriwat Putri.

Pengembangan SMART Trac-
tor merupakan sebuah advance re-
search yang didanai oleh IPB dalam 
Program ‘I Am Here IPB’. Dalam 
riset ini dilakukan tiga pengem-

bangan sekaligus yang meliputi 
pengembangan smart engineering 
dari traktor biasa menjadi traktor 
pintar, pengembangan aplikator 
pupuk serta pengembangan sistem 
pemetaan kesuburan tanah. 

Tidak seperti traktor-traktor 
biasa yang notabene merupakan 
mesin pembajak, Smart Tractor 
lewat kecakapan GPS dan CCD 

camera dirancang untuk mampu 
mendeteksi dan merekam tingkat 
kesuburan tanah. Data ini lalu dio-
lah dalam sistem komputer yang 
kemudian diterjemahkan ke dalam 
sistem pengendali sehingga trak-
tor mampu menghasilkan jumlah 
output pupuk yang sesuai dengan 
kondisi tanah. Alhasil, precision 
farming dengan ciri tepat waktu, 
tepat ukuran, dan tepat sasaran 
dapat diwujudkan.

Sebagai alat bantu dalam mem-
permudah pelaksanaan multi-
fungsi tersebut, tidak tanggung-
tanggung SMART Tractor akan 
mendapat suntikan kuat dari GPS 
dengan tipe Differential GPS atau 
D-GPS yang akan didatangkan 

langsung dari Amerika Serikat. D-
GPS ini memiliki ketelitian sensor 
mencapai satu-sentimeter. Tentu 
jauh berbeda dengan GPS standar 
yang keakuratan rata-ratanya han-
ya mampu mencapai radius lima 
meter. Ketelitian tingkat tinggi ini-
lah yang diharapkan menjadikan 
traktor ini mampu menjalankan 
fungsi deteksi lebih baik.

SMART Tractor yang dikem-
bangankan sejak awal 2010 dan di-
targetkan selesai pada tahun 2012, 
sejauh ini telah mencapai kesiapan 
sekitar 80 persen.  Sejauh ini, trak-
tor sudah mampu maju dan mun-
dur secara otomatis. Selain itu, ia 
juga mampu bergerak otomatis 
dalam koordinat-koordinat track 
yang telah disiapkan, diantaranya 
mampu beroperasi dalam triangle 
track, rectangle track, dan circle 
track. Saat ini tinggal berharap 
supaya SMART Tractor yang 
merupakan pengembangan smart 
engineering berbasis pertanian 
pertama di Indonesia ini segera 
hadir di tengah-tengah kita.

Siap Wujudkan 
Precision Farming

Traktor ‘Pintar’ 

David Pratama 
Lukman Maulana

IPB Rancang
Greenhouse 

Masa Depan

M
andat Institut Perta-
nian Bogor (IPB) un-
tuk mengembangkan 
riset dan teknologi 

dalam dunia pertanian modern 
mulai ditunjukkan dengan berba-
gai inovasi, salah satunya adalah 
penerapan greenhouse. Green-
house atau yang lebih dikenal seba-
gai “rumah tanaman” di Indonesia 
telah mendapat perhatian khusus. 
IPB sendiri telah memiliki beber-
apa greenhouse yang tersebar di 
beberapa lokasi kampus seperti di 
Kebun Percobaan Cikabayan dan 
Laboratorium Benih Leuwi Ko-
ppo. Namun saat ini, IPB yang 
dimotori oleh Departemen Teknik 
Mesin dan Biosistem bekerjasama 
dengan beberapa pihak dari de-
partemen lain tengah menyiapkan 
rancangan greenhouse masa de-
pan. Greenhouse yang berlokasi di 
seputar area Laboratorium Benih 
Leuwikopo dijadikan sebagai tem-
pat penelitian.

Dalam riset yang tengah dikem-
bangkan tersebut, IPB menerapkan 
prinsip dari Computational Fluid 
Dynamics (CFD) dalam modified 
standard peak greenhouse. CFD 
sebagai ranah ilmu pengetahuan 
modern merupakan suatu bentuk 
metode penghitungan, prediksi, 
dan pendekatan aliran fluida se-
cara numerik dengan bantuan 
komputer.

“Kita memanfaatkan CFD ini 
dalam mengamati fenomena aliran 
fluida serta perpindahan panas 
yang terjadi di dalam maupun di 
luar greenhouse, sehingga kita 
mampu melakukan kontrol yang 
lebih baik,” jelas Agus Ghautsun 
Niam sebagai salah satu aktor da-
lam pengembangan sistem ini. 
Agus yang saat ini berprofesi se-
bagai laboran di Laboratorium 
Teknik Lingkungan Biosistem juga 
menjelaskan bahwa CFD telah 
lama diterapkan dalam perancan-
gan mesin di beberapa negara dan 
IPB sendiri mulai menggunakan 
cabang aerodinamika ini sejak 
tahun 2008. Aplikasi dari CFD 
yang digunakan oleh IPB dan telah 
mendapat lisensi semenjak tahun 
2009 lalu yaitu Solid Work.

“Aplikasi dan teknologi CFD 
ini sendiri sebenarnya sudah 
banyak digunakan oleh beberapa 
dosen maupun mahasiswa IPB da-
lam perancangan dan pengujian 
teknologi,” tambah beliau. Adapun 
penelitian yang telah dilakukan 
dengan menggunakan CFD ini di-
antaranya dalam menganalisis se-
baran radiasi kompor gas oksigen 
ketika injeksi udara pada danau, 
menganalisis sebaran suhu pada 

box perakaran kentang hidropon-
ik, menganalisis suhu dalam ke-
masan, dan lain-lain. Beliau juga 
menambahkan bahwa penerapan 
CFD ini diharapkan dapat mem-
berikan kontribusi dalam pengem-
bangan desain greenhouse dimasa 
depan dan salah satu hal penting 
yang saat ini sedang dalam peneli-
tian adalah cara untuk mengontrol 
tanaman dengan memperhatikan 
water stress pada tanaman terse-
but.

Rancangan Bangunan 
Greenhouse

Greenhouse ini memiliki ran-
cangan bangunan yang telah me-
merhatikan airflow circulation 
serta pindah panas. Hal tersebut 
diwujudkan dalam perancangan 
atap dan dinding greenhouse. 
Dinding greenhouse dibuat dari 
bahan kassa dengan tujuan green-
house dapat memanfaatkan “efek 
cerobong asap” dalam menjaga 
kondisi udara di dalamnya. Efek 
cerobong asap ini memungkinkan 
udara bergerak ke atas akibat pen-
garuh densitas. 

Atap greenhouse sendiri diran-
cang sedemikian rupa sehingga 
mampu menghasilkan sistem 
pengkabutan atap secara otomas-
tis. Pengkabutan berasal dari pipa 
yang dipasang melintang di atap 
dan diset dengan mengalirkan air 
bertekanan tinggi. Tekanan air 
yang tinggi pada pipa akan mem-
buat air keluar dari saluran menja-
di kabut. Kabut ini kemudian me-
lapisi seluruh bagian atap sehingga 
panas matahari dapat diserap dan 
greenhouse mampu menjaga 
kelembaban udara di dalamnya.

Selain berinovasi dalam hal 
rancang bangun, greenhouse ini 
sedang disiapkan dalam pengem-
bangan hidroponik modern. Salah 
satu aplikasi hidroponik yang saat 
ini dikembangkan adalah sistem 
aeroponik. Dalam pengembangan-
nya, bak-bak aeroponik ini dileng-
kapi dengan thermo cooper yang 
kemudian dihubungkan dengan 
thermo hybrid. Adanya thermo 
cooper yang menempel pada dind-
ing bak bertujuan sebagai pengon-
trol suhu.

Agus Niam berharap dalam 
penerapan CFD ini dikembang-
kan  sebuah riset dalam mencip-
takan pengamatan multifase pada 
tanaman. “Saat ini kita masih 
menggunakan analisis terhadap 
pengamatan satu fase saja dan 
saya berharap dengan penggunaan 
CFD yang lebih baik kita mampu 
melakukan penelitian multifase 
dalam pertanian,” tutup beliau.

Foto. Dok. Departemen TMB FATETA IPB

SMART Tractor lewat kecakapan 
GPS dan CCD camera dirancang 
untuk mampu mendeteksi dan 

merekam tingkat kesuburan tanah. 
Precision Farming dengan ciri tepat 

waktu, tepat ukuran, dan tepat 
sasaran dapat segera diwujudkan.
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Berebut Jabat Tangan Hati-hati terhadap 
SMS Penipuan yang 
mengatasnamakan 

pihak IPB

Modus Penipuan :
1. Undangan Seminar Gratis/Berba-
yar via SMS
2. Mengatasnamakan Pejabat IPB 
(Rektor (Prof Herry, Wakil Rektor 
(Prof Yonny, Prof Arif, Prof Herman-
to, Prof Arif) atau Ditmawa (Dr. Rim-
bawan)
3. Disuruh mentransfer sejumlah 
Uang
4. Disuruh memberikan nomor re 
kening dengan modus akan diberikan 
uang transfer

Beberapa mahasiswa telah menjadi 
korban dengan modus yang beragam 
terutama modus transfer sejum-
lah uang sebagai biaya pendaftaran. 
Pelaku penipuan ditengarai juga 
menggunakan hipnotis dalam melan-
carkan aksinya. Modusnya, korban di-
perintahkan menghubungi ke nomor 
tertentu. Selanjutnya, korban diarah-
kan ke ATM via telpon. Korban tanpa 
sadar melakukan transfer ke nomor 
rekening tertentu akibat efek hipnotis 
melalui telepon tersebut.

Hati-hati juga terhadap Undian yang 
mengatasnamakan Koran Kampus. 
Koran Kampus tidak pernah men-
gadakan undian yang diumumkan  

melalui Tabloid.
Peserta berdesakan untuk berebut jabat tangan dengan Menteri BUMN RI Dahlan Iskan, saat akan keluar dari Gedung Graha Widya Wisuda, 
Selasa (17/4). Dahlan mengisi kuliah umum di acara peringatan 60 tahun Kebangkitan Pendidikan Pertanian Indonesia. (Foto: Aisya IWS)

Beasiswa Yayasan Pelayanan Kasih 
A & A Rahmat Tahun 2012

- Minimum Semester 3,
- IPK minimal 2.95,
- Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di : 
   http://kemahasiswaan.ipb.ac.id
- Berkas paling lambat 15 Juni

Sangat Penting dan Mendesak 
Bagi Semua Penerima Beasiswa IPB

Diberitahukan kepada semua penerima beasiswa IPB untuk 
dapat mengisi form online di alamat bit.ly/sistembeasiswa. 
Mengingat data penerima beasiswa yang dimasukkan ke 
sistem beasiswa nasional harus diinput akhir April 2012.

The 19th Tri-U International 
Joint Seminar and Symposium 2012

Pertukaran Pelajar dengan pengalaman interaksi antar mahasiswa yang 
lebih bewarna. Dihelat di Institut Pertanian Bogor, 21-26 Oktober 2012. 
Keterangan lebih lanjut http://tri-u.ipb.ac.id 

Menerima Iklan Baris dalam bidang apa saja; 
kehilangan pakaian, barang, penawaran bisnis, atau

publikasi acara. panjang minimal 50 karakter 
(2 baris) dan maksimal 200 karakter. 

Tarif 10.000/baris.

Ingin
Acaramu 
Eksis di 
Koran?

Teken Kontrak Media 
Partner dengan 
Koran Kampus.
Cukup sebarkan

tabloid Koran Kampus 
sebanyak yang kamu 

mau.
(sesuai dengan

besar kolom
acaramu di tabloid

Koran Kampus)

Hubungi:
081519556801
085230177249

atau
hubungi langsung

kru Koran Kampus

INFO BEASISWA

INFO LOMBA & KOMPETISI

Call for Paper
Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen 2012

Jurnal Ilmiah yang menyajikan artikel ilmiah hasil penelitian di 
bidang keluarga, perkembangan anak, ekonomi keluarga, dan 
konsumen. Periode I sampai 30 April 2012. Pedoman Penulisan 
Artikel dapat unduh http://ikk.fema.ipb.ac.id

Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia ke-11
Kompetisi ilmiah bagi mahasiswa di Indonesia yang memiliki ke-
tertarikan di bidang pertanian. Berkas diterima paling lambat 25 
Agustus 2012. Keterangan lebih lanjut melalui http://kompetisi.
lipi.go.id/ppri11

8th Eagle Award Documentary Competition 

“INDONESIA TANGGUH”
Ajang kompetisi karya film dokumenter sineas muda Indonesia. 
Proposal paling lambat diterima tanggal 26 April 2012. Keteran-
gan lebi lanjut di http://eagleaward-doc.com

Bayer Young Environmental Envoy 2012
Imprint your Green Ideas into action. All Aplication should reach 
by May 4, 2012. More Information http://byee.bayer.com/en/in-
donesia



Seni, Teman Sejati Perjalanan Hidup Manusia
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“Pakde itu kontroversial”, 
sahut salah satu anggota Unit 
Konservasi Fauna (UKF)yang 
sedang stand by di sekretariat 
UKF sebelah GOR lama saat tim 
Koran kampus mewawancarai 
sosok yang ‘njawani’, humble dan 
menyenangkan itu.

Faturachman, begitu nama 
yang tertera di akte kelahiran dan 
Abdul Karim nama yang dengan 
sengaja beliau tambahkan sebagai 
bentuk penghormatan kepada 
sang ayah. Lelaki yang lahir pada 
tanggal 22 Februari 1981 itu mulai  
memperkenalkan diri. Beliau mulai 
dikenal di kampus IPB sebagai 
penggede di UKF dan akrab disapa 
‘Pakde’. 

Ditelisik lebih lanjut, sosok lelaki 
dengan rambut sepinggang yang 
saat itu tengah dikucir ekor kuda, 
dengan kaos hitam yang melekat 
pas dibadannya memunculkan 
aura seni tersendiri itu bercerita 
bahwa sebutan ‘pakde’ yang begitu 
melekat pada dirinya disebabkan 
oleh ‘medok’ bahasa Indonesia 
yang sering ia lafalkan dalam 
kesehariannya. 

Pengagum pujangga ternama 
Chairil Anwar ini mengaku 
terjun ke dunia seni karena 
keprihatinannya akan seni yang 
semakin tersamarkan seiring 
berjalannya waktu. 

Bermula dari UKF, beliau mulai 
merambah dunia seni. Pakde dan 
beberapa teman sejawat yang 
mempunyai sudut pandang yamg 
sama mengenai seni akhirnya 

membentuk sebuah wadah yang 
terbuka dan fleksibel untuk 
mengapresiasikan seni yang 
bernama Wahana Telisik Seni dan 
Sastra (WTS). Wadah yang sudah 
berjalan hampir lima tahun ini 
memiliki berbagai kegiatan yang 
tidak terikat oleh birokrasi yang 
berbelit-belit. 

Salah satu event yang 
diselenggarakan WTS adalah 
Rassa.  Rassa telah mencapai 
produksi ke-18, yang digelar 
pada 28/02. “Sudah banyak  
wadah formal tetapi kurang bisa 
melahirkan sesuatu yang nyata, 
maka dari itu saya mengambil cara 
lain dengan membentuk wadah 
informal yang perlahan-lahan 
memunculkan sesuatu yang nyata 
dan tidak mengada-ada”, begitu 
ujarnya menjelaskan apa yang 
mendasari pembentukan WTS.

Bagi Pakde, seni adalah 

kebutuhan hidup 
tiap manusia. 
Akan tetapi, 
sekarang ini 
kebutuhan akan 
seni itu mulai 
t e r a b a i k a n . 
Hanya beberapa 
orang saja yang 
bisa dikatakan 
‘melek’ akan seni, 
yaitu mereka 
y a n g 

dengan usaha 
m e n g a m b i l 
campuran seni 
dari barat 
tetapi tidak 
d i i m b a n g i 
dengan apa 
yang ada di 

dalam dirinya. 
Lewat seni 

beliau merasa 

merdeka dan dimerdekakan karena 
seni adalah nafas kehidupannya.

Melalui WTS, siapapun yang 
tertarik dengan seni lukis, seni 
suara, seni musik, seni rupa, 
seni tari dan kesenian lainnya 
dapat saling berekspresi dan 
mengapresiasikannya. Salah 
satu event yang diselenggarakan 
WTS adalah Rassa. Pakde 
menambahkan, event Rassa bukan 
satu-satunya wadah apresiasi seni. 
Apresiasi seni dapat dilakukan 
dalam kehidupan sehari-hari 
dengan berusaha menikmati setiap 
kejadian yang ada dan tidak terlalu 
dibawa beban.

 “Asalkan mereka yang ikut 
gabung disini tahu tujuannya 
mau apa, pasti mereka bisa jadi 
sesuatu”, ujar Pakde. Siapapun 
dapat bergabung dengan WTS 
asalkan memiliki kemauan untuk 
bercipta rasa dan berapresiasi. 

Satu hal yang paling penting, 
“Mereka tahu tujuan awal 
bergabung itu untuk menjadi 
sesuatu yang bagaimana. Lebih 
baik lagi jika menjadi sesuatu yang 
nantinya bisa bermanfaat untuk 
dunia sekitarnya”, ujar Pakde.

Pakde mengaku lebih 
menggeluti seni puisi dibandingkan 
cabang seni lainnya. Melalui puisi, 
Pakde dapat menemukan berbagai 
macam rasa. Suasana yang 
terkadang tidak sesuai dengan apa 
yang ada tetapi harus disampaikan 
sedemikian rupa agar esensi dari 
puisi dapat tersampaikan. 

Sudah banyak  wadah 
formal tetapi kurang 

bisa melahirkan sesuatu 
yang nyata, maka dari 

itu saya mengambil cara 
lain dengan membentuk 

wadah informal 
yang perlahan-lahan 

memunculkan sesuatu 
yang nyata dan tidak 

mengada-ada,

Merdeka Dan Dimerdekakan Oleh Seni
Faturachman ‘Pakde’ Abdul Karim

Pristy Sukmasetya

S
eni merupakan ekspresi 
jiwa manusia. Ia menjadi 
sesuatu yang begitu me-
narik dan mendapatkan 

apresiasi yang tinggi. Seni lahir 
bersama dengan kelahiran manu-
sia. Keduanya erat berhubungan 
dan tidak bisa dipisahkan. Dimana 
ada manusia disitu ada kesenian.

Kehidupan manusia tidak ter-
lepas dari kesenian. Kesenian itu 
timbul karena manusia selalu in-
gin yang indah, dengan jalan men-
ciptakan benda-benda yang indah. 
Karena keindahan selalu menim-
bulkan kebahagiaan dan sebagai 
kodratnya, manusia ingin bahagia.

Seni mempunyai peranan da-

lam kehidupan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
hasrat mengungkapkan atau me-
nyatakan perasaan pribadi menge-
nai aspek-aspek pokok kehidupan 
sehari-hari tentang kelahiran, cin-
ta, perkawinan, iri hati, kematian 
dan sebagainya.

Selain itu, seni memenuhi ke-
butuhan dalam hubungan keg-
iatan sosial mengenai situasi 
politik, ekonomi, kepercayaan, 
menyatakan keinginan atau tujuan 
bersama, menyusun komunikasi 
antarindividu, mempengaruhi 
situasi masyarakat dan lain-lain-
nya. Melalui seni, pemikiran dan 
perasaan mengenai kondisi negara 

ini dapat dituangkan tanpa men-
gurangi esensinya.

Seni telah menemani sejarah 
perjalanan hidup manusia. Pen-
inggalan-peninggalan dari prase-
jarah, seperti cap telapak tangan 
di dinding-dinding gua maupun 
lukisan-lukisan dinding menjadi 
saksi bisu kehidupan seni. Se-
makin hari, permasalahan hidup 
manusia semakin kompleks, se-
jalan dengan karya yang ditunjuk-
kan dalam seni.

Dahulu hanya bisa dijumpai 
seni rupa baik dua dimensi mau-
pun tiga dimensi berupa patung 
maupun arsitektur, lalu seni 
musik, seni drama, dan seni tari. 

Saat ini, dapat dijumpai beraneka 
macam hal yang menjadi cakupan 
dalam definisi seni, mulai dari 
seni grafis modern, seni pertunju-
kan, seni dalam kepenulisan yang 
melahirkan sastra, bahkan beladiri 
yang kini mendapat gelar sebagai 
seni beladiri karena adanya unsur 
keindahan dalam gerakannya.

Apabila kita menyimak ke masa 
silam kehidupan manusia, kebu-
tuhan terhadap seni mempunyai 
peranan yang amat penting untuk 
mencari kekuatan di luar dirinya 
yang bersifat magis, sakral, dan 
religius, pun demikian pada masa 
kini. Peranan seni telah merasuk 
ke dalam berbagai segi kehidupan 

manusia. Seni dalam kehidupan 
manusia selalu berubah. Inilah 
letak dari subjektivitas seni. Kebu-
dayaan manusia berganti dan sel-
era zaman turut beganti.

Kesenian ikut mendidik manu-
sia dan masyarakat menjadi be-
radab agar kehidupannya menjadi 
lebih harmonis. Seni dapat men-
jadikan manusia berbudi luhur. Se-
jarah telah mencatat akan prestasi 
kesenian dalam peranannya mem-
bentuk sikap budi manusia. Karya-
karya kesenian klasik yang puitis 
heroik maupun karya-karya mod-
ern memberi pengaruh yang besar 
dalam peradaban manusia. (ber-
bagai sumber)
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Nana Rodiana
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Pengaruh Konseling Gizi 
Terhadap Keluhan Menstruasi 

di Asrama Putri Darmaga

S
eminar Program 
Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) bidang Penelitian  
yang diadakan pada Jum’at 

(23/03) merupakan seminar yang 
membahas  tentang pengaruh 
konseling gizi terhadap keluhan 
menstruasi yang sering dialami 
oleh wanita. Peserta seminar yang 
hadir merupakan mahasiswi IPB 
yang bertempat tinggal di Asrama 
Putri Darmaga yang  menjadi objek 
penelitian PKM tersebut. 

Ketua PKM penelitian, Desi 
Ratnasari (SVK 46), memaparkan 
bahwa tujuan hasil penelitian 
PKM tersebut akan dibuat sebagai 
bahan artikel yang kemungkinan 
bisa dijadikan PKM AI (Artikel 
Ilmiah). Alasan pemilihan peserta 
yang semuanya adalah penghuni 
Asrama Putri Dramaga adalah 
karena keanekaragamannya yang 
beasal dari berbagai angkatan dan 
jurusan yang bisa mewakili seluruh 
mahasiswa yang ada di IPB.

Acara seminar dimulai 
sekitar pukul sembilan pagi 
dengan pembicara dr. Karina R. 
Ekawidyani dari Departemen Gizi 
Masyarakat IPB. Penjelasan awal 
mengenai anatomi alat reproduksi 
pada wanita. Keadaan menstruasi 
adalah kejadian meluruhnya 
dinding endometrium di dalam 

rahim.Kemudian dijelaskan 
mengenai perhitungan siklus 
menstruasi yang dimulai dari 
hari pertama menstruasi hingga 
hari pertama siklus menstruasi 
berikutnya sekitar 21 – 35, 
umumnya 28 hari. 

Siklus menstruasi wanita 
dipengaruhi oleh hormon yaitu 
Esterogen, LH (Luteinisasi 
Hormon), dan Progresteron. 
Hormon-hormon tersebut saling 
mengkoordinasikan siklus 

menstruasi dan berpartisipasi 
dalam suatu skema rumit yang 
melibatkan baik umpan-balik 
negatif maupun umpan-balik 
positif. 

Penjelasan berikutnya 
mengenai menstruasi adalah 

keadaan PMS (Premenstrual 
Syndrome). Keadaan PMS ini 
merupakan keadaan yang tidak 
nyaman hingga mengganggu 
bagi wanita dalam mengalami 
siklus menstruasi. Kedaan PMS 
diantaranya yaitu retensi air atau 
keadaan tertahannya air di dalam 
tubuh, nyeri, Dysmenorrhea (nyeri 
tak tertahankan), migren, dll. 
Kejadian lain yang bisa terjadi 
pada siklus menstruasi adalah 
Endometriosis yaitu tumbuhnya 

endometrium di luar rahim, 
misalnya di paru-paru atau 
di kelanjar lainnya, sehingga 
menyebabkan pendarahan yang 
tidak normal.

Untuk mengatasi keadaan 
yang tidak nyaman dalam 

siklus menstruasi dapat diatasi 
dengan melakukan terapi seperti 
menggunakan obat-obatan, pil 
hormon, diet sehat, dan olahraga 
teratur. Penggunaan obat-obatan 
dan pill hormon untuk mengatasi 
keadaan PMS sebaiknya yang telah 
dianjurkan oleh dokter. Diet sehat 
bisa dilakukan dengan mengurangi 
makanan yang mengandung 
garam tinggi, kafein dan alkohol 
hingga melakukan diet sehat yang 
seimbang.

Menjelang pukul sepuluh 
adalah acara selanjutnya adalah sesi 
tanya jawab. Pertanyaan pertama 
oleh Nadia (AGB 47) “Jika minum 
obat-obatan ketika menstruasi 
apakah tidak akan menimbulkan 
ketagihan? Bagaimana dengan 
meminum Sprite? ”, jawaban dari 
pembicara “Sebaiknya jangan 
terlalu sering meminum obat-
obatan dan juga bisa menyebabkan 
ketagihan, sebaiknya konsultasikan 
ke dokter, untuk meminum ‘Sprite’ 
akan membuat darah menstruasi 
menjadi tertahan untuk keluar”. 
Pertanyaan kedua oleh Zhulmi 
(INTP 46).

“Bagaimana dengan menstruasi 
yang tidak teratur, misalnya satu 
hari darah keluar hari berikutnya 
berhenti, hari berikutnya keluar, 
hari beriktnya berhenti selama 

tiga hari, selanjutnya keluar lagi?” 
jawaban pembicara“. Dalam 
keadaan yang demikian mungkin 
tubuh masih berusaha untuk 
menemukan siklus yang tepat, 
apalagi bila keadaan tersebut 
terjadi beberapa waktu tidak lama 
ketika munculnya menstruasi 
pertama”. 

Pertanyaan selanjutnya dari 
Helda (FISIKA 47) “ketika akan 
mengalami mentrsuasi pada 
bagian paha timbul bercak-
bercak merah dan gatal, itu di 
sebabkan karena apa?”. Pembicara 
menjawab,“Ketika saat atau akan 
mengalami menstruasi sebenarnya 
tubuh dalam keadaan dengan daya 
tahan tubuh yang lemah, sehingga 
saat itu mungkin ada beberapa 
bakteri yang menginfeksi tubuh 
dan menyebabkan bercak merah 
tersebut ”. Pertanyaan terakhir dari 
Dyah (Kimia 45). “ Ada seseorang 
yang ketika menstruasi darahnya 
keluar dari pori-pori kulit dan 
darah tersebut berbau tisak sedap, 
bagaimana hal tersebut bisa 
terjadi?”. Jawaban pembicara “Nah, 
hal tersebut merupaka nsalah satu 
kejadian endometriosis”. Setelah 
waktu yang diberikan untuk sesi 
tanya jawab tersebut usai acara 
pun ditutup oleh MC. 

Seminar PKM (Program Kreativitas Mahasiswa)

Oleh : Nurul Rahayu (Biologi 45)

Koran Kampus IPB menerima tulisan hasil liputan dalam kolom “Student Journalism”. Kirimkan  hasil liputan kamu ke email korankampus_ipb@yahoo.com. Maksimal 5000 
karakter. Kirimkan beserta biodata singkat (nama lengkap, departemen, angkatan, nomor seluler). Tulisan yang dimuat akan mendapat bingkisan menarik dari Koran Kampus.

Endometriosis yaitu tumbuhnya 
endometrium di luar rahim, misalnya 

di paru-paru atau kelenjar lainnya, 
sehingga menimbulkan pendarahan 

yang tidak normal.

“Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-
murid kami menjadi orang-orang setengah Eropa 
atau orang-orang Jawa kebarat-baratan”

Surat Raden Ajeng Kartini kepada Ny. E.E. Abendanon, 10 Juni 1902
dalam Buku Habis Gelap Terbitlah Terang

Selamat Hari Kartini
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Staf Kementerian Kajian Strategis Kabinet KM ITB 2011-2012 
Muhammad Rizqi Wicaksono, melalui e-mail, Kamis (15/3), 
memaparkan bahwa lembaga dari pihak Rektorat ITB, yaitu Lembaga 
Kemahasiswaan,berperan menyalurkan dana ke kabinet, himpunan, 
dan unit. Dalam hal ini, pengertian Lembaga Kemahasiswaan di ITB 
tidak seperti LK di IPB.

Jumlah dana yang diberikan berbeda setiap tahunnya. Tahun 
ini, dana yang dikucurkan Rektorat ITB untuk kabinet, himpunan, 
dan unit berkisar antara Rp 700 juta-1 miliar. Pengajuan dana 
dari masing-masing himpunan dan unit melalui proposal diajukan 
1 gelombang atau hanya satu kali. Namun, pencairan dananya 
dilakukan bertahap.

Dana kemahasiswaan ITB berasal dari 3 elemen, yaitu 
pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) khusus 
kemahasiswaan, dana masyarakat, dan pos-pos dana ITB yang lain. 
Perubahan sistem dan alokasi dana di ITB dari rektorat ke himpunan dan 
unit disebabkan oleh adanya variasi  dana kemahasiswaan itu sendiri.

Institut Teknologi Bandung

Sistem aliran dana dari rektorat ke lembaga kemahasiswaan 
di UGM, menurut Pemimpin Redaksi Kementerian Media dan 
Informasi BEM KM UGM 2011, Jundi Al Muthiya, Kamis (15/3), 
hanya dilakukan bagi lembaga yg berada di tingkat universitas. 
Aliran dana lembaga tingkat fakultas diserahkan ke masing-
masing dekanat karena ada otonomi fakultas. 

Bendahara BEM KM UGM 2011 Hidayah Audah memaparkan 
bahwa dana yg dikucurkan serta persentasenya bukan per 
tahun, melainkan setiap mengajukan agenda kegiatan. Jadi, 
tidak pernah ada jatah pasti tiap lembaga.

Mengenai sumber dananya, Jundi menjelaskan bahwa 
Rektorat UGM memiliki anggaran khusus untuk dana 
kemahasiswaan, sehingga tidak diambil dari SPP mahasiswa.

Universitas Gadjah Mada

Ditemui di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 
Jakarta, Rabu (7/3), Kepala Bagian Keuangan dan Inventaris 
Kekayaan Negara (IKN) UIN Syarif Hidayatullah Subarja, 
M.Pd. memaparkan, “Dana kemahasiswaan berasal dari SPP 
tiap mahasiswa UIN. Tiap semester, dari masing-masing SPP 
mahasiswa disisihkan Rp 50.000, yang nantinya akan digunakan 
kembali oleh mahasiswa.”

Tahun 2011, dengan jumlah mahasiswa sekitar 20.000 orang, 
UIN Syarif Hidayatullah mengucurkan dana kemahasiswaan 
sebesar Rp 2 miliar.

Pembagian dana kemahasiswaan di universitas tersebut 
merupakan hasil kongres mahasiswa. Mantan Ketua UKM 
Pencinta Alam Arkadia UIN Syarif Hidayatullah 2011 sekaligus 
peserta kongres Fahmi, Rabu (7/3), mengatakan “Suara 5 
partai dan suara UKM lah yang menentukan penganggaran di 
kongres.” Kelima partai ini beranggotakan pengurus BEM.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Sumber dana kemahasiswaan berasal dari dana 
masyarakat IPB. Sebagian dana kemahasiswaan, yaitu sebesar 
Rp 1 miliar, dialokasikan untuk dikelola langsung oleh LK.” ujar 
Dr. Rimbawan.

Berdasarkan hasil kesepakatan pembagian dana LK dalam 
Forum Terbuka LK Keluarga Mahasiswa (KM), Rabu (22/2), di 
Gedung Student Center, dana sebesar Rp 1 miliar itu dibagikan 
untuk LK di tingkat fakultas dan pusat (KM).

Pembagian dana untuk LK di tingkat fakultas 
berdasarkan jumlah unit lembaga dan mahasiswa 
di masing-masing fakultas. Penyerapan dana tahun 
lalu menjadi pertimbangan pembagian dana di UKM.

Institut Pertanian Bogor

     
Sistem alokasi dana untuk

lembaga mahasiswa di beberapa Perguruan 
Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, dilihat dari sumber 

dan besarnya dana, lembaga pengelola,
maupun sistem pembagiannya.

Segenap Kru Koran Kampus IPB
mengucapkan

Turut Berduka cita atas meninggalnya sahabat kita :

Syahrul Isnaini (Silvikultur 46)
Rifdah Izzatunnisaa (Ilmu Komputer 46)

Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan YME
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Nama

Alamat

Nomor Selular

Paket Berlangganan

: .....................................................................................................

: .....................................................................................................

: .....................................................................................................

:

*) sebagai donatur Koran Kampus, minimal Rp 1.000.000,-

Nama PelangganPerwakilan Koran Kampus
Bogor, .............................................. 2012

5 Edisi

Selamanya *)

Dengan mengisi Form Belangganan Koran Kampus , Saudara/i akan mendapatkan tabloid Koran Kampus sesuai paket yang diisi. Tabloid Koran 
Kampus akan diantarkan ke alamat saudara untuk yang berdomisili di sekitar Kampus IPB Dramaga. Pengambilan Koran Kampus di luar alamat 
tersebut dapat dilakukan di sekretariat Koran Kampus Student Center Lt. 2 sayap kiri. Khusus untuk paket berlangganan selamanya, tabloid akan 
dikirimkan langsung ke alamat Saudara/i
Untuk berlangganan 1 tahun, pembayaran dilakukan saat Koran Kampus diterima. Untuk berlangganan, hubungi  085288658308

Tunjukkan Cintamu pada Kampus IPB dengan mengikuti info terkini tentang IPB di Tabloid Koran Kampus

1. Staf Khusus Media Partner, Pemasaran, 
    Pengembangan Bisnis dan Periklanan

2. Fotografer

Syarat Khusus : Mobilitas tinggi dan berjiwa wirausaha

Syarat Umum : 
1. Mahasiswa S1 Institut Pertanian Bogor
2. Memiliki hobi di bidang Jurnalistik
3. Mengirimkan SMS ke Pimpinan Umum Koran Kampus 2012 dengan format nama_departemen_angkatan_pilihan profesi
4. Menyerahkan 1 foto hasil jepretan sendiri, tanpa edit kecuali Cropping dalam bentuk softcopy (bisa FD atau CD). 
     Diserahkan saat wawancara (untuk Fotografer).
5. Mempersiapkan minimal satu ide bisnis, strategi pemasaran/periklanan. Dipresentasikan saat wawancara (untuk staf khusus)
6. Waktu dan tempat wawancara diberitahukan kemudian

SMS pendaftaran paling lambat diterima tanggal :

4 Mei 2012 pukul 21.00 WIB

CP : Wilaga (085715344962)

Syarat Khusus : 
- Memiliki kamera pribadi, minimal Camdig.
- Mampu bekerja dalam deadline.
- Komitmen dan mampu bekerja profesional

Koran Kampus IPB membuka pendaftaran rekrutmen baru di bidang-bidang berikut :

Lowongan Kerja
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Cahaya Bening
Di kala senja hendak beranjak
Sudah saatnya kami pamit

Jika ada cahaya bening 
Dan sayap-sayap telah tumbuh dewasa

Ingin kami rajut kembali
Cerita tentang dunia dan persahabatan ini

Terima kasih, Tuhan
Atas remah-remah roti yang Kau berikan

Foto : Aisya Intan Widya Satria


