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MENJAWAB
TANTANGAN
BANGSA
Menteri BUMN RI, Dahlan Iskan, menantang mahasiswa 
IPB untuk merancang sebuah pabrik pengolah rumput 

laut. Siapakah yang sanggup menjawab tantangan
 sang menteri tersebut?

Dua Satpam IPB meninggal dalam 
tugas saat mengamankan motor di 

parkiran Masjid Al Hurriyah. Keamanan 
kampus perlu ditingkatkan.

Anak kecil peminta sumbangan yang 
biasa beredar di sekitar lingkungan 

kampus ternyata ‘dikelola’ oleh sebuah 
yayasan. Siapakah mereka?

Menikah muda kini menjadi tren di 
kalangan anak muda, tak terkecuali 

mahasiswa IPB. Apa yang mendorong 
mereka untuk membina rumah tangga 

lebih dini?
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SIAPA MAU GELAR ‘INSINYUR’ DINI
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Tantangan Dahlan Iskan

Dalam paparannya, Menteri 
BUMN ini membeberkan 
tentang masalah yang ten-

gah membelit negeri ini, terutama 
permasalahan utama dalam lingkup 
pertaniannya.

Menurut beliau banyak potensi 
dari sektor pertanian di Indonesia 
yang kurang termaksimalkan. Da-
lam suatu cerita pengalamannya ke-
tika  perjalanan beliau mengarungi 
Indonesia, beliau mengerutkan  dahi 
tercengang akan permasalahan yang 
terjadi pada rumput laut di Buluku-
mba, Sulawesi Selatan.Menurut be-
liau pengelolaan rumput laut masih 
bisa dioptimalkan.

Disinilah beliau menantang para 
mahasiswa IPB untuk mengonsep 
sebuah pabrik pengolahan rumput 
laut yang efesien, dan berteknologi 
tinggi di Bulukumba. “Siapa yang 
bisa membuat rancangan pabrik 
yang efisien dan efektif terkait den-
gan rumput laut dan bisa mengem-
bangkannya, entah dia masih di 
tingkat pertama layak untuk diberi 
gelar langsung Insinyur,” ujar man-
tan Dirut PLN ini disela kuliah um-
umnya.

Koran Kampus IPB mencoba 
mencari jawaban atas tantangan 
ini. Koran Kampus IPB menemui 
Prof. Dr. Ir. Djumali Mangunwidja-
ja,  dosen mata kuliah perancangan 
pabrik Teknologi Industri Pertanian 
(TIN) di ruang kerjanya. Beliau men-
gakui pentingnya pengembangan 
rumput laut. Menurut beliau, Indo-
nesia diprediksikan 2014 bisa men-
jadi salah satu pengembang rumput 
laut terbesar di dunia bila diimbangi 
dengan pengelolaan yang matang. 
“Sebab apabila tidak diimbangi den-
gan perencanaan dan pengelolaan 
yang matang akan sama saja, malah 

bisa mengancam dari biota itu send-
iri,” ujar Prof. Djumali.

Rancangan pabrik pengolahan 
rumput laut membutuhkan rang-
kaian panjang. Rancangan harus 
dipikirkan secara detail, diawali den-
gan penentuan tempat pendirian.
Pabrik dengan komoditi rumput laut 
idealnya membutuhkan tempat yang 
ketersediaan rumput lautnya paling 
besar.

Perancangan selanjutnya adalah 
penentuan proses pengelolaannya.
Dimulai dari mekanisme pengam-
bilan rumput laut dari habitatnya, 
termasuk kriteria rumput laut yang 
layak panen. Lalu, sistem pelestar-
ian rumput laut untuk menjaga 
kontinuitas persediaan. Hingga 
penanganan awal rumput laut. Set-
iap aspek tersebut juga perlu diper-
timbangkan pengaruhnya terhadap 
aspek ekonomi, sosial, dan lingkun-
gan.

Tahap paling utama yaitu peran-
cangan proses pengolahan rumput 
laut. Perlu ditentukan produk akhir 
yang akan dihasilkan. Selain itu juga, 
pengolahan hasil samping juga tidak 
dapat ditinggalkan. Untuk meng-
hasilkan pabrik yang efesien, digu-
nakan sistem produksi bersih yang 
menyaratkan agar tidak ada bahan 
apapun yang terbuang.

Untuk menangani pemakaian 
teknologi tinggi, perlu dirancang 
alat pengolahan yang paling efisien 
menghasilkan produk. Skala pabrik 
juga menjadi keputusan yang utama 
untuk ditentukan. Langkah selan-
jutnya adalah manajemen produksi 
yang menyaratkan biaya operasional 
seminim mungkin dan mengharam-
kan terjadinya mandek produksi. 
Ketersediaan barang, mesin, dan 
tenaga kerja menjadi tugas manaje-

men yang perlu dibuat sistemnya.
Rangkaian terakhir dari peran-

cangan pabrik adalah pemasaran. 
Strategi membangun pasar dan 
menjalin hubungan perlu dipela-
jari. Tanpa adanya pasar, produksi 
yang dilakukan hanya akan menjadi 
sampah di gudang pabrik. Serang-
kaian perancangan tersebut harus 
dilakukan secara matang dan detail. 
Perhitungan biaya operasional, in-
vestasi, hingga kelangsungan pabrik 
juga menjadi titik acuan penting.

Jika perancangan pabrik pen-
gelola rumput laut dapat dilaku-
kan, apalagi dengan efisiensi dan 
teknologi yang tinggi, hadiah mobil 
yang dijanjikan Dahlan Iskan da-
pat menjadi hadiah yang sepadan. 
Apalagi tantangan ini sejalan den-
gan rencana Dahlan yang hendak 
membangun pabrik pengelolaan 
rumput laut terbesar di Bulukumba, 
Sulawesi Selatan. “Sangat wajar bila 
Bapak Dahlan Iskan memberikan 
kepercayaan penuh kepada maha-
siswa. Sebab ide kreatif mahasiswa 
itu bisa terus muncul dan berkem-
bang. Terlebih beliau juga tidak 
salah menempatkan kepercayaan 
‘gelar insiyur’ itu kepada pemikir-
pemikir cerdas yang ada di civitas 
ini untuk menjawab tantangannya,” 
tutup Prof. Djumali.

Setelah Annisa Karunia (ITP 44) 
dan dua orang temannya  keluar 
negeri atas keberhasilan mereka 
menciptakan produk pangan alter-
natif mirip beras yang diberi nama 
“beras analog”, Dahlan menanti ma-
hasiswa berikutnya yang siap men-
erima hadiah mobil. Bukanlah hal 
sulit bagi mahasiswa IPB untuk me-
mecahkan tantangan ini mengingat 
IPB memiliki segudang tokoh ahli 
terkait rumput laut dan industri.

Seorang yang energik dan bersahabat dengan semua kalangan, kesan itulah yang 
Dahlan Iskan tampilkan saat mengisi kuliah umum memperingati 60 tahun Pendidikan 

Pertanian Indonesia di Gedung Graha Widya Wisuda IPB Dramaga Bogor, 
Selasa malam, 17/4. 
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INSTITUT
PENGGAGAS 

INOVASI

Institut Pertanian Bogor 
sebagai salah satu lembaga pengembangan dan peneli-
tian ilmu pengetahuan di Indonesia turut menyumbang-
kan berbagai macam inovasi, khususnya dalam bidang 

pangan dan pertanian. Berbagai macam penemuan yang 
lahir dari kampus pertanian ini telah menjadikan IPB 

sebagai penemu solusi berbagai macam permasalahan 
dalam dunia pertanian. Hal ini sesuai dengan tuntutan 

yang tertuang dalam tridarma perguruan tinggi. 
Berikut ini beberapa inovasi yang telah 

berhasil dikembangkan oleh IPB. 

BERAS ANALOG
Beras ‘unik’ yang ditemukan oleh Annisa Karunia (ITP ‘44) bersama timnya ini 

berhasil mengundang perhatian Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam 
kunjungannya ke Institut Pertanian Bogor beberapa waktu yang lalu. 

Berkat penemuan ini pula, Annisa cs memperoleh kesempatan  pergi ke luar 
negeri. Beras analog menjadi salah satu solusi dalam menyukseskan program 
diversifi kasi pangan karena dibuat dari berbagai bahan makanan pokok selain 
beras. Seperti apakah beras analog itu dan bagaimana proses pembuatannya?

Gel Kitosan
Gel kitosan-alginat teruji 

dapat digunakan sebagai penyalut obat dengan 
berbagai fungsi dan manfaat sekaligus. Pada 

pengujian mikrokapsul ketoprofen (obat rematik) 
dengan bahan pembawa kitosan termodifi kasi 
glutaraldehida-alginat, formula gel ini terbukti 

berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap 
panas, cahaya dan kelembaban. Sebagai 

penyalut obat untuk mencegah 
iritasi lambung dan usus.

Alat Pengering 
Serbaguna

Alat Pengering ini mengintegrasikan 
energi terbarukan berupa energi termal dan listrik 

dari tenaga surya, angin, dan biomassa. Alat ini 
berguna untuk mengeringkan produk pertanian, 

misalnya gabah, dan keunggulannya tidak tergan-
tung cuaca. Alat ini memiliki dinding transparan 

yang berfungsi untuk meloloskan gelombang 
pendek dari energi surya. Selain praktis dan 

murah, kualitas produk yang dihasilkan 
menjadi lebih baik dan seragam.

Alat Pengering Alat Pengering Alat Pengering Alat Pengering Alat Pengering 

Kertas Ramah
Lingkungan

Inovasi ini hadir dengan teknologi pembuatan 
kertas ramah lingkungan dari selulosa mikrobial 

dengan bahan baku utama air kelapa. Kualitas ker-
tas yang dihasilkan terbukti lebih baik dari kertas 

konvensional, hal ini terbukti dari tingginya indeks 
tarik dan indeks sobek dari hasil pengujian.

berfungsi sebagai lapisan pelindung obat terhadap 

Telur Ayam 3in1
Inovasi ini berkenaan dengan 

rekayasa kandungan  antibodi (IgY) spesifi k dalam 
kuning telur, sehingga diperoleh produk telur 

komersial yang mengandung antibodi terhadap fl u 
burung dan diare. Dibandingkan dengan sumber 
antibodi yang lain, teknologi IgY ini lebih seder-
hana, lebih murah, dan tidak menyakiti hewan 

serta tidak berisiko melanggar 
animal protection regulation.

Biodigester 
Penghasil Biogas 

Biodigester merupakan salah satu solusi dalam 
menghadapi krisis energi di Indonesia, di mana 

sumber energi fosil dapat digantikan dengan 
sumber energi terbarukan. Inovasi ini merupakan 
rancang bangun sistem biodigester all in one den-
gan konsep pengguna dapat memakai atau men-
gaplikasi unit biogas, serta ringan untuk dibawa. 

Biodigester portabel ini juga kuat, aman, 
dan tahan tekanan gas yang tinggi

Sumber : innov.ipb.ac.id
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S
ebelum IPB lahir, Presi-
den pertama RI meres-
mikan fakultas pertanian 
Universitas Indonesia 

yang memang direncanakan seba-
gai benih IPB. Ide berdirinya IPB 
dari Bung Karno ini ternyata ber-
mula dari kunjungan tak resmin-
ya ke Landhuis. Saksi hidup seja-
rah berdirinya kiblat pendidikan 
pertanian menceritakan kisahnya 
kepada Koran Kampus, Minggu 
(13/5).

Rindangnya pepohonan bam-
bu menutupi sebagian pandan-
gan ke rumah tua di Perumahan 
Dosen IPB. Sunyinya sore, dis-
ambut dentangan lonceng kecil 
saat pintu rumah digeser. “Sila-
kan duduk! Sebentar, saya ambil 
hearing aid (alat bantu dengar),” 
ujar penghuni rumah tersebut 
dengan ramah.

Rambut putihnya menyirat-
kan usia yang sudah tua, delapan 
dekade. Hanya tinggal ditemani 
kucing hitam di rumah dinasnya 
itu, Guru Besar Fakultas Pertani-
an IPB ini menjalani hari-harinya 
dengan tetap aktif menulis artikel 
di berbagai media.

Di bawah temaram cahaya 
lampu ruang tamu, sosok ber-
nama lengkap Prof. Sjamsoe’oed 
Sadjad ini menceritakan sejarah 
berdirinya Kampus IPB Darmaga. 
“Memang menjadi obsesi Presi-
den RI pertama untuk meresmi-
kan pembangunan kampus perta-
nian ini,” ujar Prof. Sadjad.

Berawal dari kunjungan tidak 
resmi Bung Karno ke landhuis di 
Darmaga bersama Ibu Hartini, 

istrinya, obsesi mendirikan kam-
pus pertanian akhirnya mencuat. 
Bung Karno tertarik mendirikan 
kampus di tanah bekas perkebu-
nan karet Darmaga tersebut. “Be-
liau sangat tertarik dengan sua-
sana di Darmaga ini,” ingat Prof. 
Sadjad yang saat itu tinggal di 
lingkungan landhuis dan acapkali 
berbincang dengan Bung Karno. 

Tanggal 3 April 1961 menjadi 
titik awal pendidikan pertanian 
Indonesia. Upacara pencangku-
lan pertama Kampus Fakultas 
Pertanian UI di Darmaga. Saat 
itu, Prof Sadjad berperan seba-
gai master of ceremony (MC) 
upacara pencangkulan pertama 
Kampus Fakultas Pertanian UI 
di Darmaga ini. Benih kelahiran 
kampus pertanian berlanjut den-
gan berdirinya berbagai fakul-
tas lain dua tahun kemudian. 
Fakultas-fakultas tersebut seka-
ligus meresmikan lahirnya kiblat 
pendidikan pertanian Indonesia, 
Institut Pertanian Bogor.

Bung Karno, melalui pidatonya 
saat upacara peletakan batu per-
tama di Kampus Baranangsiang, 
menggugah para pemuda In-
donesia untuk menjadi sarjana 
pertanian. Saat itu baru ada satu 
orang Indonesia lulusan sarjana 
pertanian.

Presiden pertama RI itu, me-
lihat pangan, khususnya beras, 
harus diusahakan supaya terse-
dia keamananya. Ia berpikir, 
akan sangat kritis produksi beras 
di Indonesia bila tidak ditingkat-
kan karena jumlah konsumsi dan 
penduduk makin meningkat.

David Pratama, Erma Fatima

Nana Rodiana, Farid Farochi

Refleksi 60 Tahun Pendidikan Pertanian
Minat Generasi Muda Masih 

Perlu Didongkrak

Indonesia adalah salah satu negara 
agraris yang sangat bergantung 
pada sektor pertanian. Sebagian 

besar penduduk Indonesia bekerja 
di sektor pertanian. Pemasukan PDB 
negara paling stabil diperoleh dari 
sektor pertanian yang mengungguli 
sektor lainnya.

“Sepuluh tahun terakhir data di 
BPS menunjukkan bahwa industri 
pertanian menunjang perekonomian 
paling stabil dibandingkan dari 
sektor lainnya,” ungkap Dr. Syarifah 
Iis Aisyah, M.Agr, Sekretaris Dekan 
Fakultas Pertanian (Faperta) Insitut 
Pertanian Bogor (IPB) ketika ditemui 
di ruangannya, Jumat (11/5).

Sayangnya, minat generasi muda 
terhadap bidang pertanian mulai 
menurun. “Ada semacam image 
pada generasi muda saat ini bahwa 
pertanian itu hanya sebatas sawah 
dan mencangkul,” tutur Dr. Iis lirih. 
Kenyataan ini lantas menghentak 
ketika pendidikan pertanian di 
Indonesia sudah memasuki usia ke-
60 tahun.

Lulusan IPB Bukan Jaminan

Meskipun telah dididik di 
kampus pertanian, tidak serta merta 
lulusan S1 IPB otomatis terjun di 
bidang pertanian. Berdasarkan 
data yang diperoleh dari Direktorat 

Pengembangan Karir dan Alumni 
(CDA) IPB, sebaran bidang pekerjaan 
lulusan IPB sepanjang tahun 2008-
2010 menunjukkan hasil yang 
mengejutkan. Jumlah lulusan yang 
bekerja di bidang pertanian tak 
pernah mencapai 50 persen.

Pada tahun 2008, jumlah lulusan 
yang bekerja pada bidang pertanian 
hanya 32,34 persen. Di tahun 
2009, terjadi sedikit peningkatan 
yakni menjadi 35,36 persen. Akan 
tetapi, setahun setelah itu terjadi 
penurunan yang signifikan. Tercatat 
hanya 28,50 persen lulusan yang 
bekerja pada bidang pertanian.

Menyikapi besarnya jumlah 
lulusan IPB yang keluar dari 
ranah pertanian tersebut, Dr.Iis 
menyatakan bahwa hal tersebut 
wajar terjadi. “Pada tingkat Strata-1 
ini lulusan diberi kebebasan memilih 
bidang pekerjaan. Institusi lainpun 
mengalami hal semacam ini,” 
ungkapnya.

Memperkuat Konsep 
Pendidikan Pertanian

Minat rendah generasi muda 
masih menjadi persoalan utama 
pendidikan pertanian. Inovasi 
konsep pendidikan pertanian mulai 
disusun dengan harapan mampu 
memperbaiki image generasi muda 
terhadap pertanian. Salah satu 
konsep yang ingin ditekankan adalah 
sektor pertanian yang tidak hanya 
berbicara pertanian padi, tetapi 
mulai beralih menuju pertanian 
modern berupa pertanian bioetanol.

“Dalam merealisasikan konsep 
pendidikan pertanian, perlu adanya 
sosialisasi kepada masyarakat, salah 
satunya adalah dengan penyuluhan,” 
kata Dr Iis yang juga merupakan 
Sekretaris Peringatan 60 Tahun 
Pendidikan Pertanian Indonesia. 

Sayangnya, penyuluh pertanian 
yang tersedia saat ini masih belum 
mencukupi. Prestise sebagai 
penyuluh masih dianggap rendah.

IPB sebagai institusi pertama 
yang bergerak dalam pendidikan 
pertanian di Indonesia memiliki 
tanggung jawab tersendiri dalam 
memajukan pertanian Indonesia. 
Saat ini, IPB tengah berupaya 
mengembangkan pertanian tropika, 
biosains, dan kewirausahaan. “Kita 
kuat di pertanian tropika dan itu 
yang akan menjadikan kita unggul 
dalam persaingan dunia,” kata Dr 
Iis.

Sebagai langkah dalam 
merealisasikan visi tersebut, saat 
ini konsep pendidikan pertanian 
IPB menekankan pengembangan 
kemandirian kepada mahasiswanya. 
Konsep pendidikan di IPB lebih 
ditekankan untuk pengabdian 
kepada masyarakat luas. Hal ini 
telah diwujudkan melalui salah satu 
programnya, yaitu laboratorium 
magang yang diberikan kepada 
mahasiswa di semester 7. 

Untuk memperkuat idealisme 
pertanian kepada mahasiswanya, 
IPB saat ini telah menjalin kerjasama 
dengan Ohio University, USA. Salah 
satu bentuk kerja samanya, dengan 
penempatan mahasiswa magang 
pada botanical garden. Harapannya 
dengan semakin dekatnya mahasiswa 
terhadap pertanian secara langsung, 
mampu memunculkan keinginan 
untuk tetap dalam bidang pekerjaan 
pertanian itu nantinya.

Hal lain yang saat ini ditekankan 
oleh IPB sebagai kiblat pendidikan 
pertanian adalah menyadarkan 
kepada masyarakat bahwa berbicara 
pertanian tidak hanya berbicara 
pangan melainkan juga energi. 
Pertanian mencakup seluruh aspek 
hidup manusia.

Sektor pertanian bisa 
diibaratkan jantung kehidupan 

suatu bangsa. Tanpa adanya 
pertanian maka bangsa 

tersebut akan kesulitan untuk 
hidup dan pelan-pelan akan 

mati. Pertanian memiliki andil 
utama dalam menentukan 
kemajuan perekonomian 

terutama bagi negara-negara 
agraris.

Bermula di Landhuis, 
Berakhir dengan IPB

Dibalik Cerita Saksi Bisu IPB

Bangunan putih dengan gaya kolo-
nialnya masih terlihat gagah. Kediaman 
yang kini dijadikan sebagai wisma tamu 
itu memiliki catatan sejarah yang perlu 
dijaga. Sore menjelang petang, dengan 
ingatan yang masih tajam, Prof. Sadjad 
menceritakan sejarah singkat Landhuis.

Wisma Landhuis masa lalu seyogyan-
ya adalah rumah kediaman tuan tanah 
perkebunan karet saat zaman kolonial. 
Dari rumah kediamannya itu, Motman, 
sang tuan tanah, mengontrol aktivitas 
buruh dan pembantu rumah tangganya. 
Bel buruh (slaven bell) yang sekarang 
masih kokoh di halaman Landhuis men-
jadi saksi bisu sejarah. Bel buatan tahun 
1805 ini dahulunya dibunyikan untuk 
mengumpulkan buruh penyadap karet 
dan pembantu rumah tangga.

Setelah Belanda meninggalkan Indo-
nesia pada 1958, semua tanah dan aset 
di Darmaga, termasuk perkebunan karet 
dan landhuis diambil alih oleh Pemerin-
tah RI. Selanjutnya, pengelolaan tanah 
ini dipercayakan pada IPB.

Menutup rangkaian kisah sejarahnya, 
terselip harapan akan terjaganya saksi 
bisu sejarah IPB ini. “Harapan saya, sisa-
sisa sejarah masa kolonialisme itu dapat 
menjadi cagar budaya yang dipelihara 
dengan baik,” tutur Prof. Sadjad.

Gedung Common Class  yang baru 
diresmikan oleh menteri pendidikan dan 
budaya Bapak Muhammad Nuh (27/05) 
memiliki arsitektur  berbeda dengan 
gedung sebelumnnya yang berbentuk 
segitiga.  

Pohon pinus di Plaza Soekarno Fakultas 
Pertanian (Faperta) IPB menjadi . Prof. 
Sadjad menegaskan bahwa Bung Karno 
hanya melakukan pencangkulan, tidak 

menanam pohon pinus. Pohon tersebut 
ditanam oleh staf Faperta IPB.

Foto: Saqinah NR
Foto: Angga Dwinovantyo
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I
nstitut Pertanian Bogor 
(IPB) Darmaga yang luasnya 
250 hektar ternyata minim 
lahan parkir. Hal tersebut 

dapat dijumpai pada lahan parkir 
yang overload hingga menyebabkan 
kendaraan parkir di bahu jalan. La-
han parkir yang overload ini dapat 
ditemui di parkiran fakultas kehu-
tanan, Sylva Pertamina, fakultas 
pertanian, fakultas ekologi manusia, 
serta fakultas teknologi pertanian.

Ditemui di Unit Keamanan Kam-
pus (UKK) IPB, Selasa (15/5), Kepala 
UKK Subagio, M.M. membenarkan 
tentang kurangnya lahan parkir di 
IPB.

“Sebetulnya, di seberang Graha 
Widya Wisuda, saya ingin membuat 
lahan parkir yang terhubung hingga 
dekat fakultas pertanian, tetapi tidak 
diizinkan rektor”, ujarnya.

Kurangnya lahan parkir yang 
legal bersambut dengan sejumlah 
lahan parkir liar yang ada di IPB. 
Subagio mengaku kecewa menge-
nai banyaknya lahan parkir liar ini. 
Ia kecewa terhadap perilaku warga 
IPB yang masih menggunakan lahan 
parkir ini.

Direktorat Fasilitas dan Properti 
(Faspro) IPB telah berkoordinasi 

dengan UKK untuk mengatasi hal 
tersebut, di antaranya dengan pe-
masangan rambu larangan parkir. 
Namun, upaya itu kurang mendapat 
perhatian.

“Kami melihat para pemilik ken-
daraan hanya memikirkan tempat 
yang terdekat untuk memarkirkan 
kendaraan tanpa memikirkan laran-
gan parkir”, kata Dr. Erizal, Direktur 
Faspro, saat dihubungi via email, Se-
lasa (22/5).

Faspro sudah meminta para ma-
hasiswa yang tergabung dalam BEM 
untuk ikut mensosialisasikan dan 
mengajak mahasiswa yang lain un-
tuk ikut peduli terhadap permasala-
han ini.

Baliho kuning berisi peringatan 
larangan parkir sudah dipasang di 
beberapa tempat di IPB, di antaran-
ya LSI dan Stevia. Namun, masih 
banyak yang menggunakan lahan 
parkir itu.

“Mahasiswa-mahasiswi di IPB 
itu pintar dan cerdas, tetapi sayang 
kepeduliannya kurang,” ujar Suba-
gio. Untuk mengatasi hal itu,  ia be-
rencana memberi palang atau pagar 
agar mahasiswa tidak bisa parkir di 
sana lagi.

Mengenai kendaraan yang parkir 

di bahu jalan antara Fakultas Ekono-
mi dan Manajemen (FEM) IPB den-
gan Fakultas Ekologi Manusia IPB, 
Dr. Erizal berencana menambah la-
han parkir di sana.

“Apabila lab rayap yg baru sudah 
dapat difungsikan, maka beberapa 
gedung di sekitar parkir FEM akan 
dibongkar dan dijadikan lahan 
parkir,” jelasnya.

Selain itu, apabila pembangunan 
perpustakaan dapat dilanjutkan akan 
ada lahan parkir di sekitarnya. 

Keamanan lahan parkir

Menyinggung masalah pencurian 
motor yang sedang marak di IPB, 
Subagio mengatakan bahwa pencuri-
an motor yang terjadi ini karena pen-
curinya sudah mengetahui lemahnya 
keamanan di IPB.

“Faktor kelelahan dan ketidakteli-
tian petugas di lahan parkir juga ber-
pengaruh terhadap hilangnya motor 
karena petugas sering tidak menco-
cokkan plat nomor motor dengan 
yang ditulis di tiket,” ujarnya.

Ia meluruskan, tugas satpam 
sebenarnya sebagai penjaga aset 
negara bukan menjaga barang prib-
adi mahasiswa. Menurutnya, maha-

siswa tidak peduli dengan barang 
pribadinya masing-masing.

“Seharusnya, pemilik kendaraan 
mempunyai kunci pribadi, bukan 
hanya kunci yang menempel pada 
motor,” sarannya.

 UKK pernah menerapkan me-
tode parkir yang aman di Fakultas 
Teknologi Pertanian IPB, yaitu den-
gan memberi tiket berbahan akrilik 
kepada pemilik motor dan nomor 
plat motor ditulis di buku kontrol 
sesuai dengan nomor yang ada di 
tiket akrilik. Metode ini  berhasil, 
tetapi tidak bertahan lama. Selain 
itu, proses parkir seperti ini dinilai 
agak lambat.

Ia memaparkan bahwa sebelum-
nya pernah dicetak 6000 tiket ber-
bahan akrilik, tetapi tidak efektif. 
Sebagian mahasiswa dan dosen be-
ralasan tidak membawa atau kehil-
angan tiket itu.

“Saya sedang mencari metode 
baru untuk membuat proses parkir 
kendaraan yang lebih cepat, aman, 
dan menyenangkan”, imbuhnya.

Sebelum ia pensiun, ia akan 
membuat tempat parkir untuk mo-
tor dan akan nekat merealisasikan 
idenya tersebut agar parkir motor di 
IPB aman.

B
easiswa yang satu ini pasti 
sudah tak asing lagi di tel-
inga mahasiswa Indonesia 
terutama mahasiswa IPB. 

Mahasiswa Paguyuban Bidik Misi 
(PBM) IPB yang diketuai Ade Nur-
jaman (GFM 47) melakukan studi 
banding ke Universitas Negeri Ja-
karta (UNJ) pada 19 Mei. 

Dana Bidik Misi di UNJ cair tiap 
6 bulan sekali sebesar Rp 3.600.000 
per mahasiswa penerima beasiswa 
ini. Belum lagi, uang jatah khusus 
untuk membeli buku sebesar Rp. 
300.000,00 per semester. Jadi, 
tiap mahasiswa per semester men-
erima Rp. 3.900.000.

Dalam Forum Bidik Misi (FMB) 
UNJ ada yang namanya Donat 
(Donasi Sahabat). Donasi Sahabat 
merupakan salah satu program 
dari FBM UNJ. Dalam program 
ini, mahasiswa yang termasuk pen-
erima Bidik Misi diwajibkan untuk 
membayar infaq sebesar Rp 10.000 
per bulan. Program ini bertujuan 
untuk membantu mahasiswa baik 
penerima Bidik Misi maupun non-
Bidik Misi saat mereka mangalami 
masalah finansial untuk pendidi-
kan.

Bertolak ke IPB, dana Bidik 
Misi IPB yang cair setiap bulannya 
sebesar Rp. 600.000, tetapi untuk 
mahasiswa TPB hanya mendapat-

kan Rp. 500.000 perbulan karena 
Rp. 100.000 untuk biaya tinggal di 
asrama. Di PBM IPB juga tidak ada 
program infaq seperti di UNJ kare-
na mahasiswa yang kurang mampu 
selain penerima Bidik Misi telah 
dibantu Direktorat Kesejahteraan 
Mahasiswa melalui pemberian bea-
siswa selain beasiswa Bidik Misi.

“Memang tiap universitas punya 
tatanan sendiri, misal di beberapa 
universitas di Jawa Timur dana 
Bidik Misi-nya Rp. 700.000 per 
bulan. Untuk potongan infaq yang 
di UNJ saya kurang tahu. Di IPB 
tidak ada pungutan semacam itu, 
karena kami memang benar-benar 
mengupayakan kesejahteraan ma-
hasiswa,” kata Megawati Siman-
juntak, M.Si Kepala Sub Direktorat 
Bidang Kesejahteraan Mahasiswa, 
Senin (21/5).

Di IPB sendiri terkadang men-
galami kemacetan pencairan dana. 
Megawati memaparkan bahwa 
pada Maret 2012 lalu, dana dari 
DIKTI belum bisa turun dan baru 
turun pada bulan April. Namun, 
pihaknya mengupayakan kes-
ejahteraan mahasiswa dengan 
meminjam Direktorat/Direktur 
Keuangan IPB terlebih dahulu. Al-
hasil, pada bulan Maret dana Bidik 
Misi tetap bisa tersalurkan kepada 
mahasiswa.

B
angunan bercat abu-abu 
kombinasi krem dengan 
plang nama ‘Asrama Inter-
nasional IPB’ ini memuncul-

kan paradigma mengenai penghuni 
yang tinggal di asrama ini. Asrama di 
IPB yang umumnya dihuni oleh maha-
siswa IPB, baik mahasiswa Indonesia 
maupun asing, ternyata tidak berlaku 
bagi asrama internasional. Asrama ini 
diprioritaskan untuk tamu asing.

Berbeda dengan mahasiswa TPB 
yang diwajibkan tinggal di asrama 
TPB, mahasiswa asing tidak diwajib-
kan tinggal di Asrama Internasional.

“Penghuni yang tinggal di sini ada 
yang memang mahasiswa asing yang 
kuliah di IPB, tapi ada juga yang hanya 
kunjungan kerja sama, studi banding, 
maupun penelitian,” ujar Abul Qosim, 
Supervisor Asrama Internasional dan 
Asrama Amarilis IPB, Kamis (3/5).

Kapasitas bangunan seluas sekitar 
800m2 ini hanya 44 kamar untuk 44 
orang. Berdasarkan data dari Asrama 
Internasional per minggu kedua Mei 
2012, mahasiswa asing yang tinggal di 
sana terdiri atas 9 orang dari Malaysia, 

1 orang dari Korea, dan 1 orang dari 
Cina.

Asrama ini juga bekerjasama den-
gan International Collaboration Office 
(ICO) IPB dalam menyediakan jasa 
penginapan untuk tamu ICO. Terhi-
tung mulai Februari 2012, ada sekitar 
11 orang mahasiswa dari Universitas 
Putra Malaysia (UPM) yang menginap 
di asrama ini.

Pelayanan dan fasilitas yang terse-
dia disesuaikan dengan tarif yang 
dibayarkan. Tarif kamar yang dike-
nakan per 21 Mei 2012, sebesar Rp 
800.000 per bulan dengan fasilitas 
kipas angin dan Rp 1.050.000 per bu-
lan dengan fasilitas AC. Penghuni yang 
ingin menginap harian dikenakan tarif 
Rp 115.000 per hari dengan fasilitas 
kipas angin dan Rp 165.000 per hari 
dengan fasilitas AC. Tarif ini menga-
lami kenaikan masing-masing sebesar 
Rp 25.000.   

“Kenaikan tarif ini disebabkan ke-
naikan harga peralatan,” kata Abul, 
Senin (21/5). Harga tersebut juga 
dianggap tidak mahal karena sesuai 
dengan pelayanan diberikan.

Pelayanan itu di antaranya laun-
dry, air minum, pembersihan kamar, 
dan penggantian seprai tiap minggu. 
Setiap kamar juga dilengkapi dengan 
kamar mandi.

Suasana yang asri di Asrama In-
ternasional mendapat tanggapan 
tersendiri bagi salah satu penghuni 
Asrama Internasional, Nurul Ham-
izah yang juga merupakan pertukaran 
pelajar dari UPM.

“Tinggal di sini enak, nyaman, 
lingkungan juga baik, tetapi perkh-
idmatan tidak setanding harga yang 
dibayar,”ujarnya saat dihubungi via 
SMS, Sabtu (12/5).

Berdasarkan penuturan Hamizah, 
pelayanan kamar yang dijanjikan tiap 
minggu terkadang tidak berlaku. Jasa 
Laundry yang tersedia harus diberi-
tahu dulu kalau ingin mencucikan 
pakaian.

Menanggapi hal tersebut, ditemui 
di Lobi Asrama Amarilis, Abul men-
gatakan, “Pelayanan tersebut berjalan 
dengan lancar. Tiap pagi, pakaian ko-
tor diambil di luar pintu kamar. Hal ini 
sudah diinformasikan saat check in.”

Anik Wiati

IPB Minim Lahan 
Parkir Legal

IPB Intip Bidik Misi UNJ
Siapapun Boleh Tinggal

Asrama Internasional

Keadaan Parkir Motor yang penuh dan 
tidak teratur di dekat RK X Fahutan dan 

Audit Sylva Pertamina, Kamis (3/5). 
Keadaan parkir yang semrawut ini 

disebabkan oleh bertambahnya ruangan 
kelas yang tidak diimbangi dengan 

ketersediaan lahan parkir bagi mahasiswa 
khususnya bagi mahasiswa TPB yang akan 

berkuliah di “Common Class Room” dan 
area TPB. (Angga Dwinovantyo)

Nana Rodiana

Anik Wiati



Atmosfer akademik di Institut 
Pertanian Bogor menampak-
kan suasana baru. Tahun ini, 

tercatat sebanyak 404 proposal Pro-
gram Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
IPB lolos didanai oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI). 
Berbagai tahapan menuju perhelatan 
tahunan Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional (PIMNAS) ke-25 pun dis-
elenggarakan. 

Selama kurang lebih empat bu-
lan, mahasiswa yang lolos pendanaan 
harus melaksanakan ide dan gagasan 
yang diusung. Sebagai pemanasan, 

IPB menyelenggarakan  Monitoring 
dan Evaluasi (Monev) PKM pada 6 
Mei 2012. 

Puncak dari rangkaian persiapan 
menuju PIMNAS ini adalah Monev 
DIKTI, 10-12 Mei. Di Gedung Com-
mon Classroom IPB, seluruh tim 
PKM ini mempresentasikan realisasi 
idenya kepada reviewer Monev DIK-
TI. Monev ini merupakan saringan 

terakhir sebelum dipanggil ke PIM-
NAS.

“Reviewer dari DIKTI tidak men-
gajukan banyak pertanyaan. Sep-
ertinya menanti inisiatif dari kita 
untuk memberi informasi mengenai 
kemajuan, kendala, dan info lainnya 
tentang PKM kita,” ujar Marlina De-
sideria (ESL 47) Ketua Tim PKM-K 
PERAYU (Permen Sayuran Unik), 

Jumat (11/5).
Ditemui disela-sela penyeleng-

garaan Monev DIKTI, Jumat (11/5), 
Bambang Riyanto, M.Si. Kepala Sub 
Direktorat Bidang Penalaran, Minat, 
dan Bakat Direktorat Kemahasiswaan 
IPB mengungkapkan keseriusan 
IPB menuju PIMNAS kali ini. “Kami 
benar-benar serius. Bukan sekedar 
menjadi juara PIMNAS atau orang 
terhebat di Indonesia, tetapi intinya 
adalah proses pembelajaran menjadi 
entrepreuner, pengabdi masyarakat, 
dan pengembang teknologi tepat 
guna yang baik bagi masyarakat.  Itu 
lebih berharga dari menjadi juara,” 
ungkapnya.

Menurut Bambang, mahasiswa 
IPB masih kurang siap dan berani 
menyampaikan pendapatnya. Maha-
siswa seharusnya berani tampil se-
bagai agen perubahan dan pemberi 
solusi tehadap permasalahan bangsa 
yang besar.

“Mahasiswa IPB harus menyuara-
kan nilai-nilai pertanian. Kekuran-
gan mahasiswa IPB kurang berani 
mengangkat hal-hal yang berbau 
pertanian. Mahasiswa IPB masih 
dapat memberi lebih. Hanya kurang 

berani melihat lebih dekat tentang 
permasalahan bangsa ini,” ujar Bam-
bang.

Pada kesempatan yang sama, Prof. 
Ir. I.N.G. Wardana, M. Eng. Ph.D, 
Dosen Teknik Mesin Universitas 
Brawijaya, menyatakan pentingnya 
sentuhan IPTEK pada PKM. Sentu-
han IPTEK pada PKM dapat mem-
berikan suatu nilai tambah yang lebih 
sehingga dapat dibedakan dengan 
masyarakat awam.

Menurut reviewer Monev sejak 
1998 ini, Mahasiswa IPB belum ban-
yak memberikan sentuhan IPTEK-
nya dalam karya PKM. Hal ini ber-
dampak pada kejenuhan ide PKM 
yang disajikan. 

Ada dua kriteria penilaian untuk 
berhak lolos ke PIMNAS, yaitu pro-
posal yang diajukan dan pelaksanaan-
ya. Jika diberi penilaian presentase, 
sebesar 45% dari proposal dan 55% 
dari monitoring dan evaluasi. 

 “Untuk lolos ke PIMNAS , PKM 
mahasiswa harus punya keunikan. 
Didasari oleh sains yang kuat. Ma-
hasiswa dilatih untuk punya critical 
thinking tentang apapun,” kata Prof 
Wardana.
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Mahasiswa 
IPB 
Seharusnya 
Bisa Lebih

Kemeriahan Olimpiade Ma-
hasiswa IPB (OMI) berlipat 
ganda tahun ini. Keterliba-

tan suporter yang semakin atrak-
tif menghidupkan semangat OMI 
2012. Pada acara pembukaan, 
Minggu (5/5), Gymnasium dibuat 
penuh sesak tanpa celah. Support-
er dari berbagai fakultas memadati 

dengan membawa baliho dan jar-
gonnya masing-masing.

Suporter dari Fakultas Ekonomi 
dan Manajemen (FEM) misalnya, 
mereka kompak mengenakan baju 
berwarna orange. Tak mau kalah, 
supporter dari Fakultas Kehutanan 
(Fahutan), Rimbacadas, menghibur 
audiens dengan mengibarkan ben-
dera fakultasnya di tengah lapan-
gan Gymnasium. 

Ketua Pelaksana OMI 2012 
Husnul Ibad, Jumat(18/5), men-
gungkapkan kekagumannya akan 
apresiasi supporter yang luar biasa. 
“Tahun ini ada dua kontingen yang 
sedikit memberi gebrakan di sup-
porter-nya, FATETA dengan Bata-
lyon Merah-nya dan FPIK dengan 
D’poseidon-nya,” ungkapnya.

OMI 2012 dikawal oleh maskot 
berupa seekor kera yang diberi 
nama Imo. Penambahan cabang 
baru yaitu lompat jauh untuk kat-
egori putra dan putri turut menye-
marakkan OMI tahun ini. Husnul 
berharap, dengan acara OMI ini 

akan muncul atlet-atlet baru yang 
nantinya akan mewakili IPB di 
ajang olahraga baik tingkat daerah 
maupun nasional.

OMI 2012 diselenggarakan tang-
gal 5-31 Mei 2012. OMI merupakan 
ajang kompetisi olahraga terbesar 
IPB yang diikuti oleh mahasiswa 
IPB dari berbagai fakultas. OMI ta-
hun ini bertujuan untuk  menjalin 
kebersamaan antarkontingen den-
gan semangat sportivitas.  Adapun 
cabang olahraga yang dilombakan 
antara lain, sepak bola, voli, basket, 
futsal, tenis lapangan, catur, aero-
bik, atletik, bulu tangkis, renang, 
dan lompat jauh.

Institut Pertanian Bogor siap 
menurunkan para kontingennya 
dalam Pekan Seni Mahasiswa 

Daerah (Peksimida) yang ke-11 tahun 
ini. Ajang yang merupakan tahapan 
menuju Pekan Seni Mahasiswa Na-
sional (Peksiminas) ini akan digelar 
di beberapa kota di Indonesia pada 
tanggal 23-27 Mei 2012.

Kontingen IPB untuk Peksimida 
tergabung di wilayah seleksi DKI Ja-
karta bersama UI, UNJ, dan beber-
apa Perguruan Tinggi lainnya. IPB 
tercatat akan mengirimkan 7 orang 

untuk tari, 12 orang untuk vokal 
grup, dan masing-masing satu orang 
untuk cabang lomba lainnya.

Menteri Budaya, Olahraga, dan 
Seni (BOS) BEM KM IPB Prama 
Adistya Wijaya mengaku optimis da-
lam upaya suksesi IPB tahun ini.

“Beberapa terobosan telah kita 
lakukan di tahun ini demi men-
capai hasil maksimal. Kita men-
gonsep acara IAC sebagaimana 
konsep Peksimida,” tutur Prama ke-
tika ditemui di Student Center IPB, 
Kamis (17/5). Konsep ini dibuat agar 

pengkaderan dapat dilakukan den-
gan lebih baik.

Selain transformasi konsep IAC, 
terobosan lain yang diusung panitia 
Peksimida IPB adalah program pem-
binaan bagi calon kontingen. Pembi-
naan dilakukan di bawah bimbingan 
juri-juri IAC selama empat pekan 
dengan empat kali pertemuan.

Beberapa cabang lomba dibina 
dalam kelompok-kelompok kecil. 
Kelompok pembinaan sastra meli-
puti cabang baca puisi, tulis puisi, 
tulis cerpen, dan tulis lakon. Kel-
ompok pembinaan vokal meliputi 
vokal grup, solo pop, solo dangdut, 
solo keroncong, dan solo seriosa. 
Kelompok lainnya adalah kelom-
pok fotografi, desain poster, lukis, 
komik strip, serta tari yang menda-
pat pembinaan tersendiri. Efisiensi 
proses pembinaan menjadi tujuan 
pengelompokan ini.

Sementara itu, ditemui di koridor 
GKA, Sabtu (19/5), salah seorang 

pembina kontingen IPB untuk ca-
bang sastra, Faturachman Abdul 
Karim atau yang akrab disapa Pak 
De, sedikit menyayangkan waktu 
pembinaan yang terlalu singkat.

“Waktu yang telah diberikan 
panitia rasanya kurang efektif untuk 
memberikan pembekalan dan pema-
haman terutama dalam bidang sas-
tra,” jelasnya. Terlepas dari hal itu, 
ia merasa senang dengan semangat 
mahasiswa IPB selama pembinaan. 
Baginya, meskipun IPB tidak memi-
liki kurikulum sastra, mahasiswa IPB 
memiliki background pendidikan 
yakni ilmu-ilmu pertanian yang bisa 
menjadi nilai tambah tersendiri.

Pembinaan cabang sastra oleh 
Pak De dilakukan dengan mer-
angsang binaannya menggunakan 
berbagai literasi. Hal ini bertujuan 
menambah pengetahuan calon 
kontingen mengenai dunia sas-
tra. Pengetahuan akan makna dan 
hakikat sastra harus didahulukan 

dalam pembelajaran sastra ini.
Meskipun dalam waktu yang 

singkat, konsep pembinaan yang 
digunakan Pak De dirasakan cukup 
baik. “Saya merasakan manfaat yang 
cukup banyak sepanjang pembinaan 
ini. Saya mendapatkan wawasan 
yang belum pernah saya dapatkan 
sebelumnya terutama dalam bidang 
sastra,” ujar Rino, kontingen IPB da-
lam cabang tulis cerpen.

 Pada kesempatan yang sama, 
Pak De berpesan bahwa untuk suk-
sesi IPB dalam Peksimida maupun 
Peksiminas, selain konsep pembi-
naan yang mesti dioptimalkan, dibu-
tuhkan iklim seni yang bagus. Salah 
satu caranya dengan rutin meng-
gelar workshop kepenulisan yang 
mengundang sastrawan-sastrawan 
yang berkompeten di bidangnya. Ia 
juga menyarankan euforia IAC har-
us ditingkatkan dan lebih memberi 
peluang kepada personal.

Aksi
Suporter 
Hidupkan  
OMI
Marita Fitri A

Suporter fanatik FATETA, 
Batalyon Merah, larut da-

lam kemeriahan OMI 2012.

Foto: M. Doni R.

Kementerian BOS BEM KM IPB : 

Optimis Sukseskan Kontingen 
IPB Menuju Peksimida XI
David Pratama

Nana Rodiana, Erma Fatima

Foto: Sri Puji Lestari
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Tepat Memilih Pasangan, 
Kunci Mencapai SakinahChange Your World by Writing

AGRIBISNIS
NATIONAL 
COMPETITION

AGRIBISNIS
NATIONAL 
COMPETITION

C  
hange your world by 
writing with IAAS meru-
pakan sebuah tema yang 
diangkat pada kegaiatan 

Scientific forum (SF). Kegiatan 
yang digalang oleh unit kegiatan 
mahasiswa International asso-
ciation of student in agriculture of 
student in agriculture and related 
science atau yang lebih di kenal 
dengan sebutan UKM IAAS. Ac-
ara ini barlangsung pada minggu 
(29/4).

“Scientific forum merupakan 
kegiatan rutin yang selalu diada-
kan oleh IAAS sejak tahun 2009, 
tidak seperti tahun-tahun sebel-
umnya SF kali ini memiliki format 
yang berbeda karena diadakan dua 
sesi pada tanggal 29 April dan 6 
Mei 2012”. tutur sobich maemun 
(ITP 46) selaku ketua IAAS. Dia 
menambahkan bahwa kegiatan SF 
tahun ini mengajak peserta dari 
luar IAAS untuk turut bergabung 

dalam acara scientific forum 2012. 
Pelatihan pembuatan kegiatan 

ini, mengundang tiga orang sosok 
yang telah memperoleh prestasi 
dalam tulis menulis. Yang perta-
ma, Acep Usman Abdillah (Mapres 
2 IPB). Selain itu, ada juga Raden 
Rahardito yang merupakan mapres 
3 dari fakultas pertanian (faperta) 
sekaligus juara best student paper 
award the topic of environment 
dalam 18th Tri-University Interna-
tional Joint Seminar & Symposium 
2011 Role of Asia in the World Oct. 
26-31, 2011 Organized and hosted 
by Jiangsu University, China. Pe-
materi ketiga adalah Faradila Dan-
asworo Putri yang merupakan salah 
satu mapres harapan 2 faperta.

Kegiatan ini di ikuti oleh 45 
peserta yang terdiri dari anggota 
IAAS dan mahasiswa IPB yang 
bukan anggota IAAS. Peserta keg-
iatan SF mendapatkan materi yang 
meliputi materi pengenalan struk-
tur penulisan karya ilmiah yang 
dibawakan oleh Acep Usman Ab-

dillah, menggali idea oleh Raden 
Rahardito, serta teknik presentasi 
yang disampaikan oleh Faradila 
Danasworo putri.

“Senang rasanya bisa ikut acara 
ini, ingin rasanya berkarya lebih 
supaya gag jadi mahasiswa biasa. 
Harapanya setelah mengikuti keg-
iatan ini bisa menerapkan ilmu 
yang disampaikan pemateri dan 
mampu menghasilkan karya yang 
berguna”. Tutur Nur Afifah (AGH 
48) salah seorang peserta non 
IAAS.

Lain lagi yang disampaikan Ay-
endha Kukuh Pangesti (ITP 48) pe-
serta sekaligus anggota IAAS “ ban-
yak sekali pengetahuan baru yang 
didapat, jadi tahu langkah-langkah  
yang dilakukan untuk menulis dan 
bagaimana mendapatkan ide serta 
mencari masalah dan menemukan 
solusinya. Harapanya tidak hanya 
sampai disini saja dan saya juga 
berharap bisa mahir menulis peper 
juga”

Akhirnya pada minggu kedua 
(6/5) setiap kelompok yang diberi-
kan waktu untuk memaparkan ino-
vasi terbaiknya. Sampai pada pem-
berian reward kepada kelompok 
10 sebagai peserta dengan the best 
idea yang dianggotai Nur Afifah & 
M. Eka Pramuditha. Judul kary-
anya ”Inovasi Minuman Fermen-
tasi Asam Laktat dengan Pemanis 
Stvia Cair dan Inkubator Kayu”  
dan yang mendapat predikat the 
best presentation adalah kelom-
pok 2 Meylind Nur Puspita, Niken 
Rahma Ghanny, dan Dicky Iqbal 
Lubis dengan karya “Mini Garden, 
Media Edukasi Teknik Penanaman 
Sayuran dengan Memanfaatkan 
Lagu sebagai Mediator”.

A
uditorium James Humuntal 
Hutasoit Fakultas Peterna-
kan IPB, Minggu (20/5), 
penuh sesak oleh kaum 

hawa. Forum Keluarga Muslim Fakul-
tas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB 
menyelanggarakan seminar pranikah 
dengan menghadirkan penulis buku-
buku best seller seperti Asma Nadia 
dan Salim A. Fillah. 

Mengusung tema ‘Saat cinta kan 
berlabuh karena cinta itu “murah”, 
mudah, dan berkah’, ketua pelaksana 
seminar Roy Ali Umar Bakarus (PTP 
46) menuturkan tujuan diadakannya 
seminar ini.

“Dengan adanya seminar ini di-
harapkan terbuka pemahaman syar’i 
dalam mempersiapkan pernikahan,” 
ujarnya saat ditemui disela-sela ac-
ara.

Acara ini disuguhkan dalam ben-
tuk talkshow interaktif  yang dipandu 
oleh Achmad Firman Wahyudi Presi-

den Mahasiswa IPB 2010. Peserta 
terlihat menikmati seminar ini, terli-
hat dari banyaknya tawa dan tepukan 
tangan saat masing-masing pembi-
cara menuturkan materinya.

Sesi pertama, Asma Nadia menu-
turkan kunci mencapai sakinah 
dengan tepat memilih pasangan. Pe-
nyampaian materi yang dikemas den-
gan lelucon yang sarat makna mem-
buat peserta tertawa.

“Sakinah itu tujuan. Jangan bilang 
kita nggak dikasih jodoh, kalau kita 
yang terlalu pemilih. Fisik itu nomor 
sekian,” ujar Asma Nadia.

Berbeda dengan Asma Nadia, 
penulis novel ‘Agar Bidadari Cemburu 
Padamu’ Salim A. Fillah menjelaskan 
lima hal yang harus disiapkan untuk 
menikah. Lima hal itu di antaranya 
ruhiyah, pengetahuan, fisik, finansial, 
dan sosial.

Kesiapan pernikahan dapat dilihat 
dari kesiapan lima hal ini. Ia men-
gatakan, “Menikah itu untuk yang 
mampu, bukan yang mau.”

H
impunan Profesi 

Mahasiswa Peminat 

Agribisnis (HIPMA) 

sukses menggelar ac-

ara Agrination. Acara ini merupakan 

kedua kalinya yang diadakan oleh 

HIPMA. Tahun sebelumnya HIPMA 

mengadakan acara yang sama den-

gan nama Agribisnis Youth Camp. 

Tahun ini Agrination diadakan 

pada 24-25 April 2012. Acara yang 

diketuai oleh Raikhan Agribisnis 46 

ini diikuti oleh delapan tim, dimana 

setiap tim terdiri atas tiga orang pe-

serta. Kedelapan tim ini merupakan 

peserta yang lolos seleksi pembuatan 

essay dalam Bahasa Inggris. 

Ahmad Sopian selaku ketua divisi 

acara menuturkan bahwa peserta 

yang lolos tersebut berasal dari SMA 

Negeri 1 Pontianak (dua tim), SMA 

Negeri 2  Bogor (dua tim), SMA Neg-

eri 1 Cibungbulang (satu tim), SMA 

Negeri 60 Jakarta (dua tim), dan 

SMA Regina Pacis Bogor (satu tim). 

Para peserta diberi fasilitas mengi-

nap di Puslitbang Gizi Bogor. 

“Hari pertama peserta mengikuti 

kegiatan Seminar Welcome dimana 

pembicaranya yaitu guru besar Agri-

bisnis, Prof. Dr. Ir. Rita Nurmalina, 

MS. Dan fieldtrip ke dua tempat 

yaitu ke F Techno Park dan Cika-

bayan,” papar Ahmad Sopian. Se-

dangkan untuk hari kedua diadakan 

debat dalam Bahasa Inggris dengan 

tema ‘Food Economics’. 

Debat tersebut dilombakan antar 

tim dan tim yang menjadi juara yaitu 

SMA Regina Pacis Bogor sebagai 

juara 1, juara 2 SMA Negeri 60 Ja-

karta, dan juara 3 SMA Negeri 1 Pon-

tianak. Ketiga juara tersebut menda-

patkan trophy, sertifikat, dan uang 

tunai. “Acara tahun ini sukses dan 

harapan kami tahun depan bisa lebih 

sukses lagi,” tegas ketua divisi acara 

Agrination menutup perbincangan.

Umi Trimukti
Nana Rodiana

Nurjanah Purnama

Presented by :

Himpunan
Profesi

Mahasiswa
Peminat

Agribisnis
(HIPMA)

IAAS: 

Segenap Kru Koran Kampus IPB
Turut Berduka Cita

Atas Wafatnya Petugas UKK

Bonar Supriatna

Suhardi

Semoga Amal Ibadah-Nya
Diterima di sisi Tuhan YME
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Langit mendung menemani 
langkah kecil Ali (11) dan Nil-
am (10), Jumat (04/05). Wa-

jahnya polos seolah tanpa beban, 
kecuali kantong plastik yang mere-
ka bawa kemana-mana. Sejak pukul 
14.00 WIB keduanya sudah mulai 
‘meramaikan’ Bara. Mereka mena-
paki daerah Babakan Raya (Bara) 
dan Babakan Tengah (Bateng), Dar-
maga.

Hari itu, Ali dan Nilam kebagian 
lapak di depan Alfamidi. Beberapa 
pengunjung midimarket yang jatuh 
iba, memasukkan uang ke dalam 
kantong-kantong plastik itu, beber-
apa hanya meminta maaf kemudian 
berlalu, dan sisanya tidak peduli. 
Kegiatan ini berlangsung hingga 
pukul 21.00 WIB setiap harinya.

Mereka tidak hanya berdua, bela-
san anak-anak lain setiap hari men-
galami rutinitas yang hampir sama. 
Sepulang sekolah, anak-anak usia 
SD/MI ini beramai-ramai naik ang-
kutan umum menuju lingkar kam-
pus IPB Darmaga. Mereka selalu 
didampingi satu sampai dua orang 
yang sudah lebih tua untuk menjadi 
pengawas sekaligus penjaga.

Nilam mengakui, sumbangan 
yang diperoleh setiap harinya se-
bagian besar diberikan ke yayasan 
Al-Barakah. “Kalau dapetnya dua 
puluh, lima ribu buat Nilam, lima 
belas ribu buat Pak Ustadz,” akunya 
polos. 

Beberapa kilometer ke arah sela-
tan  kampus IPB Darmaga, tepatnya 
di Jalan Cikampak Nomor 14, Desa 
Bojongrangkas, Ciampea, Yayasan 
Pendidikan Islam Pelita Hati, Pon-
dok Pesantren Yatim-Piatu Al-Ba-
rakah bertempat. Letak yayasan ini 
cukup tersembunyi. Bangunannya 
tampak seperti rumah biasa dan 
menurun ke bawah dari tepi jalan.

Beberapa bangunan terletak tak 
beraturan, memenuhi area seluas 
hampir setengah hektar. Di dalam 
area itu, SD/MI dan SMP/MTs Al-
Barakah, dan pondok pesantren 
berdiri. Di pondok pesantren inilah 
sebanyak delapan puluh orang anak 
usia 6-18 tahun dibina.

***
Ruangan empat kali enam meter 

itu tampak sempit dan berantakan. 
Tumpukan kardus air mineral ber-
bagai merk berjejer dan bertum-
puk di sudut ruangan. Di sebelah 
kanannya terletak 3 karung beras 
saling menumpuk. Di sisi lain, 
kardus-kardus mie instan setengah 
terbuka, menampakkan isinya  yang 
setengah kosong. Tak jauh dari 
situ tergeletak sekeresek besar roti 

bungkus rasa cokelat.
Ruangan itu bukanlah gudang 

penyimpanan toko grosir. Di ru-
angan itulah K.H. Muhammad Ju-
naedi, pendiri sekaligus pengelola 
yayasan, menjalankan aktifitas Al 
Barakah. Bagi Junaedi dan kawan-
kawan, delapan puluh orang anak 
bukanlah jumlah yang sedikit, teru-
tama untuk memenuhi kebutuhan 
pangan mereka. Biaya makan sehari 
saja untuk anak-anak sudah sebesar 
Rp 640.000,-.

Untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, Junaedi pun mengerahkan 
semua anggota yayasan. Mereka 
dibekali surat permohonan sum-
bangan, dan menyebar di daerah 
Jawa Barat, diantaranya Bandung, 
Cianjur, Bogor, Depok dan lain-
lain.

Selain itu, anak-anak usia 10 ta-
hun ke atas juga terpaksa ia sebar. 
Mereka dibekali surat permohonan 
sumbangan dan beredar di daerah 
kampus IPB Darmaga.

***
Di suatu hari yang lain, giliran 

Gilang (13) dan Adi (11) mendapat 
tempat di Alfamidi. Gilang dan Adi 
sangat mudah dikenali dengan sete-
lan peci putih, baju koko dan celana 
bahan sederhana. Kedua anak yatim 
ini berdiri di depan pintu midimar-
ket, menanti tangan-tangan murah 
hati.

Kadang, lelah juga dirasakan 
keduanya. Jika hal itu terjadi, Gi-
lang dan Adi memilih duduk di 
tangga sambil tetap menyodorkan 
plastik sumbangan.

Ada selapis air bening di bola 
mata anak-anak ini saat ditanya 
mengenai cita-cita. Gilang −seten-
gah tertawa− berkata bahwa dia 
tidak punya cita-cita. Gilang malah 
lebih tahu cita-cita Adi yang ingin 
menjadi supir angkot. Adi hanya 
tersenyum sambil setengah tersipu.

***
Sambil duduk di atas tikar yang 

hanya muat untuk satu orang, KH 
Junaedi menyambut Koran Kam-
pus IPB. Berbalut kemeja lengan 
panjang, sarung, dan peci rajut ber-
warna putih yang semuanya meru-
pakan pemberian, Ia menceritakan 
kisahnya, Jumat (14/05).

Yayasan yatim/piatu dan pra 
sejahtera didirikan oleh Bapak 84 
tahun ini dengan kawan-kawan. 
menuturkan kisahnya. Tahun 1984, 
KH Junaedi, yang telah sepuluh ta-
hun menjadi guru memilih berhenti 
dan memutuskan untuk membeli 
lahan seharga tujuh juta rupiah.

Untuk melunasi uang tanah 
tersebut, Junaedi mendapat bantu-
an dari rekan-rekannya. Pelan tapi 
pasti, yayasan tersebut berkembang. 

Dulu, Junaedi kerap datang ke pen-
gajian ibu-ibu untuk memberikan 
ceramah sekaligus memohon sum-
bangan untuk yayasan. Hal ini terus 
berlanjut selama beberapa tahun.

Hasilnya cukup lumayan, ban-
gunan-bangunan sekolah dan 
pondok itu kini sudah berdiri. 
Meskipun demikian, Junaedi tidak 
memiliki kamar di pondok. “Kadang 
Bapak tidur di sini,” sahutnya sam-
bil mengedarkan pandangan pada 
ruangan yang mirip gudang itu. 
Tangannya menepuk-nepuk ban-
tal di dekatnya. “Kadang numpang 
di kamar anak laki-laki,” lanjutnya 
sambil terkekeh.

Meski mengakui menugaskan 
untuk mencari sumbangan, KH 
Junaedi merasa tak berhak atas 
sedikitpun uang yang terkumpul.  
“Itu haknya anak yatim, Bapak gak 
ada hak sepeserpun. Bapak takut 
sama api neraka”, ujarnya sambil 
bergidik.

Yayasan Al-Barakah memang 
tumbuh dan berkembang melalui 
donasi. Beberapa orang penting di 
pemerintahan disebut-sebut seba-
gai donatur tetap. Tanpa adanya 
donasi maupun segenap pengurus 
dan anak-anak yatim yang giat me-
minta sumbangan, yayasan tersebut 
praktis akan mati. 

Pengurus yayasan mengeta-
hui dengan baik bahwa anak-anak 
seyogyanya tidak menjadi peminta-
minta. Namun, hal tersbut mereka 
lakukan murni karena keterpak-
saan. “Pilihannya cuma dua, men-
cari sumbangan atau gak bisa ma-
kan,” tutur Junaedi perih.*

MENYUSURI JEJAK KECIL
SI PENCARI REZEKI

Mariana Agustin

Berbekal kantong plastik dan selembar surat dari yayasan, langkah 
kecilnya tak pernah surut demi memperoleh sumbangan.

Foto: Saqinah Nur Rahmawati



LIPUTANKHUSUS8 KORAN KAMPUS EDISI 43, MEI-JUNI 2012 LIPUTANKHUSUS 9KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012

Rencana untuk menambah personel sudah sering diutarakan kepada Rektor IPB 
Prof. Herry Suhardiyanto. Namun, hingga saat ini hal itu urung dikabulkan.

PERISTIWA PENEMBAKAN SATPAM UKK IPB

IPB PERLU PERKETAT KEAMANAN

Nana Rodiana, Dini Ayu Lestari

Halaman parkir Masjid Al Hurriyah 
IPB, Jumat (25/5), dipadati kendaraan 
bermotor milik jamaah shalat Jumat. 

Namun, tak semua orang bersiap-siap untuk 
melaksanakan ibadah. Ada oknum yang 
memanfaatkan waktu ini untuk melakukan 
kejahatan.

Petugas Unit Keamanan Kampus (UKK) IPB 
yang saat itu berada di halaman parkir memergoki 
tindakan mencurigakan dua oknum asing tersebut. 
Mereka sedang mendekati motor Honda CBR yang 
terparkir di sana. Bak maling ketangkap basah, 
mereka pun melakukan tindakan nekat untuk 
melindungi diri dari kecurigaan petugas UKK. 
Upaya penggagalan pencurian motor itu diakhiri 
dengan tembakan maut ke arah dua petugas UKK.

Jumat cerah menjadi Jumat kelabu. Peristiwa 
naas itu menimpa Supriatna dan Suhardi. 
Mengemban tanggung jawab menjaga aset negara 
ini, mereka bahkan meregang nyawa untuk 
melindungi harta pribadi orang lain.

Supriatna, yang akrab dipanggil Bonar, adalah 
koordinator lapangan UKK dan telah mengabdi 
di IPB selama kurang lebih 20 tahun. Ia sudah 
menjadi pegawai negeri sipil. Sedangkan Suhardi, 
satpam di Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) 
IPB yang telah 10 tahun mengabdi di IPB. 
Kedudukannya masih sebagai pegawai honorer.

Suasana haru masih menyelimuti salah satu 
teman sejawat Supriatna, Subagio M.M. selaku 
Kepala UKK IPB. Ditemui di halaman UKK 
IPB, Sabtu (26/5), ia memperlihatkan SMS dari 
Supriatna sehari sebelum kejadian. Melalui SMS, 
Kamis (24/5) pukul 18.13, Supriatna melaporkan 
kejadian pencurian motor Tiger di lahan parkir 
ilegal Kantin Stevia IPB.

Ketika itu, Subagio mengajak Supriatna 
memancing pelaku pencurian motor itu. Namun, 
Supriatna menolak dengan dalih takut di-bedil 
(ditembak).

“Ya memang sudah takdirnya,” ujar Subagio 

sambil menghapus air matanya.
Dari depan halaman UKK, ia mengarahkan 

pandangan ke gerbang utama IPB. Pasca peristiwa 
penembakan itu, lalu lalang kendaraan yang 
melewati gerbang utama IPB masih dalam kondisi 
yang sama. Tidak ada sistem pengamanan yang 
diperketat. Kendaraan beroda dua masih bebas 
keluar masuk IPB. 

Dimintai tanggapannya mengenai hal ini, 
Subagio mengutarakan keinginannya untuk 
membuat IPB aman.

“Saya ingin peralatan keamanan dilengkapi dan 
keluar masuknya kendaraan IPB harus terdeteksi,” 
harapnya. 

Saat ditanya mengapa UKK tidak dibekali 
senjata api, ia menjelaskan bahwa kepemilikan 
senjata api harus didukung dengan kondisi psikis 
yang kuat. Ia juga merasa senjata api itu tidak 
dibutuhkan.

“Memang kita mau nembak siapa?” ujarnya 
tegas.

Keamanan yang terjamin juga perlu didukung 
oleh jumlah petugas keamanan yang memadai. 
Saat ini, jumlah personel UKK yang ada di spot-
spot IPB dirasa kurang olehnya berkenaan dengan 
bertambahnya gedung baru dan jumlah mahasiswa 
IPB. Rencana untuk menambah personel sudah 
sering ia utarakan pada Rektor IPB Prof. Herry 
Suhardiyanto. Namun, hingga saat ini hal itu 
belum dikabulkan.

“Bibir saya ini sudah sampai gambleh,” 
tuturnya.

Peristiwa ini menjadi pukulan yang berat 
baginya menjelang masa pensiunnya dan 25 
stafnya pada Desember tahun ini. Ia menaruh 
harapan besar keamanan IPB bisa dijaga bersama-
sama oleh seluruh warga IPB, tidak hanya petugas 
keamanannya saja.

“Ayolah, kita ini sama-sama ingin aman, ingin 
terlindungi. Kita jaga sama-sama apapun milik 
kita,” pesannya.* 

Ket. foto di bawah : 
1. Motor Vario hitam yang dikendarai pelaku untuk menjalankan aksinya (kiri)
2. Motor Honda CBR yang diincar pelaku namun berhasil digagalkan korban (kanan)

Foto : Angga Dwinovantyo & Saqinah Nur Rahmawati

1. Badan Kekar
2. Tinggi badan sekitar 172 cm
3. Rambut ikal (sebahu)
4. Bibir tebal
5. Kumis tipis
6. Wajah berjerawat
7. Pakaian T-Shirt Orange
8. Usia sekitar 25 tahun

1. Berbadan kurus
2. Tinggi badan 155 - 160 cm
3. Mata cekung ke dalam
4. Wajah tirus
5. Rambut lurus agak menutupi 
     telinga, belah pinggir
6. Memakai T-Shirt orange
7. Usia sekitar 20 - 24 tahun
8. Kulit kuning langsat

sumber : Polsek Dramaga
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IPB, sebagai Institusi Pendidikan 
terus melaksanakan evaluasi-eval-
uasi lulusan yang berkompetensi 

tinggi, berkarakter jujur, tegas, ber-
tanggung jawab, tangguh dan sesuai 
dengan kebutuhan di masyarakat. 
Saat dihubungi hari Selasa (15/

05
) 

Ketua Departemen Teknologi Industri 
Pertanian (TIN), Prof. Dr. Ir. Nastiti 
Siswi Indrasti mengatakan, “Departe-
men Teknologi Industri Pertanian 
dituntut untuk menghasilkan seorang 
lulusan technopreuneur yang bisa 
membantu pembangunan nasional 
yang saat ini baru mencapai sekitar 
0,3%  sedangkan Indonesia membu-
tuhkan minimal 3% entepreuneur. 
Dari latar belakang inilah kami 
mengorientasikan hal tersebut, 
namun lebih mengarah kepada pen-
guasaan teknologi technopreuneur, 
bukan sembarang entrepreuneur yang 
mungkin  bisa dilakukan siapa saja,”

Sementara itu, saat dihubungi 
lewat email, Ir. Aji Hermawan, MM 
selaku salah satu dosen pembimb-
ing mengatakan bahwa sebelum 
ini departemen TIN sudah berhasil 

membuat program integrasi dalam 
bentuk program pra-inkubrasi yang 
memfasilitasi mahasiswa untuk 
menghasilkan prototype 
produk yang inovatif seba-
gai skripsinya. Sekarang 
departemen TIN lebih maju 
lagi dengan menawarkan 
mahasiswa menjalankan 
start-up company seba-
gai tugas akhirnya, tentu 
setelah ada pematangan 
dari dua semester berikut-
nya (regular dan capston). 
Tujuan diadakannya  kuri-
kulum technopreuneursip 
di TIN adalah memfasilitasi kelahiran 
lulusan-lulusan technopreuneur 
melalui kurikulum sehingga tidak ada 
dikotom antara kegiatan akademis 
dan kegiatan menjadi seorang techno-
preuneur.

Kurikulum technopreuneur ini 
sendiri dirancang sejak tahun 2011 
dan mulai dijalankan tahun 2012, 
karena berdasarkan pengalaman 
mendidik technopreuneur kegiatan 
ini umumnya masih dalam bentuk 

ekstrakurikuler/ko-kurikuler. Dalam 
proses ini kreasi mahasiswa terbatas 
dan seringkali dianggap mengganggu 

kegiatan akademis mahasiswa. Ketua 
Departemen TIN juga mengatakan, 
“Dosen-dosen juga dituntut untuk 
menguatkan konten-konten teknologi 
pengolahan bagi prospek-prospek 
seperti apa untuk kedepannya.”

Secara teknis kurikulum techno-
preuneursip ini dibuka bagi siapa saja 
mahasiswa semester 6 yang mempu-
nyai ide dalam rangka tugas akhirnya 
untuk technopreuneursip. Sejauh 
ini ada sekitar 21 mahasiswa yang 

mengambil technopreuneur sebagai 
tugas akhirnya. “Kita membebaskan 
pada mahasiswa yang mempunyai 
ide-ide kreatif untuk mengambil 
technopreuneur ini,” ujar Nastiti.  
Salah satunya adalah Duwi Ichsan 
Yahya yang memilih mengambil 
technopreuneursip, “Saya lebih 
tertarik mengambil technopreuneur 
ini karena output yang dihasilkan 
jelas dari perancangan, proses, hingga 
manajemen pabrik dan kita dituntut 
menjadi job creator yang lebih konkrit 
menciptakan lapangan pekerjaan,” 
ujarnya.

Untuk kelancaran kurikulum tech-
nopreuneursip ini, departemen TIN 
sudah melakukan beberapa persiapan 
untuk ‘menggembleng’ mahasiswa 
berjiwa technopreuneur, “Kami sudah 
mengadakan seminar-seminar den-
gan alumni TIN yang sukses menjadi 
technopreuneur, dimana semuanya 
diceritakan baik pahit ataupun manis-
nya menjadi seorang technopreuneur. 
Tujuannya adalah memberikan 
gambaran bagi mahasiswa karena 
menjadi seorang technopreuneur itu 

dibutuhkan sosok yang tangguh dan 
berani,” tutur Nastiti.

Departemen TIN juga beker-
jasama dengan beberapa pihak dan 
alumni untuk membantu investasi 
bagi mahasiswa dalam mengolah 
technopreuneur ini, karena mereka 
mengakui hubungan kerjasama ini 
sangat membantu bagi kelancaran 
kurikulum technopreuneursip. Untuk 
harapannya dengan pemberlakuan 
kurikulum technopreuneursip ini 
meskipun baru dan bertahap, Prof. 
Dr. Ir. Nastiti Siswi Indrasti men-
gungkapkan, “Harapannya TIN bisa 
berkontribusi untuk pembangunan 
nasional dengan menghasilkan 
lulusan yang technopreuneur.” 
Sedangkan bagi Duwi Ichsan Yahya 
sebagai mahasiswa, “Selain menjadi 
sumber daya manusia yang berkuali-
tas dan menciptakan lapangan kerja 
baru, juga bisa meningkatkan produk 
pertanian lokal, dan untuk kedepan-
nya semua mahasiswa TIN harus 
mengambil skripsi technopreuneur 
ini,” jelasnya.

Departemen Agronomi dan 
Holtikultura melakukan 
kegiatan rutin  kuliah 

kerja profesi (KKP) bagi maha-
siswa semester enam.khususnya 
bagi angkatan 46. Untuk KKP ini 
sendiri dilakukan di berbagai tem-
pat, Bekasi, Subang, Banjarnegara, 
Pekalongan, hingga ke Kalimantan, 
salah satunya adalah Dea Nadila 
yang akan melakukan KKP di Ka-
limantan tepatnya di PT. Batubara 
Arukmin. Memang diakui oleh Dea, 
KKP ke Kalimantan ini merupakan 
KKP yang terjauh. 

Untuk departemen Agronomi 
dan Hortikultura ini merupakan 
tahun kedua melakukan KKP di Ka-
limantan. Sebelumnya pada tahun 
pertama pembukaan KKP ke Kalim-
antan itu bersifat CR, dimana para 
dosenlah yang merekomendasikan 
mahasiswanya. Tetapi untuk tahun 
ini dibuka secara umum bagi siapa 
saja yang ingin KKP di Kalimantan, 
memang kuotanya terbatas, “Untuk 
yang KKP di Kalimantan sendiri 
hanya sekitar 10 mahasiswa,” ujar 
Dea. 

Sistemnya sendiri adalah dosen 
memberikan mandat kepada komti 
kelas untuk memilih siapa saja 
yang berangkat KKP di Kalimantan. 

Tujuannya adalah memberikan 
pengetahuan riil kepada maha-
siswa untuk mengetahui kondisi 
masyarakat saat ini, tidak hanya 
sekedar teori saja. 

Arukmin sendiri tidak hanya 
menjalin kerjasama dengan 
Fakultas Pertanian, tetapi juga 
dengan Fakultas Ekologi Manu-
sia, “Prosesnya itu nanti kita juga 
bekerjasama dengan Fema mem-
bentuk tim untuk program mereka 
disana, satu timnya itu sekitar lima 
orang,” lanjut Dea dengan adanya 
KKP ini, dirasa sangat membantu 
mahasiswa untuk mengaplkasikan 
ilmu, dan mencari pengalaman 
untuk kedepannya, memberikan 
gambaran contoh kerja nyata di 
masyarakat. 

Persiapan yang dilakukan saat 
ini sedang menuju tahap akhir 
yaitu persiapan proposal sebe-
lum keberangkatan 25 Juni 2012 
mendatang. Antusias dari maha-
siswanya sendiri sangat banyak 
dan tertarik. Harapan Dea, “Untuk 
kedepannya lebih di kembangkan 
lagi mungkin bukan hanya di Kali-
mantan saja, tetapi masih banyak 
tempat-tempat lain di Indonesia 
yang belum tersentuh,” ujar maha-
siswi kelahiran Bangka Belitung ini.

Teknologi Industri Pertanian 
Cetak Technopreneur Muda

IPB adakan KKP 
di Pulau Borneo

Dari Tikus Jadi Boneka

“Harapannya TIN bisa 
berkontribusi untuk pem-
bangunan nasional dengan 
menghasilkan lulusan yang 

technopreuneur.”

Tikus-tikus yang terdiri atas tikus 
sawah, tikus pohon, dan tikus rumah 
ini akan digunakan untuk mem-
buat boneka tikus. Sementara itu, 
praktikum pembuatan boneka tikus 
dilakukan di Laboratorium Pendidi-
kan lantai tiga Departemen Proteksi 
Tanaman.

Praktikum didampingi oleh Dr. 
Ir. Swastiko Priyambodo, M. Si, 
dosen praktikum vertebrata hama 
Salah seorang mahasiswa Departe-
men Proteksi Tanaman mengangkat 
seekor tikus dari dalam salah satu 
kandang kawat, diikuti dengan tikus-
tikus lainnya. Kemudian, tikus –tikus 
berukuran dua puluh lima sentimeter 
itu dimasukan ke plastik besar yang 
sudah diisi kloroform.

Selang beberapa menit, tikus 
menjadi tidak berdaya sampai tikus 
itu pun mati. Kemudian, tikus tak 
bernyawa itu berpindah tangan ke 
mahasiswa yang lain. Sebelum dibe-
dah, tikus diidentifikasi terlebih dulu.

“Sekarang, kita keluarkan isi pe-
rutnya. ”, ujar si mahasiswa.

Masker dan sarung tangan men-
jadi perlengkapan wajib dalam prak-
tikum ini. Pisau bedah siap di tangan. 

Si tikus ditelentangkan di atas meja, 
kemudian pisau pun membelah pe-
rut tikus secara membujur sepanjang 
kira-kira dua sentimeter. Mengguna-
kan pisau yang sama, isi perut dan 
kulit tikus dipisahkan.

“Jangan sampai pisaunya kena or-
gan, nanti pendarahan,” tutur si ma-
hasiswa. Dengan hati-hati akhirnya 
isi perut berhasil dikeluarkan. Kemu-
dian, bagian dalam kulit tikus diberi 
boraks agar tidak membusuk.

Setelah itu, kapas dimasukan ke 
dalam kulit tikus sampai membentuk 
badan tikus. Seutas kawat dimasukan 
ke dalam ekor tikus untuk menjaga 
bentuk ekor tikus. Kemudian, luka 
bedah di perut tikus dijahit.

Pekerjaan belum selesai. Kepala 
tikus yang sudah terpisah dari badan-
nya dibawa pulang. Kepala tikus dire-
bus lalu digantung. Hal ini dilakukan 
untuk melihat tengkorak si tikus.

“Bagusnya digantung di bawah 
pohon yang banyak semutnya, biar 
dagingnya dimakan semut,” tutur Esi 
Adliyah (PTN 47). 

Daging yang dimakan semut 
membuat rangka kepala berwarna 
putih. Lain halnya jika daging tikus 

dimakan lalat. Rangka kepala tikus 
menjadi berwarna hitam.

Rangka kepala yang sudah bersih 
dari dagingnya kemudian diikatkan 
ke badan tikus menggunakan benang. 
Boneka tikus pun selesai dibuat.

Mulanya, beberapa mahasiswi 
PTN sempat merinding dan mual saat 
diwajibkan membuat boneka tikus. 
Namun pada akhirnya, semua ma-
hasiswa dapat mengerjakan boneka 
tikus sampai selesai.

“Kami diminta memilih, Bikin 
boneka tikus atau bawa ular sebagai 
gantinya,” tutur Esi.

Boneka tikus digunakan untuk 
identifikasi hama untuk mahasiswa 
PTN angkatan dibawahnya. Iden-
tiikasi yang dilakukan terdiri atas 
identifikasi kualitatif dan kuantitatif. 
Identifikasi kuantitatif dilakukan 
dengan pengukuran anggota badan 
tikus. Sedangkan, identifikasi kuali-
tatif dengan melihat bentuk anggota 
tubuh tikus, warna, dan lain seba-
gainya.

 Biasanya, mahasiswa PTN men-
cari sendiri tikus-tikus yang akan 
dibuat boneka. Tahun ini, karena ti-
kus yang tersisa dari penelitian masih 
tersisa banyak, mahasiswa membeli 
tikus dari Laboratorium Vertebrata 
Hama. Tikus-tikus pohon, sawah, dan 
rumah ini dijual seharga Rp 8.000,-/
ekor.

***

Belum lama berselang, Laboratorium Vertebrata Hama 
milik Departemen Proteksi Tanaman sering dikunjungi 

oleh mahasiswa PTN semester empat. Tujuannya adalah 
membeli tikus-tikus di dalam kandang-kandang kawat.

Mariana Agustin

Inge Karmali

Inge Karmali



Untuk meningkatkan pengeta-
huan dan keterampilan di bi-
dang peternakan, mahasiswa 

Fakultas Peternakan IPB melakukan 
kegiatan piket kandang sebagai ben-
tuk dari kepedulian mereka terhadap 
hewan ternak. Dalam kegiatannya 
tersebut, mahasiswa bisa lebih tahu 
bagaimana cara mengurusi hewan 
ternak secara langsung.

Meskipun ada beberapa mata 
kuliah tertentu yang mewajibkan 
adanya piket kandang, ini semua 
dilakukan sebagai bentuk pengaplika-
sian dari ilmu yang mereka dapatkan 
di perkuliahan. “Kalau hanya di kelas 
cuma sebatas teori saja, kalau sudah 
di lapangan mereka bisa tahu sendiri, 
apa yang seharusnya dilakukan ketika 
sudah berhadapan langsung dengan 
hewan ternak,” kata Ir. Lilis Khoti-
jah, M.Si, staf pengajar Ilmu Nutrisi 
Makanan Ternak saat ditemui di 
ruangannya. Selasa (22/5).

Selain dari mata kuliah yang 
mewajibkan piket kandang, Him-
punan Profesi (Himpro) yang ada 
di Fakultas Peternakan mempunyai 
inisiatif untuk melaksankan piket 
kandang. “Kalau yang sekarang  lagi 
jalan (piket.red), karena memang 
inisiatif dari mahasiswa. Mungkin 
ini memang salah satu kegiatan dari 
Himpro itu sendiri, karena kalau dari 
mata kuliah biasanya ada di semester 
ganjil,” ujarnya.

Ditemui di tempat berbeda, Rabu 
(23/5) ketua BEM Fakultas Peterna-
kan IPB, Muhammad Usaid G. men-
gatakan bahwa salah satu bidang dari 
Himpro Fapet, memang ada bagian 
pemeliharaan yang mengelola sumber 
daya yang sudah ada di Fapet. “Di 
Himpro Fapet itu ada club-club yang 
mengkordinir pemeliharaan maupun 
produksi ternak. Seperti club pedag-
ing, unggas, perah dan agrostologi. 
Jadi mereka sendiri yang membuat 
penjadwalan piketnya,” kata Usaid

Kegiatan dari piket kandang itu 
sendiri, selain merawat dan mem-
beri makan ternak, mereka juga 
harus membersihkan hewan maupun 
kandangnya, ini dimaksudkan agar 
kondisi hewan tetap sehat, nyaman  
dan bisa meningkatkan produksinya. 
Biasanya dimulai dari jam 6 sampai 
jam 7 pagi, karena jika sudah jam 7 ke 
atas ada perkuliahan, lalu akan dilan-
jutkan siang atau sore untuk memberi 
makan. “Setiap hari selalu dilihat, 
bagaimana kesehatannya, kebersihan 
kandangnya, tingkah lakunya, sampai 
memandikan hewan ternaknya,”  ung-
kap Lilis Khotijah

Saat ditanya setuju atau tidak 
dengan adanya piket kandang, 
Lilis Khotijah salah satu staf pen-
gajar Fakultas Peternakan, sangat 
setuju dengan adanya piket kandang 
tersebut. Karena selain menambah 

pengetahuan, piket kandang juga bisa 
menambah keterampilan mahasiswa, 
“Setuju, karena dari sini keterampilan 
mereka pasti nambah, juga  penge-
tahuan yang mungkin di kuliah 
tidak sempat diberikan. Belajar pun 
jadi lebih enjoy, karena kalau sudah 
di lapangan bisa lebih dekat, baik 
kepada ternaknya maupun dengan 
kelompoknya, jadi lebih terlihat mana 
yang berminat, mana yang tidak,” 
jelasnya

Mahasiswa Fakultas Peterna-
kan sendiri tidak keberatan dengan 
adanya piket kandang, meskipun di 
mata kuliah tertentu ada yang me-
wajibkannya. “Inilah kelebihan kita 
dari universitas lain, yang tidak hanya 
belajar teori tapi langsung diprakte-
kan juga,” kata Rahayu Asmadini R., 
mahasiswa jurusan INTP angkatan 
47, Jumat (25/5).

Selain itu, Ayu panggilan akrab-
nya, merasa senang ketika sedang 
menjalankan tugas piket kandang, 
karena bisa melihat ternak-ternak 
yang dipeliharanya. “Selain kita bisa 
ngerti apa yang diajarkan di kelas, 
ada kepuasan tersendiri jika sudah 
melihat ternak yang kita pelihara, 
kadang juga bisa ngilangin stres loh, 
bahkan banyak teman-teman yang 
dulunya takut sama binatang tertentu 
sekarang sudah tidak lagi,” unkapnya.

Lilis sendiri berharap dengan 
adanya piket kandang tersebut, ma-
hasiswa bisa lebih menjiwai profesi 
mereka sebagai peternak yang nanti-
nya akan mengahasilkan produksi 
berkualitas unggul di bidang peterna-
kan. “Saya berharap, mahasiwa bisa 
lebih menjiwai profesinya dan cinta 
terhadap ternaknya,” singkat Lilis 
Khotijah.*
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Senyum, salam, sapa, sopan dan 
santun (5S) adalah aturan wajib 
bagi seluruh mahasiswa FKH IPB, 
baik dalam melaksanakan kuliahnya 
maupun sekedar bersenda gurau. 

Sejumlah peraturan seperti 
aturan berpakaian rapi, kuliah tepat 
waktu tanpa bolos, hingga aturan 
cara duduk yang benar wajib dipa-
hami oleh mahasiswa FKH. 

“Peraturan di FKH memang pal-
ing ketat dan terkadang terkesan 
aneh jika dibandingkan dengan 
fakultas lain. Awalnya pasti merasa 
terbebani dengan aturan aturan itu. 
Tetapi jika disadari peraturan dibuat 
pasti memiliki tujuan. 

Setelah terbiasa melakukan 
aturan itu mahasiswa pasti sadar 
jika aturan 5S,  aturan berpakaian 
menggunakan celana atau rok bahan 
dan kemeja, tepat waktu, dan kuliah 
tanpa bolos itu berguna untuk pro-
fesi kita nanti” ujar Prilia Nur S ma-
hasiswa FKH angkatan 46. 

Sebenarnya peraturan itu dibuat 
bertujuan agar mahasiwa FKH ter-
biasa berperilaku selayaknya dokter 
hewan yang memang dituntut ramah 
dan supel pada klien, serta disiplin 
waktu dan berpakaian rapi setiap 
saat. 

Departemen Sains Komu-
nikasi dan Pengembangan 
Masyarakat (SKPM) men-

gadakan program akselerasi untuk 
mahasiswa program S1 agar mahasiswa 
dapat menyelesaikan masa studi mer-
eka lebih cepat menjadi 3.5 tahun. 

Namun, tidak semua mahasiswa 
dapat mengikuti program akselerasi 
ini. “Syarat untuk mengikuti program 
akselerasi ini, tidak ada nilai D dan E 
pada mata kuliah TPB, IPK diatas 3 
dan mata kuliah Berfi kir dan Menulis 
Ilmiah (BMI) serta Metodologi Peneli-
tian Sosial minimal B. Prosedur untuk 

mengikuti program akselerasi ini  harus 
mahasiswa semester 6,” tutur Rkhae-
runnisa Komdik Departemen SKPM.

Pada tahun 2009 mahasiswa yang 
dapat mengikuti program akselerasi ini 
berjumlah 18 orang, 10 orang berse-
dia mengikuti program dan 8 orang 
lainnya mengundurkan diri. Pada 
tahun 2010 mahasiswa yang mengi-
kuti program ini berjumlah 19 orang 
dan 2 orang lainnya gagal, tahun 2011 
mahasiswa yang mengikuti program ini 
sedikit berkurang dari tahun sebelum-
nya, hanya berjumlah 15 orang. 

Sementara pada tahun 2012 ini, ma-

hasiswa yang dapat mengikuti program 
akselerasi bertambah hingga 20 orang 
dan 1 orang mengundurkan diri.

“Alasan diadakannya program 
akselerasi ini mungkin hanya untuk 
menghemat waktu mereka agar lulus 
lebih cepat. Perbandingan nilai antara 
mahasiswa yang mengikuti program 
akselerasi dengan mahasiswa yang 
tidak mengikuti program ini pasti lebih 
bagus nilai mahasiswa yang mengikuti 
program akselerasi ini. 

Dari segi biaya sama saja dengan 
mahasiswa yang tidak mengikuti 
program akselerasi ini. Di IPB selain 

SKPM, yang mengadakan program 
akselerasi ini, Departemen Ilmu Komu-
puter.” lanjut Rkaherunnisa. Salah satu 
mahasiswa yang berhasil menyele-
saikan program S1 selama 3.5 tahun 
adalah Selvi Rabiia Zahrah, SKPM 45. 

“Motivasi untuk mengikuti akselera-
si ini agar lebih cepat lulus dan untuk 
membantu orang tua juga. Ini seben-
ernya sih kemauan dari kakak ayah. 
Dulu juga saya ikut dalam organisasi 
BEM FEMA di Divisi Sosial dan Ling-
kungan tapi setelah saya ikut akselerasi 
ini saya malah menjadi Kadiv-nya.”
 

Piket Kandang Fapet

Mahasiswa Fakultas Peternakan sedang melakukan piket di Kandang Sapi Potong dibantu oleh seniornya, Selasa (8/5).  
(Foto : Angga Dwinovantyo)

Kedisiplinan, 
Bekal Wajib 
Mahasiswa FKH

Intan Maria Paramita

Nanda Karlita
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Kamis, 26 April 2012 Institut 
Pertanian Bogor disemarakkan 
oleh acara ‘Unilever Goes 

to Campus’. Acara yang digawangi 
oleh Central of Management IPB 
ini banyak menarik perhatian 
mahasiswa IPB. Hal ini terbukti 
dengan hadirnya ratusan peserta 
seminar yang memadati Auditorium 
Toyib IPB. 

“Antusias para mahasiswa 
IPB bagus sekali, kreatifnya oke, 
dan kelihatannya banyak cikal 
bakal unilever yang akan datang 
dari IPB,” ujar Irwanti, Human 
Resources Director Unilever. Acara 
Unilever Goes to Campus ini juga 
merupakan kali pertama ada di IPB. 
Acara ini merupakan program kerja 
dari Central of Management yan 
bekerjasama dengan Unilever. 

Central of Management sendiri 
merupakan himpunan profesi 
mahasiswa manajemen. Kukuh Iman 
Nursetiawan selaku ketua panitia 
acara Unilever Goes to Campus 
menuturkan bahwa kuota peserta 
untuk tahun ini dibatasi hanya untuk 
lima ratus peserta dan masih banyak 
peserta yang waiting list dari para 

mahasiswa IPB. 
Acara ini dibagi menjadi dua 

sesi dengan pembicara Bapak Ainul 
Yaqin, Vice President Marketing 
Food Director Unilever Indonesia dan 
Ibu Enny Sampoerno, Vice President 
Human Resources Director Unilever 
Indonesia. Selain itu, panitia juga 
menghadirkan tujuh alumni IPB 

yang sudah bekerja di Unilever. 
Ketujuh alumni didatangkan agar 

mahasiswa bisa berinteraksi dan 
bertanya langsung mengenai dunia 
kerja di Unilever. “Selain acara tanya 
jawab, diadakan juga acara ice cream 
party dimana magnum yang menjadi 
brand  untuk acara kali ini,” tambah 
Kukuh Iman Nursetiawan. 

Unilever Goes to Campus tidak 
hanya diadakan di IPB, tapi juga 
diadakan di beberapa Perguruan 
Tinggi ternama di Pulau Jawa. “Alasan 
kami memilih IPB karena selain IPB 
mahasiswanya oke, IPB juga sudah 
mewakili mahasiwa se-Indonesia 
karena mahasiswa IPB merupakan 
mahasiswa yang terseleksi dari 

berbagai daerah di Indonesia.” Tegas 
Irwanti kembali. 

Selain seminar, acara ini juga 
disemarakan oleh bazar PKM Unilever 
yang diadakan pada tanggal 23 April 
2012. Bazar PKM ini membuka tujuh 
belas stand yang hiasannya harus 
berhubungan dengan unilever. “Bazar 
PKM ini dilombakan, pesertanya 
berasal dari mahasiswa IPB, dan 
bebas angkatan berapa saja.” Tutur 
Kukuh. Pemenang dari bazar PKM 
tahun ini yaitu ‘boneka mushmush’ 
dimana ini merupakan kreasi baru 
dari jamur tiram. 

Pemenang lomba ini mendapat 
trophy, uang tunai, dan souvenir 
dari Unilever. Dengan melihat 
antusiasme mahasiswa IPB yang 
tinggi, jika tidak ada aral melintang, 
acara Unilever Goes to Campus akan 
diadakan kembali tahun depan. 
“Harapan saya, acara ini dapat 
diadakan kembali karena  sangat 
bermanfaat dan membuka wawasan, 
terutama untuk mahasiswa tingkat 
akhir. Apalagi  Unilever merupakan 
perusahaan yang sudah sangat 
ternama di Indonesia,” kata Abdul 
Malik mahasiswa Manajemen 46.

Ketua Panitia menyerah-
kan penghargaan ke-
pada peserta yang meraih 
predikat Stand Terbaik 
selama penyelenggaran 
Bazar PKM Unilever Goes 
to Campus (23/4).

Foto Dok. Panitia

Nurjanah Purnama

Himpunan profesi mahasiswa 
Departemen Manajemen 
(Centre of Management) 

IPB kembali menghadirkan COMIC 
with MSIG. Seminar internasional 
yang berlangsung pada Sabtu, (26/5) 
di Auditorium Common Classroom, 
mendapat tanggapan yang baik dari 
mahasiswa IPB. Peserta yang hadir 
kurang lebih 1100 peserta yang be-
rasal dari kalangan civitas IPB mau-
pun dari universitas lain.

Kedatangan Mitsui Sumimoto 
Insurance Group (MSIG) ke IPB 
untuk yang kedua kalinya mengun-
dang empat pembicara yang terbagi 
dalam dua sesi seminar. Mr. Akihiko 
Kawakami sebagai Finance Director 
PT. Asuransi MSIG Indonesia me-
nyampaikan materi tentang Intro-
duction to MSIG. Mr. Agoes Salim 
salah seorang Marketing Manager 
mengisi materi kedua tentang Insu-
arance Highlight. Sesi kedua semi-
nar menghadirkan Mr. Zul Akmal 
sebagai Claim Manager MSIG Asia, 
dan  Mr. Chong Peng Yeo sebagai 
Risk Management Expert from In-
terisk Asia.

 Seminar yang bertema Risk 
Management – Business Continuity 
Management (BCM) yang diseleng-

garakan oleh Comic bertujuan untuk 
mengenalkan  MSIG sebagai peru-
sahaan asuransi dari Jepang yang 
mengenalkan secara umum tentang 
konsep manajemen resiko dalam 
sebuah bisnis. 

Kukuh Iman Nursetiawan (MAN 
46) selaku ketua pelaksana menu-
turkan, “Kegiatan yang telah diper-
siapkan sejak awal bulan Mei ini 
merupakan salah satu dari rangka-
ian kegiatan dies natalis FEM yang 
ke-11.” 

Ia juga menambahkan sebelum-
nya telah diadakan seminar bersa-
ma Unilever serta lomba jingle and 
poster competition secara nasional 
bahkan sampai ke mancanegara. 
Total hadiah yang disiapkan oleh 
panitia sebesar 2.5 juta rupiah, yang 
akhirnya berhasil diperoleh Mahesa 
dari UGM Yogyakarta sebagai juara 
1 jingle, diikuti juara 2 Babang Yusuf 
dari IPB serta Erwin dari BSI Kara-
wang.

Selain itu, untuk pemenang lom-
ba poster juara 1 diraih oleh Dhimas 
Bagus (IPB), dan pemenang kedua 
oleh Lutfhan Hadhi dari Kangwon 
National University, Korea. Serta 
peraih juara ketiga oleh Bayu Prata-
ma dari Institut Kesenian Jakarta.

Beberapa tanggapan positif juga 
disampaikan oleh peserta seminar, 
seperti yang disampaikan Rahmi 
Yuniarti (AGB 47), “Acaranya ba-
gus dan adanya materi manajemen 
resiko menambah wawasan saya, ”.

Lain halnya dengan Anisa Novita 
(MAN 48). “ Saya mengetahui acara 
ini dari salah seorang asisten dosen, 
saya tertarik mengikuti seminar kar-
ena bahasa yang digunakan berbeda 
karena menggunakan bahasa asing. 
”

S E M I N A R 
INTERNASIONAL

SERIBU PESERTA
Umi Trimukti

Nurjanah Purnama

Unilever : Mahasiswa IPB Kreatifnya Oke



MEDIAPARTNER12 KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012 ADVERTISEMENT 13KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012

Pas�n� I�l�� Di����!!!Pas�n� I�l�� Di����!!!

Coming
Soon
Korpus 
Edisi
Mahasiswa
Baru 49

Daftar Harga Iklan
Tabloid Koran Kampus

Halaman Depan/Belakang
1Kolom(kol) 1/4Hal(halaman) (7x5cm):300rb.

1Kol 1/2Hal (14x5): 600rb.
1Kol1Hal(28x5): 1,2jt. 

FullPage*(28x25):5jt (khusus belakang)

Halaman Warna
1Kol 1/4Hal:150rb.   2Kol 1/4Hal:300rb.
3Kol 1/4Hal:450rb.   4Kol 1/4Hal:600rb.
5Kol 1/4Hal:750rb.   1Kol 1/2Hal:300rb.
2Kol 1/2Hal:600rb.   3Kol 1/2Hal:900rb.
4Kol 1/2Hal:1,2jt.   5Kol 1/2Hal:1,5jt.
1Kol  1Hal:600rb.   FullPage: 2,5jt.

Halaman Hitam Putih
1Kol 1/4Hal:100rb.   2Kol 1/4Hal:200rb.
3Kol 1/4Hal:300rb.   4Kol 1/4Hal:400rb.
5Kol 1/4Hal:500rb.   1Kol 1/2Hal:200rb.
2Kol 1/2Hal:400rb.   3Kol 1/2Hal:600rb.
4Kol 1/2Hal:800rb.   5Kol 1/2Hal:1jt.
1Kol 1Hal:400rb.   FullPage: 1,5jt.

Daftar Kompensasi
Kerjasama Media Partner

Tabloid Koran Kampus

Halaman Warna
1Kol 1/4Hal:   100  ekselempar
1Kol 1/2Hal:   250   eks
2Kol 1/2Hal:   300  eks
3Kol 1/2Hal:  400   eks
4Kol 1/2Hal:   550   eks
5Kol 1/2Hal:   700   eks
1Kol 1Hal:   350   eks
FullPage:   1500   eks

Halaman Hitam Putih
1Kol 1/4Hal:   50   ekselempar
1Kol 1/2Hal:   150   eks
2Kol 1/2Hal:   200   eks
3Kol 1/2Hal:   300   eks
4Kol 1/2Hal:   400   eks
5Kol 1/2Hal:   500   eks
1Kol 1Hal:   250   eks
FullPage: 500 eks

call :
085230177249

Update berita terbatu dari linimasa kami 
Seputar Kampus, Info Terbaru, Ulasan  

Peristiwa terangkai secara singkat dalam 
jejaring sosial 

Follow akun twitter :

@korpusIPB

Grup Facebook :
Koran Kampus IPB



OPINI14 KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012 OPINI 15KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012

Mahasiswa Sebagai Intelektual Organik 
Sebuah Platform

Oleh : Alex Yungan Harahap

FAHMI

Setidaknya, ada dua fenomena 
penting hari ini yang perlu kita 
cermati didunia mahasiswa 

yang cukup menimbulkan kegelisa-
han dibanyak kalangan, tidak terke-
cuali masyarakat. Pertama maha-
siswa yang mengaku dirinya sebagai 
seorang intelektual, namun pada 
akhirnya menjadi seorang “pelacur” 
atas keintelektualannya. Yang kedua 
mahasiswa yang setia bertahan den-
gan sikapnya yang idealis, namun 
yang demikian sering ditertawakan 
oleh orang banyak, tidak terkecuali 
para mahasiswa itu sendiri.

Klasifikasi Gramsci mungkin 
bisa memberikan gambaran terkait 
hal ini. Bagi Gramsci ada dua jenis 
intelektual. Pertama yang disebut 
sebagai intelektual organik, seorang 
intelektual yang berpihak pada ke-
pentingan rakyat dan akan tetap 
terus berjuang untuk yang demikian 
sampai kapanpun. Kedua yang dis-
ebut sebagai intelektual mekanik, 
seorang intelektual elitis produk 
rezim penguasa. Singkatnya, in-
telektual mekanik ini, meskipun 
mereka mengtasnamakan rakyat 
dibalik perjuangannya, namun pada 
akhirnya mereka tega “melacurkan” 
dirinya demi sebuah popularitas.

Kondisi Kekinian
Tidak sedikit mahasiswa dan 

bahkan bukan hari ini saja yang 
telah “melacurkan” dirinya demi 
sebuah popularitas. Dan tidak ban-
yak pula mahasiswa hari ini yang 
berani hidup dan bersikap idealis 
hingga akhir hayatnya. Setidaknya, 
sejarah gerakan mahasiswa tahun 
1966 dapat bercerita banyak tentang 
kondisi yang demikian. Sedikit kem-
bali pada sejarah, saat pergerakan 
mahasiswa angkatan 66 meluncur-
kan aksi protes keras terhadap rezim 
orde lama dan menuntutnya untuk 
mundur, dan setelah rezim orde 
lama tumbang, berduyun-duyun 
para mahasiswa saat itu masuk 
kedalam kekuasaan yang selama 
ini ditentangnya, baik di legislatif 
maupun eksekutif. Lebih tragis lagi, 
posisi tersebut tidak digunakan un-
tuk membangun keadaan menjadi 
lebih baik, namun sebaliknya. Ada 
pihak yang sebenarnya tahu, namun 
tega melacurkan diri demi sebuah 
popularitas. Bagaimana dengan ma-
hasiswa hari ini, terutama bagi para 
mahasiswa IPB? Apakah hari ini kita 
juga ingin ikut beramai-ramai men-
jadi seorang “pelacur”?

Intelektual Organik, Sebuah 
Platform Bagi Mahasiswa

Sejarah mahasiswa angkatan 66 
seyogyanya dapat kita jadikan litera-
si pembelajaran agar kita tidak kem-

bali jatuh pada kubangan lumpur 
yang sama. Hanya pertanyaannya 
adalah kita ingin jatuh pada lubang 
yang sama atau tidak. Katakanlah 
jika kita bersepakat, berani mem-
buat pilihan, dan tidak ingin jatuh 
kembali pada kubang lumpur yang 
sama, kiranya platform apa yang 
relevan guna menjawab pertanyaan 
tersebut? Barangkali mahasiswa se-
bagai Intelektual Organik bisa men-
jadi relevansi untuk perjuangan kita 
hari ini.

Dalam konteks kekinian, seorang 
intelektual di perlukan untuk men-
gawal perjalanan sejarah bangsa 
menuju kearah kehidupan yang 
lebih bermartabat. Sebagai seorang 
intelektual, mahasiswa tidak boleh 
hanya asyik dan masygul dengan ber-
bagai teori dan wacana, namun tidak 
mampu menterjemahkannya ke da-
lam realitas sosial. Tugas intelektual 
organik adalah menyebarluaskan 
pengetahuan lewat terbitan-terbitan 
dan pendidikan “revolusioner” ber-
basis massa rakyat.  Untuk itu in-
telektual tidak boleh berdiri di atas 
menara gading tetapi harus terlibat 
langsung hingga pada tataran “grass 
root” dalam pergumulan untuk 

memperbaiki kondisi masyarakat. 
Dengan demikian, mahasiswa seba-
gai manifestasi dari kaum terpelajar 
(intelektual) tidak hanya lantas men-
jadi menara gading ditengah taman 
ketidaktahuan.  Konteks ilmu harus 
berwatak praksis dan emansipato-
ris. Untuk mencapai hal itu, nilai 
aksiologi (nilai kegunaan ilmu) yang 
diyakini memihak kepada keadilan 
dan nilai kemanusiaan mesti dihad-
irkan sebagai instrumen dialektis 
yang mampu menjembatani atau 
menjadi kerangka laku hingga keda-
lam tataran praksis (aksi nyata).

Sebagai mahasiswa yang mempu-
nyai kesadaran intelektual organik, 
mahasiswa harus memiliki kemauan 
sendiri dan mandiri. Mahasiswa 
bukan sekedar alat dari keinginan 
sekelompok orang di masyarakat 
atau gabungan dari keinginan-ke-
inginan kelompok yang ada di da-
lam masyarakat. Seorang intelektual 
organik memiliki misinya sendiri, 
yakni menciptakan masyarakat yang 
lebih baik. Dengan demikian, se-
orang intelektual bukan lagi meru-
pakan personal yang pasif, tetapi 
seorang intelektual yang secara ak-
tif mencampuri urusan masyarakat, 

untuk membentuk  masyarakat yang 
lebih bermartabat. 

Sampai hari ini, banyak intelek-
tual yang telah diproduksi oleh 
negeri ini, namun tidak sedikit pula 
gagasan intelektualnya terkadang 
cenderung mekanik, intelektual eli-
tis produk rezim penguasa. Oleh 
karenanya, sudah saatnya kini bagi 
seluruh mahasiswa Indonesia, tidak 
terkecuali mahasiswa IPB, berani 
memposisikan dirinya sebagai in-
telektual organik yang memiliki ke-
mandirian, kesadaran dan misinya 
sendiri. Karena pada mahasiswa, 
harapan yang demikian diletakkan 
dan sangat diharapkan kehadiran-
nya sebagai generasi yang mampu 
mendesain dan membawa peruba-
han menuju masyarakat yang lebih 
bermartabat. Menjadi percuma saja 
saat mengakumulasi pengetahuan 
tanpa keberanian dan komitmen un-
tuk ikut merubah realitas sosial yang 
semakin memisahkan manusia dari 
esensinya, yaitu kemerdekaan dan 
kesetaraan sosial.

ALEX YUNGAN HARAHAP
Mahasiswa Fakultas Kehutanan

Institut Pertanian Bogor

Mahasiswa Sebagai Intelektual Organik 
Sebuah Platform

SuratPembacaSuratPembaca

Terkait maraknya pencurian 
motor dan sejumlah kejahatan di 
kawasan dalam kampus saya in-
gin mengajukan permintaan untuk 
peningkatan keamanan dalam 
kampus. Bukan hanya menambah 
jumlah petugas kemanan saja, tapi 
bagaimana mendistribusikan petu-
gas ke sejumlah daerah rawan dan 
waktu penjagaan yang tepat.

Belum lama saya mendapat 
info, ada motor di parkiran Red 
Corner hilang pada sore hari. Kita 
tahu setiap pagi ada petugas yang 
berjaga di sana. Ini menandakan 
bahwa perlunya waktu-waktu 
yang rawan seperti sore maupun 
malam untuk difokuskan ting-
kat pegamanannya. Kemudian 
terkait daerah rawan seperti di 
depan FPIK, FAPET, FKH, saya 
berpendapat perlu dibangun pos 
jaga di sana karena setiap malam 
jika saya pulang dari sana terasa 
khawatir, bahkan pernah ada ka-
sus perampokan di sekitar daerah 
tersebut. Jika hal ini dilakukan, 
semoga tidak ada lagi kasus pen-
curian dan kejahatan-kejahatan 
lainnya.

Anniza Dian Pertiwi, ARL

Perataan dan perbaikan jalan 
di kampus IPB Darmaga, tepatnya 
di jalan depan Fakultas Pertanian 
hingga Asrama Putri Tingkat 
persiapan Bersama menjadi kado 
terindah bagi pengendara sepeda. 
Namun sayangnya, pihak kampus 
kurang memperhatikan “jam 
kerja” shelter sepeda di IPB. Hal 
ini terbukti dengan tidak dibu-
kanya shelter sepeda pada hari 
tersebut. Entah karena alasan atau 
pertimbangan apa, shelter tersebut 
ditutup pada hari minggu. Padahal 
Minggu merupakan waktu yang 
tepat untuk bersepeda dengan 
puas mengelilingi kampus tercinta, 
melepas kepenatan kuliah dan 
keseharian. 

 Mengendarai sepeda di 
Hari Minggu dapat meminimalisir 
penggunaan kendaraan bermo-
tor, sehingga dapat mengurangi 
emisi karbon di atmosfer. Lambat 
laun setiap minggunya konsumsi 
IPB terhadap pemakaian kend-
araan bermotor disekitar kampus 
berkurang. IPB perlu membuat 
suatu kebijakan yang berisi “hari 
bebas kendaraan bermotor”  setiap 
hari minggu, karena kebijakan 
tersebut mendukung IPB sebagai 
Kampus Biodiversitas.

 Kepada siapakah kita 
harus menuntut untuk menambah 
jam terbang shelter sepeda dan 
membuat kebijakan “hari bebas 
kendaraan bermotor” ? Akankah 
pihak terkait terketuk hatinya 
untuk menyuarakan keinginan 
mahasiswa ini?

Perlunya Perketat 
Keamanan Kampus

oleh: Dewa, ITK 48

Tuntutan Sepeda
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Pindah Definisi 
Soal Pergerakan 
Mahasiswa

April lalu, sekelompok mahasiswa 
ITP menciptakan beras analog. 
Sekiranya, kemajuan ini—dan 

kemajuan-kemajuan lainnya—menjadi 
tamparan bagi kita untuk memahami 
kembali pengertian pergerakan 
mahasiswa. Timbul di benak kami apakah 
toa, jaket almamater, poster dan bendera, 
aksi teaterikal atau bahkan hingga aksi 
anarkis di depan gedung institusi negara 
merupakan pergerakan mahasiswa. 

Selama ini, kita dapat melihat 
bagaimana media mengemas demostrasi 
dalam keadaan yang mendefinisikan 
mahasiswa jauh dari kehidupan akademik. 

Kehidupan akademik yang berarti 
menyelesaikan permasalahan dengan 
akal pikiran yang jernih dan tepat guna. 
Kehidupan akademik yang menunjukkan 
bahwa mahasiswa membangun 
masyarakat dengan pendekatan otak, 
bukan sekadar otot.

Belakangan ini, kami dapat merasakan 
bagaimana media senang membangun 
pemberitaan mengenai kabar buruk, 
ketimbang kabar yang menginspirasi. 
Bagaimana kronologi kecelakaan sukhoi 
lebih gemar diberitakan daripada runut 
kegiatan siswa SMA meraih nilai UN 
tertinggi tingkat nasional. Sayang rasanya, 
jika mahasiswa ikut membangun keadaan 
pesimistik ini. 

Bangsa sedang rindu mahasiswa 
pertanian menciptakan varietas sapi 
unggul yang dapat menghentikan impor 
susu besar-besaran. Bangsa sedang rindu 
mahasiswa pertanian yang mengelola 
garam sehingga dapat mengentikan 
impor ke bangsa yang punya garis pantai 
terpanjang dunia. Bangsa sedang lapar, 
rindu pemenuhan gizi dan ketahanan 
pangan, sehingga amanat kesejahteraan 
sosial dapat tercapai.

Perlu kita pindah definisi mengenai 
pergerakan mahasiswa. Belum cukup 
alasan untuk menggugat, sebelum kita 
buat jawaban. 

Telah datang jamannya, pergerakan 
mahasiswa tidak hanya turun ke jalan, 
tapi juga ke laboratorium. Telah datang 
jamannya, giliran mahasiswa yang 
dituntut, bukan hanya menuntut. Telah 
tiba jamannya, mahasiswa diliput hanya 
karena berteriak, tapi juga bertindak.

Redaksi KORAN KAMPUS IPB.

Editorial

Abad milenium adalah abad modern 
di mana perempuan berpendidikan 
tinggi bukan sesuatu yang langka. 

Bukan rahasia bahwa kapasitas berpikir 
para perempuan telah diperhitungkan dalam 
peradaban dunia, termasuk Indonesia. Hal 
ini senada dengan pernyataan Kepala Biro 
Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
Ananta Kusuma Seta, tentang sumberdaya 
manusia usia produktif yang berpendidikan 
tinggi.

Ananta mengatakan bahwa Indonesia 
akan mendapatkan ‘bonus demografi’ dalam 
kurun waktu 15 tahun ke depan. Maksud 
‘bonus demografi’ itu adalah mayoritas 
penduduk Indonesia lebih banyak dipenuhi 
usia angkatan kerja. Artinya, pada rentang 
waktu 2010-2025, negara ini akan dipenuhi 
oleh usia produktif. Jika mereka adalah 
orang yang berpengetahuan, Indonesia 
akan menjadi negara maju. Peningkatan 
akses pendidikan tinggi bagi rentang usia 
19-23 tahun dirasakan sangat penting. 
Karena dari 21 juta penduduk berusia 19-23 
tahun tersebut, hanya 5,4 juta orang yang 
bisa mengakses jenjang pendidikan tinggi 
(antaranews.com, 07/04/2012). Tak heran 
jika Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul 
Yasin Limpo, menyatakan bahwa tidak ada 
yang dapat menyangkali bahwa kemajuan 
suatu bangsa dan negara sangat ditentukan 
pendidikan serta ekonomi dan pendidikan 
menjadi pilar moral dan peradaban bangsa 
(antaranews.com, 19/03/2012).

Mahasiswi adalah sebutan bagi perem-
puan terpelajar selepas sekolah menengah. 
Pada masanya, sejumlah perguruan tinggi 
akan siap menampung dengan serangka-
ian program studi yang menjanjikan. Setiap 
perguruan tinggi memiliki target tertentu 
dari kurikulum yang dicanangkannya. Pada 
umumnya, kurikulum tersebut dimaksudkan 
untuk menjadikan para peserta didik mudah 
dalam belajar, mampu meraih nilai terbaik 
dengan wujud IPK tinggi atau tertinggi, dan 
sejumlah titel sebagai perempuan ber-
prestasi.

Secara otomatis, hal ini mengkondisikan 
mahasiswi ingin segera lulus dan memper-
oleh pekerjaan yang layak dengan modal 
IPK tinggi dan masa studi yang singkat. 
Pekerjaan yang diinginkan pun tidak jauh 
dari terminologi posisi bergengsi dan gaji 
tinggi, yang tentunya akan makin menambah 
prestige individu dan keluarga. Demikian 
halnya bagi para orang tua yang telah ber-
juang membiayai pendidikan anak-anaknya, 
sehingga setelah lulus sang anak diharapkan 
dapat membalas budi yang telah ditanam 
oleh orang tua sebelumnya.

Jeratan kapitalistik pun tanpa belas 
kasihan melanda para perempuan pintar. 

Perempuan sebagai kaum terpelajar yang 
seharusnya bisa berkiprah dan berkontribusi 
dalam kemashlahatan umat, tanpa sadar 
nyatanya telah menjadi komprador para 
pembuat kebijakan imperialistik. Atau jika 
tidak terkategori komprador, mereka telah 
masuk jebakan yang lain, yaitu individual-
isme. Keterpelajarannya hanya digunakan 
secara pribadi, atas nama prestasi dan pres-
tige semata, serta perut sendiri.

Saat mencari pekerjaan, terkadang lowon-
gan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai 
dengan disiplin ilmu yang telah dimiliki. Hal 
ini biasanya cukup terbaca oleh dunia kerja 
sehingga lowongan yang diiklankan bertajuk 
‘untuk semua jurusan’. Sebutlah pekerjaan 
sebagai karyawati di bank, wartawati atau 
pialang di bursa efek. Pekerjaan tersebut 
tidak mensyaratkan latar belakang disiplin 
ilmu tertentu. Disamping itu, tawaran ga-
jinya pun membuat makin semangat untuk 
meraihnya. Jika demikian, lalu bagaimana 
nasib dan pemanfaatan ilmu yang telah 
diperoleh di bangku akademik? 

Wajar, jika hal ini menjadi persimpangan 
bagi kalangan mahasiswi pascakelulusan-
nya. Di satu sisi, dirinya merasa harus 
mendapatkan pekerjaan demi kompensasi 
sebagai penyambung hidup. Di sisi lain, ada 
tanggung jawab moral terhadap disiplin ilmu 
yang dimiliki. Pada umumnya, sisi individual 
seringkali dimenangkan, karena mereka 
merasa tidak akan ada yang bertanggung 
jawab terhadap kelanjutan hidup selain 
dirinya sendiri. Pada akhirnya, tanggung 
jawab moral terhadap disiplin ilmu itu pun 
dinomorsekiankan.

Sementara itu, ada fenomena yang berbe-
da bagi mahasiswi sebagai pertanggungjawa-
ban disiplin ilmunya di dalam kampus. Tak 
sedikit mahasiswi yang direkrut sebagai asis-
ten dosen atau peneliti. Hal ini tentu wajar, 
karena kampus memang tempat mencetak 
generasi unggul, di mana keunggulan itu 
akan terwujud dengan konsep ilmu lil ‘amal.  
Hanya saja, dunia kampus mengkondisikan 
ilmu para alumninya ini terabdikan secara 
‘sempurna’, di mana seluruh potensi, energi 
dan pemikirannya diperas habis hanya untuk 
memperoleh sejumlah uang lelah.

Tentu sangat disayangkan, jika potensi 
perempuan terpelajar ini hanya untuk 
perubahan semu. Punya suara politik tetapi 
tidak mempunyai peran politik nyata untuk 
kebaikan umat. Sebabnya, yang mempunyai 
politik nyata adalah kaum kapitalis borjuis-
para liberalis yang telah menyebabkan 
perempuan lelah bekerja, untuk sebuah 
fatamorgana. Fakta kehidupan nonakademik 
di kampus dengan bentuk acara kemaha-
siswaan yang lebih sering ‘having fun’ ter-
bukti membuat para mahasiswi timpang dari 
label asalnya sebagai kaum terpelajar sekali-

gus the agent of change. Hal ini adalah bukti 
gerusan trend dan lifestyle yang ternyata 
menjadikan mereka pragmatis. Akibatnya, 
label the agent of change yang seharusnya 
merupakan label umum bagi sosoknya, tidak 
lagi terintegrasi dengan potensi dan seman-
gatnya sebagai kaum muda. Alhasil, kisah ini 
pun merangkai kesimpulan bahwa kondisi 
perempuan sekarang sama persis seperti 
pada masa sebelum kedatangan Islam.

Terjebak dalam fakta di depan mata hing-
ga tak mampu berpikir visioner, intelektual 
perempuan menjadi terbingungkan tentang 
arah konsep ilmu lil ‘amal tersebut. Kon-
disi ini menjelaskan bahwa ilmunya tidak 
untuk kemashlahatan umat sebagai objek 
yang diurus oleh negara, di mana intelek-
tual sebagai pihak atau staf ahli yang pasti 
menjadi rujukan. Akan tetapi yang terjadi, 
pemanfaatan ilmu itu hanya untuk kemash-
lahatan sejumlah pemilik kapital yang akan 
menggajinya, antara lain melalui maraknya 
tawaran proyek penelitian. Bahkan, bukan 
tidak mungkin jika posisi intelektual ini se-
batas menjadi ‘pemanis’ dalam pengguliran 
sebuah kebijakan/undang-undang negara, 
agar beralasan untuk dilegalkan meski isinya 
sangat liberal-imperialistik.

Muslimah, Pakar Formulasi Generasi 
Cemerlang

Anak adalah generasi potensial untuk 
membangun bangsa dan peradaban, di mana 
perempuan, khususnya Muslimah, adalah 
para pencetaknya. Seorang ibu mempunyai 
peran penting yang berpengaruh besar 
dalam perubahan kehidupan anaknya. Tak 
ada satu perubahan apa pun dan bagaimana 
pun yang tidak menyertakan keterlibatan 
kaum Muslimah di dalamnya. Mereka men-
jadi mulia, cerdas, pintar dan bermartabat 
dengan keadilan hukum Islam. Maka jelas, 
generasi cemerlang pun lahir dari ibu yang 
cemerlang.

Kegemilangan peradaban, sebagaimana 
yang pernah dicapai belasan abad oleh umat 
Islam terdahulu, tidak bisa dipisahkan dari 
keberhasilan peran para ibu. Mereka telah 
berhasil mendidik dan memelihara generasi 
umat sehingga tumbuh menjadi individu-
individu yang mumpuni, yakni generasi 
mujtahid dan mujahid yang telah berhasil 
membangun masyarakat dan peradaban 
Islam hingga mengalami kegemilangan. 
Oleh karena itu, jelas menjadi ibu sesung-
guhnya merupakan peran yang sangat mulia 
dan memiliki nilai politis dan strategis, 
karena dari para ibu inilah akan lahir para 
pemimpin umat yang cerdas dan berkualitas.

***Penulis adalah Aktivis Muslimah Hizbut 
Tahrir Indonesia***

Ibu Pintar dan Taqwa
Pakar Formula Kebangkitan Generasi

Oleh : Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si
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Sawit masih memiliki citra 
negatif dibeberapa kalan-
gan. “Anggapan negatif 

ini berasal dari orang-orang yang 
terkalahkan oleh para pebisnis 
sawit. Sehingga mereka menye-
barkan isu-isu negatif tentang 
sawit,” Tutur Tien Muchtadi, 
dosen Ilmu dan Teknologi Pan-
gan. Isu-isu negatif lain tentang 
sawit adalah mengenai lahan hu-
tan menjadi ladang kelapa sawit. 
Menurut Tien Muchtadi, pembu-
kaan lahan diawali oleh orang-
orang yang ingin menjual kayu-
nya secara ilegal bukan karena 
sawit.

Pemerintah menangani kasus-
kasus sawit dengan mengklari-
fikasi isu-isu negative yang tim-
bul dengan fakta-fakta scientific 
yang sahih dari pakar-pakar yang 
mumpuni dan berkompeten sep-
erti dari Pusat Penelitian Kelapa 

Sawit, Masyarakat Perkelapa-
Sawitan Indonesia (MAKSI), 
Dewan Minyak Sawit Indonesia 
(DMSI), akademisi, peneliti lit-
bang, PT Riset Perkebunan Nu-
santara, dll

Sawit merupakan salah satu 
komoditi pertanian yang memili-
ki perkembangan sangat baik dan 
prospektif di Indonesia. Sehingga 
menjadikan Indonesia sebagai 
produsen kelapa sawit terbesar di 
dunia dengan total produksi CPO 
sebesar 21,8 juta ton pada ta-
hun 2010. Indonesia telah men-
jadikan Sei Mangkei, Maloy dan 
Dumai sebagai kawasan terpadu 
dalam pengembangan industri 
hilir kelapa sawit. Kluster ini te-
lah dicanangkan Presiden SBY 
pada Mei 2011.

Sawit sendiri sebenarnya 
memiliki beberapa dampak 
positif bagi kesehatan, diantaran-

ya: β-Karoten yang dapat mengu-
rangi resiko penyakit jantung dan 
berpotensi menjaga kesehatan 
mata, Vitamin E, Likopen, Sterol, 
dan banyak lagi.

Minyak sawit merupakan sum-
ber alami vitamin E yang meru-
pakan antioksidan, berfungsi 
sebagai penangkal radikal bebas 
sehingga mencegah penuaan dini 
dan kanker. Minyak sawit men-
tah merupakan minyak nabati 
dengan kandungan karotenoid 
(pro-vitamin A) yang sangat ting-
gi. Di beberapa kebun swasta dan 
PTPN dijumpai tanaman kelapa 
sawit yang menghasilkan beta-
karoten (pro-vitamin A) 4.000 
ppm. Kandungan vitamin A 
(ekivalen Retinol) dalam minyak 
sawit mentah jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan wortel, dan 
lain-lain.

JANGAN SALAHKAN
SAWIT KAMI

Risca Fitria

Pemerintah menangani kasus-kasus sawit dengan mengklarifika-
si isu-isu negative yang timbul dengan fakta-fakta scientific yang 

sahih dari pakar-pakar yang mumpuni dan berkompeten“
”

Tidak  yakin kalau
Saya yang Apatis

atau
Mereka yang 
terlalu Aktif?

pojok GURAU
Rubrik ini disusun

untuk sekadar
bercanda, namun secara
cerdas dan menggelitik.

Selamat Menikmati!

Mahasiswa
yang hobi

DEMONSTRASI
TUA Nanti

Paling
Cuma Rebutan

KURSIKURSIKURSI

WILAGA
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Berawal dari keprihatinan 
terhadap laju deforestasi hutan 
yang meningkat sebanyak 2% 

per tahun, Khaswar Syamsu, peneliti 
di Pusat Penelitian Sumberdaya 
Hayati dan Bioteknologi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menemukan 
alternatif pengganti kayu sebagai 
bahan baku kertas, yaitu air kelapa. 
Pemilihan bahan baku air kelapa 
ini didasarkan pada keuntungan-
keuntungan yang dimiliki air kelapa. 

Diantaranya meminimumkan 
biaya pengeluaran bagi perusahaan, 
mengurangi limbah-limbah yang 
dihasilkan akibat proses-proses 
dengan menggunakan bahan kimia.
Berikut adalah perbandingan pulp 
kayu dengan air kelapa sebagai bahan 
baku kertas. 

Jika menggunakan pulp kayu 
terdapat proses delignifi kasi. 
Delignifi kasi adalah proses pemisahan 
lignin dari selulosa kayu dengan 
menggunakan NaOH atau asam sulfat. 
Pemisahan bahan kimia ini berpotensi 
untuk menghasilkan limbah 

yang berdampak buruk terhadap 
lingkungan serta memerlukan budget 
tersendiri bagi perusahaan untuk 
menyediakan bahan NaOH tersebut. 

Adapula proses bleaching, yaitu 
pemutihan pada kertas dengan 
menggunakan bahan kimia klor agar 
warnanya tidak kecoklatan. Jika 
menggunakan selulosa mikrobial nata 
dengan 100 persen murni warna putih 
atau jernih tidak perlu melalui proses 
delignifi kasi dan bleaching lagi dan 
tentunya akan sedikit menguntungkan 
bagi perusahaan karena tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk membeli 
bahan-bahan kimia tersebut. 

Keuntungan lain selain dari 
kemudahan mendapatkan bahan 
baku pohon kelapa yang adaptif, 
jika menjadikan air kelapa sebagai 
bahan baku kertas adalah jangka 
waktu penanaman kelapa tersebut. 
“Jika menanam kayu seperti Acacia 
mangium di hutan akan di panen lagi 
6-8 tahun ke depan, maka dengan 
kelapa hanya 4-6 hari dapat dipanen.” 
Kata Khaswar Syamsu. 

Secara keseluruhan, proses 
pembuatan kertas dengan bahan baku 
air kelapa sama dengan bahan baku 
kayu. Hanya saja jika menggunakan 
air kelapa dibuat dulu bubur natanya 
dengan bahan-bahan air kelapa, zink 
amonium sulfat (ZA), gula pasir, cuka 
biang (CH3COOH) dan stater (cairan 
berisi biakan bakteri Acetobacter 
xylinum), selanjutnya bubur nata 
tersebut bisa dicampur dengan pulp 
dari kayu. Pencampuran ini terdiri 
dari 75% selulosa mikrobial dan 25% 
pulp kayu atau bisa saja kertas terbuat 
dari 100% selulosa mikrobial murni.

Penelitian ini mendapat respon 
yang baik dari masyarakat. Hal ini 
terbukti dengan penghargaan 103 
inovasi Indonesia. “Saya harap hal ini 
juga bisa ditindaklanjuti khususnya 
oleh para pekerja industri kertas 
untuk menjaga kelestarian hutan dan 
meningkatkan ekonomi kerakyatan. 
Jadi rakyat bisa membuat nata lalu 
dijual ke perusahaan-perusahaan 
kertas dengan harga yang terjangkau” 
kata Khaswar Syamsu.

Risca Fitria

Manfaat Lain 
AIR KELAPA

Beras Analog

Meilati Ligardini Manggala

Solusi Diversifi kasi Pangan Dari IPB

Tepung gandum yang 100 pers-
en diimpor menjadi contoh 
jebakan pangan yang men-

ciptakan ketergantungan. Demikian 
juga beras. Periset teknologi pan-
gan Institut Pertanian Bogor beru-
paya mencegah lewat inovasi beras 
analog. Bentuknya mirip beras padi, 
terbuat dari campuran bahan baku 
lokal, seperti sagu, sorgum, umbi-
umbian, dan jagung.

Mulai Juni 2012 beras analog 
akan diproduksi secara komersial. 
Industrinya ada di Jawa Timur. 
Bahan baku untuk sementara dipi-
lih sorgum, jagung, dan sagu,” kata 
Direktur Food Technopark Fakultas 
Teknologi Pertanian Institut Perta-
nian Bogor (IPB) Slamet Budijanto, 
Rabu (9/5), di Bogor, Jawa Barat.

Menurut doktor kimia pangan 
dari Universitas Tohoku Jepang ini, 
sebagai produk diversifi kasi pangan, 
beras analog memiliki keunggulan 
ditilik dari komposisi bahan baku.

Sorgum dipilih karena indeks 
glikemiknya rendah. Indeks glike-
mik adalah dampak makanan ter-
hadap kadar gula darah. Makanan 
dengan indeks glikemik rendah lam-
bat meningkatkan kadar gula dalam 
darah. Dengan demikian, makanan 
tersebut menyehatkan dan baik bagi 
penderita diabetes.

Selain itu, kandungan protein 
beras analog 12 persen. Lebih tinggi 
dibandingkan beras yang 6-8 pers-
en.

Sorgum bisa ditanam di lahan kri-
tis, seperti daerah kering Nusa Teng-
gara. Demikian pula jagung.

Kelebihan lain, sekali tanam, 

sorgum bisa dipanen sampai tiga 
kali. Batang sorgum bisa diolah men-
jadi silase untuk pakan ternak.

Bahan baku lain, jagung juga 
mengandung protein lebih tinggi 
ketimbang beras. Sagu memang 
tidak memiliki kandungan protein, 
tetapi indeks glikemik sagu dan jag-
ung juga rendah. Kandungan serat 
beras analog cukup tinggi sehingga 
menunjang perbaikan pencernaan.

Dari sisi ketahanan terhadap 
lingkungan air payau, tanaman sagu 
cocok untuk menahan abrasi. Pe-
nanaman sagu di pesisir bermanfaat 
mengurangi dampak kenaikan muka 
laut akibat pemanasan global.

Dengan demikian, mengonsumsi 
beras analog, selain memetik man-
faat indeks glikemik rendah, juga 
berkontribusi terhadap perbaikan 

lingkungan.
Paling tidak, makan beras analog 

yang berbahan baku sorgum, jagung, 
dan sagu akan lebih lama merasa 
kenyang dan mendapat kadar pro-
tein yang lebih tinggi dibandingkan 
beras.

Kadar protein tinggi pada be-
ras analog bisa memperbaiki gizi 
masyarakat yang kesulitan men-
gakses sumber protein.

Teknologi pembuatan
Menurut Slamet, untuk membuat 

beras analog, diperlukan alat granu-
lator atau mesin pencetak pelet, serta 
mesin lain.

Pembuatan beras analog di IPB 
menggunakan teknologi ekstrusi 
dengan sistem tekanan dan pemben-
tukan ulir yang menggunakan mesin 

tween screw extruder. Hasil akhirnya 
menyerupai beras, tetapi dengan 
warna kecoklat-coklatan.

Hal paling kritis yang harus dik-
endalikan saat mencetak campuran 
bahan baku menjadi beras analog 
adalah ketepatan suhu, kecepatan 
ulir mesin, dan kadar air pada adon-
an.

Proses pembuatan beras analog 
meliputi penyediaan tepung sorgum 
(30 persen), tepung jagung (40 pers-
en), dan tepung sagu (30 persen). Ke-
tiga bahan dicampur hingga merata, 

lalu ditambahkan air secukupnya.
Adonan dimasukkan ke dalam 

mesin ekstruder. Dari proses itu, di-
hasilkan butiran menyerupai beras. 
Pengaturan kecepatan dan tekanan 
ulir, serta pemotongan pisau, sangat 
menentukan hasil butirannya.

Selanjutnya dilakukan pengerin-
gan untuk mengurangi kadar air be-
ras seminimal mungkin. Beras ana-
log siap dikemas.

Berbeda dengan beras biasa yang 
dimasak bersama air, pada beras an-
alog, air dididihkan lebih dulu, baru 
beras dimasukkan.

Fleksibel
Kandungan zat gizi dalam beras 

analog bisa disesuaikan dengan ke-
butuhan. Beras analog bisa dinaik-
kan kadar protein, serat, ataupun 
antioksidannya dengan menyesuai-
kan bahan baku.

Slamet menyatakan, beras ana-
log bisa dibuat menggunakan ba-
han baku lokal daerah terkait. Ia 
mencontohkan, sumber karbohidrat 
bisa diperoleh dari tepung ubi kayu, 
ubi jalar, talas, garut, ganyong, jag-
ung, sorgum, hotong, sagu, dan sagu 
aren.

Sumber protein dapat diperoleh 
dengan menambahkan tepung kede-
lai, kacang merah, atau jenis kacang-
kacangan lain. Serat makanan bisa 
diperoleh dari bekatul atau bahan 
lain.

”Dengan memanfaatkan bahan 
pangan lokal untuk membuat beras 
analog, ketergantungan pada beras 
dan gandum impor dapat ditekan,” 
katanya.

Dengan berbagai kelebihan itu, 
beras analog bisa dikembangkan 
secara luas, bahkan bisa diproduksi 
besar-besaran untuk ekspor. Keka-
yaan biodiversitas Indonesia berupa 
aneka tanaman sumber karbohidrat, 
protein, dan serat merupakan modal 
nyata.

Sayangnya, karena bahan baku 
dan proses pembuatannya masih 
skala kecil, harga beras analog relatif 
tinggi, Rp 9.000-Rp 14.000 per ki-
logram. Jika telah diproduksi secara 
luas, diharapkan harga bisa lebih 
terjangkau masyarakat luas. (berba-
gai sumber).

Kadar protein tinggi 
pada beras analog 
bisa memperbaiki 

gizi masyarakat yang 
kesulitan mengakses 

sumber protein
RA
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Hsinchu, Taiwan – Sebanyak 
21 orang mahasiswa IPB 
lintas angkatan yang ter-

diri dari 15 tim berangkat menuju 
tempat perhelatan Konferensi In-
ternasional yaitu The Third Annual 
Indonesian Scholar Conference in 
Taiwan (AISC-Taiwan) di Chung 
Hua University, Hsinchu, Taiwan. 

Mereka berkesempatan untuk 
mempresentasikan paper mereka 
dalam sesi Cluster Presentation yang 
terdiri dari 9 sesi, yaitu Agriculture 
and Agribusiness; Culture, Lin-
guistics, and Social Change Study; 
Electronics, Automatic Controls, 
Computer Science and Information 
Technology; Economy, Management 
and Business; Environment and 
Sustainable Development; Health 
and Pharmacy; Infrastructure and 
Manufacture; dan Renewable En-
ergy and Climate Change. 

Salah satu perwakilan delegasi 
IPB, yaitu Idha Aisyah, S.Si dan 
Helen Kusumawardhani dari De-
partemen Fisika Fakultas Matema-
tika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(MIPA) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) di bawah bimbingan Dr. Kia-
gus Dahlan dan Setia Utami Dwi, 

M.Si, berhasil memperoleh peng-
hargaan dalam kategori paper ter-
baik pada bidang Environment and 
Sustainable Development dengan 
judul “The Use of Waste Chicken 
Eggshells as Calcium Sources Bio-
material for Bone Implantation Eco-
nomical and Reduce Environmental 
Pollution”. 

Paper tersebut mengangkat po-
tensi luar biasa dari pemanfaatan 
limbah cangkang telur ayam sebagai 
bahan biomaterial untuk implan-
tasi tulang. Apabila dibandingkan 
dengan material implantasi tulang 
merek jual Septodont, biomaterial 
ini lebih ekonomis karena bahan-
nya berasal dari limbah yang tidak 
terpakai. 

Selain lebih ekonomis, juga dapat 
mereduksi jumlah limbah cangkang 
telur yang berpotensi menimbulkan 
polusi pada lingkungan. Adapun 
paper terbaik pada bidang lainnya 
diraih oleh Dzulgunar Muhammad 
Nasir (Yuan Ze University, Hsinchu, 
Taiwan) dengan judul “Move Analy-
sis on Abstract : An Comparison Be-
tween Mainstream and Indonesian”, 
Tri Noviantoro Murad (National 
Cheng Kung University, Tainan-

Taiwan) dengan judul paper “Tai-
wanese Consumers’ Perspective of 
Country of Origin  Effect on Product 
Quality”. Kategori presenter terbaik 
diraih oleh Rully Prasetya (National 
University of Singapore) dengan 
judul “Improving Indonesia’s Public 
Financial Management”.

AISC-Taiwan 2012 merupakan 
kegiatan tahunan dua organisasi 
yaitu FORMMIT (Forum Maha-
siswa Muslim Indonesia di Taiwan) 
dan IC3T (Indonesian Commite for 
Technology Transfer in Taiwan) yang 
diselenggarakan pada 17 – 19 Maret 
2012 dengan tema“Acceleration and 
Development of Information and 
Communication Technology Re-
search Based on Global Demand: 
Improving Sustainable Synergism 
of Academics, Industry and Govern-
ment”. Sebelumnya, FORMMIT dan 
IC3T telah menyelenggarakan acara 
serupa, yaitu AISC-Taiwan 2010 
dan AISC-Taiwan 2011. 

Acara yang digelar tiga hari ini 
berlangsung dengan sukses. Hari 
pertama diisi oleh sambutan dari 
Bapak Suhirto, Wakil Kepala KDEI 
di Taiwan. Selain itu hadir pula 
staf ahli Menkominfo Indonesia, 
Prof. Dr.Ing. Ir. Kalamullah Ramli, 
M.Eng melalui paparannya tentang 
pembangunan ICT (Information & 
Communication Technology) seba-
gai piranti pembangunan nasional 
dalam acara pembukaan. 

Adapun Direktur Elektronik 
dan Telematika, Ir. C. Triharso me-
nyampaikan  informasi dukungan 
pemerintah untuk meningkatkan 
sinergi ABG (Academic, Business, 

Government) dalam implementasi 
ICT di Tanah Air untuk mencapai 
Indonesia yang lebih baik.

Hari kedua diisi oleh presentasi 
dari seluruh peserta. Dalam konfe-
rensi ini, terdapat 10 invited paper 
yang berasal dari kalangan profesor 
dan peneliti dalam dan luar neg-
eri. Acara tersebut dihadiri sekitar 
106 peserta dari berbagai negara, 
di antaranya Indonesia, Jepang, 
Malaysia, Nepal, Singapura, India, 
Thailand, Austria, dan Taiwan. 

Kegiatan AISCT lengkap den-
gan kunjungan ke ITRI (Industrial 
Technology Research Institute) dan 
Phison Corp (Industri pembuatan 
USB flash memory) pada hari ketiga 
yang memberikan gambaran nyata 
pada seluruh peserta tentang pen-
erapan ICT di dunia industri.

Delegasi IPB mendapatkan du-
kungan dari Kementerian Pendidi-
kan Nasional melalui program bea-
siswa unggulan Biro Perencanaan 
dan Kerjasama Luar Negeri Ke-
mendiknas. Program beasiswa un-
ggulan Kemendiknas memiliki visi 
melahirkan insan terbaik bangsa 

yang memiliki pamahaman kebang-
saan secara komprehensif, integri-
tas dan krebidibilitas yang tinggi, 
berkepribadian unggul, moderat, 
serta peduli terhadap kehidupan 
bangsa dan negara. 

Dengan adanya program bea-
siswa unggulan ini  menjadi pi-
ranti untuk generasi muda dalam 
berkarya mengembangkan ilmu 
pengetahuan, mengaplikasikan-
nya untuk kemajuan pembangunan 
bangsa dan negara. 

“Kami sangat senang sekali da-
pat bertemu,  bertukar pengalaman, 
pengetahuan, dan ide-ide baru den-
gan para scholars dan cendekiawan 
Indonesia di dalam dan luar negeri 
melalui acara seperti Annual Indo-
nesian Scholars Conference ini yang 
menyatukan kami dalam harapan 
dan kebanggaan terhadap Indone-
sia. 

Harapan kami setelah konferensi 
ini dapat membuka hubungan dan 
kolaborasi yang baik, terutama da-
lam hal ilmu pengetahuan, pendidi-
kan, dan sosial budaya” kata Arief 
Riza Wijaya, ketua delegasi IPB.

IPB RAIH PENGHARGAAN PAPER TERBAIK
PADA AISC TAIWAN 2012

Delegasi IPB, Idha Aisyah, S.Si dan Helen 
Kusumawardhani berhasil memperoleh 

penghargaan dalam kategori paper terbaik 
pada bidang Environment and Sustainable 

Development dengan judul “The Use of Waste 
Chicken Eggshells as Calcium Sources Bioma-
terial for Bone Implantation Economical and 

Reduce Environmental Pollution”.

Putri Ariefa Sabrina (AGB 47)



JURNALISME18 KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012 GAYAHIDUP 19KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012

Urusan menikah dan kawin di 
negeri ini diatur dalam UU 
No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan . Dalam UU tersebut, 
disebutkan bahwa perkawinan ada-
lah ikatan lahir batin antara seorang 
pria dan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan mem-
bentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasar-
kan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Usia pernikahan ‘ideal’ menurut 
UU tersebut mensyaratkan perem-
puan minimal berusia 16 tahun 
dan laki-laki berusia 19 tahun pada 
saat menikah. Dan apabila kurang 
dari 21 tahun, harus mendapat ijin 
dari orang tua. Sementara, bila ‘ter-
paksa’ menikah di bawah batas usia 
minimal, maka harus mendapat dis-
pensasi dari Pengadilan Negeri.

Saat ini, fenomena menikah 
muda muncul di permukaan. Me-
nikah disaat masih menempuh ku-
liah sarjana menjadi pilihan bebera-
pa mahasiswa. Beberapa mahasiswa 
mengaku telah siap dan mantap 
dengan pilihannya menikah disaat 
masih kuliah. Koran Kampus IPB 
menemukan fenomena ini di kam-
pus IPB dengan berbagai alasan dan 
cerita yang berbeda. 

Kalau sudah jodoh, kenapa 
tidak?

Menikah muda bagi mahasiswa 
mungkin bukan pilihan populer pada 
masa sekarang. Tapi, prinsip men-
erima pinangan ketika sudah datang 
jodoh yang cocok kini menjadi pili-
han lain. Itulah yang Mas’udi Fari-
datush Shofi ah lakukan. Mahasiswa 
Ilmu Ekonomi IPB angkatan 2009 
yang lebih akrab dipanggil Syifa 
telah menikah pada 11 Maret 2012 
dengan Eko Budhi Prasetyo, lulusan 
Geografi  UI angkatan 2000. Saat itu 
usia Syifa baru 20 tahun dan terpaut 

10 tahun dengan suami. “Kebetulan 
untuk calon suami sudah mapan, 
saleh, baik, jadi tidak mungkin di-
tolak,” ujar Syifa saat ditanya alasan 
berani menikah di usia muda.

 Meskipun telah menikah, Syifa 
tetap melanjutkan kuliah. Bagi 
Syifa, semua berjalan seperti biasa 
dengan ditambah tanggung jawab 
sebagai istri. Kumpul-kumpul den-
gan teman masih tetap dilakukan. 
Ketika ada suami, tentu ia lebih 
memilih suami. 

Saat ditemui di sebuah warung 
makan di Babakan Tengah, Syifa 
mengaku rindu pada suaminya. 
Setelah menikah, suaminya harus 
kembali ke Sulawesi. Suaminya te-
lah bekerja  selama 4 tahun di Ke-
mentrian Kehutanan RI. Setelah lu-
lus kuliah, Syifa berniat untuk ikut 
suami.

Salah satu alasan Syifa menikah 
muda adalah gamang melihat 
maraknya pacaran di sekilingnya. 
“Pacaran kan kurang baik, tapi bila 
dibina dalam sebuah pernikahan 
menjadi bernilai ibadah,” ujar Syifa. 
Meskipun demikian, Syifa menya-
dari bahwa bagi mereka yang sudah 
terbiasa dengan hubungan seperti 
itu, tidak mudah untuk memutus-
kan. Ia bertutur agar mereka men-

jaga diri dan melakukan persiapan, 
sehingga nantinya bisa diakhiri 
dengan pernikahan.

Rela jual laptop agar bisa mela-
mar

Senyum lebar selalu terkembang 
dari pasangan baru ini. Dengan pak-
aian senada, mereka berjalan berir-
ingan mesra melewati kantin Sapta, 
IPB. Mereka adalah Muhamad Reza 
Pahlevi (24) dan Rafi atul Rahmah 
(22). Mereka adalah pasangan yang 
menikah 22 Januari 2012. Saat ini 
keduanya masih berstatus seba-

gai mahasiswa IPB. Reza di Ilmu 
Teknologi Pangan angkatan 2007, 
sementara Ira, sapaan akrab Rafi a-
tul  adalah mahasiswa Agronomi 
dan Holtikultura angkatan 2008.

 Dengan tersipu Ira mencerita-
kan awal perkenalannya dengan 
Reza. Reza dan Ira masing-masing 
memang mengidamkan pasangan 
berketurunan Aceh. Reza dan Ira 
bertemu beberapa kali pada kegia-
tan  Organisasi Mahasiswa Daerah 
Aceh – IMTR (Ikatan Mahasiswa 
Tanah Rencong) yaitu acara Open 
House IMTR’08 dan Mapeusaka’09 
dan juga ketika MPKMB-Patriot45. 

“Sewaktu Bang Reza bisnis jualan 
manisan buah, saya ikut. Saat itulah 
saya mulai mengenal beberapa sifat 
Bang Reza,” kenang Ira. 

Di lain pihak, Reza menuturkan 
kenangannya sebelum menikahi 
Ira. Semenjak perkenalannya den-
gan Ira di OMDA, ia sering mendap-
atkan sms tausiyah dari Ira. 

“Hampir setiap hari Saya menda-
pat sms tausiyah dari Ira. Ia me-
mang suka mengirim sms tausiyah 
ke semua teman-temannya. Setahun 
berjalan, di suatu pagi, setelah pe-
mikiran yang panjang, sadar bahwa 
usia sudah pantas, serta adanya re-
stu orang tua diikuti istikharah dan 
doa, Saya menghubungi Ira melalui 
sms dan menyatakan niat saya un-
tuk menikahinya,” kenang Reza.

Pada awalnya Ira mengira bah-
wa sms tersebut salah kirim, tapi 
ternyata sms tersebut benar datang-
nya dari Reza yang ditujukan ke Ira. 
Reza meyakinkan Ira akan niat se-
riusnya untuk mengkhitbah. Setelah 
menunggu sekitar dua bulan, karena 
harus menunggu selesai UTS (sela-
ma 2 minggu), komunikasi dengan 
keluarga di Aceh, serta memantap-
kan dengan istikharah dan doa, akh-
irnya Ira menerima Reza sebagai 
calon pendamping hidupnya.

“Alhamdulillah, saya langsung 
sujud syukur dan menghubungi 
Murabbi ( ‘pendidik’ dalam konteks 
pendidikan Islam, red). Setelah Mu-
rabbi saya dan Ira setuju, saya pergi 
ke rumah orang tua Ira di Meula-
boh,” ujar Reza mengenang masa 
indahnya.

Berbarengan dengan Rapat Kerja 
Nasional BEM Seluruh Indonesia di 
Medan, Reza kemudian singgah ke 
Meulaboh, Aceh Barat. Ongkos per-
jalanan dari Medan menuju Meu-
laboh ia dapatkan dari hasil men-
jual laptop. Reza mengkhitbah Ira 
pada 20 Januari 2011 dan menikah 
setahun kemudian di Masjid Agung 
Baitul Makmur, Meulaboh.

Saat ini, selain kuliah Reza bek-

erja sebagai Project Offi cer Bea-
siswa Prestasi Chevron di Beastudi 
Indonesia – Dompet Dhuafa. Di 
akui Reza, bahwa penghasilan sela-
ma sebulan ditambah usaha lainnya 
cukup untuk memenuhi kebutuhan.

“Menikah saat kuliah? Kenapa 
enggak? Man jadda wa jadda, apala-
gi untuk menjaga kehormatan, janji 
Allah itu pasti dan Allah Maha Pem-
beri Rezeki. Wallahu’alam bishaw-
wab,” pesan Reza dan Ira kompak.

Ketakutan Neneng Hasanah, 
MA, dosen Pendidikan Agama Is-
lam, pada sebuah hadist Riwayat 
Tirmidzi memantapkan pilihannya 

untuk menerima pinangan Hamzah, 
M.Si melalui Prof. Dr. KH. Didin 
Hafi dhuddin, MS. Beliau mengutip 
hadist tersebut, “Jika datang kepada 
kalian seseorang yang kalian ridhai 
agama dan akhlaknya (untuk memi-
nang wanita kalian), maka hen-
daknya kalian menikahkan orang 
tersebut dengan wanita kalian. Bila 
kalian tidak melakukannya niscaya 
terjadi fi tnah di bumi dan kerusa-
kan yang besar.” Neneng menikah 
saat masih kuliah di Universitas 
Ibnu Khaldun (Uika) semester dua. 
Tak lama setelah menikah Neneng 
hamil dan kembali mengurungkan 

keinginanannya untuk melanjutkan 
studi ke Madinah.

Meskipun telah menikah dan 
mempunyai anak, hal ini tidak me-
nyurutkan semangat Neneng dalam 
belajar. Neneng lulus 3,5 tahun den-
gan IPK 3,50, meski telah memiliki 
dua orang anak. Beasiswa ke Ma-
dinah kembali menghampiri. Lima 
belas hari Neneng di Madinah, tapi 
kerinduan terhadap suami dan anak 
membuatnya memilih kembali ke 
Indonesia.

“Saya menikah dengan menang-
galkan keglamoran. Memilih kelu-
arga, mengalah untuk anak. Meski 
begitu Saya bahagia. Saya menikah 
di jalan-Mu ya Rabb,” ujar Neneng 
mantap.

Siap Menikah Ketika Siap

Menurut beliau, berdasarkan 
analisis psikolog, menikah pada usia 
20 tahun ke atas sebenarnya tak bisa 
dibilang muda. Di usia tersebut, 
manusia sudah cukup matang. Be-
liau setuju dengan pernikahan saat 
kuliah, asalkan pernikahan tersebut 
disiapkan dengan baik. Kesiapan 
mental, materi, dan restu orang tua 
merupakan persiapan yang harus 
dipenuhi. “Paling tidak punya peng-
hasilan, tidak cukup dengan seman-
gat saja,” tegas Neneng yang juga 
pelaku nikah muda.

Di lain tempat, Dr. Rimbawan, 
Direktur Kemahasiswaan IPB, 
menuturkan bahwa keputusan me-
nikah harus disertai pemikiran yang 
panjang dan persiapan yang baik. 
Beliau menikah saat berusia 25 ta-
hun dan telah memiliki pekerjaan 
tetap. “Rasulullah saja bersabda, 
‘wahai para pemuda, siapa saja di-
antara kamu sudah merasa mam-
pu, menikahlah, namun jika tidak 
mampu menikah, berpuasalah’ (Ha-
dist Riwayat Bukhari, red),” tegas 
Dr. Rimbawan. 

***

Tren Nikah Muda 
di Kalangan Mahasiswa

Efi  Riana

“Saya menikah dengan 
menanggalkan keglam-
oran. Memilih keluarga, 
mengalah untuk anak. 
Meski begitu saya ba-

hagia. Saya menikah di 
jalan-Mu ya Rabb...”, 
ujar Neneng mantap.

Saat ini, fenomena menikah muda muncul di permukaan. Menikah disaat masih menempuh 
kuliah sarjana menjadi pilihan beberapa mahasiswa. Beberapa mahasiswa mengaku telah siap 
dan mantap dengan pilihannya menikah disaat masih kuliah. Koran Kampus IPB menemukan 

fenomena ini di kampus IPB dengan berbagai alasan dan cerita yang berbeda. 

RAHMANDA
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Teguh Memegang Prinsip Hidup

Nadia Azka

Cecep ‘Roger’ Hidayatullah

Suasana di depan perpustakaan LSI pagi itu 
cukup ramai . Deretan kursi terisi penuh 
oleh mahasiswa dan mahasiswi yang sedang 

membaca buku dan memainkan laptopnya. Dari ke-
jauhan, datang seorang lelaki paruh baya. Sepotong 
kemeja pendek dan celana bahan berwarna coklat 
muda membuat penampilannya cukup rapi. Tangan-
nya membawa sekotak kardus kecil berisi tisu dan be-
berapa buah tablet vitamin.

“Beli pulsa sama tisunya dong neng,” tawarnya ke-
pada beberapa orang mahasiswi yang sedang duduk 
mengobrol. Rupanya pagi ini ia kebanjiran pembeli. 
Ia bergerak kesana kemari menghampiri satu per satu 
mahasiswa yang melambaikan tangan.

Cecep Hidayatulloh, lahir di Jakarta pada 6 Juli 
1968 silam. Setelah hidup dan besar di Jakarta, pada 
tahun 1994 ia pindah ke Bogor mengikuti orangtu-
anya yang telah pensiun. Pria yang dikenal dengan 
panggilan “Roger” ini saat ini ia tinggal di kawasan 
Cibanteng, Dramaga. 

Roger merupakan sosok yang familiar bagi civitas 
akademika. Ia mudah ditemui di kantin sapta, depan 
perpustakaan LSI, koridor tanah, atau bahkan di ru-
ang kuliah. Ia terkenal di kalangan mahasiswa sebagai 
sosok yang komunikatif dan humoris. “Bang Roger itu 
orang baik dan friendly,”  ujar Luqmanul Alim (TIN 
46), teman dekat Roger.

Ekspresi Roger yang selalu ceria dan celetukannya 
yang lucu seringkali menarik hati para pembeli. Selain 
itu, Roger juga sering mendendangkan beberapa bait 
lagu sambil berkeliling kampus. Menyanyi merupakan 
hobinya. Ia mengaku sering diajak menyanyi bersama 
saat acara wisuda oleh beberapa dosen. Bahkan dulu 
ia pernah ditawari pekerjaan sebagai penyanyi orkes. 
Walaupun gaji yang ditawarkan terbilang “lumayan”, 
ia enggan menggubris tawaran tersebut.  “Saya nggak 
mau disuruh nyanyi lagu yang menye-menye,” tukas-
nya santai.

Menurut Roger, otak dan tubuh manusia akan 
menjadi lemah jika sering mendengarkan lagu-lagu 
cengeng dan galau. Ia lebih suka menyanyi lagu-lagu 
ceria yang bisa menyenangkan suasana hati penden-
gar.

Sebelumnya, Roger pernah berjualan rokok kelil-
ing kampus. Semasa itu, ia pernah dituduh berjualan 
ganja oleh sahabatnya sendiri. Menghadapi semua co-
baan itu, ia hanya bisa bersabar. Roger percaya ketika 
ia bersabar saat ada orang yang tidak suka dan men-
jelek-jelekan dirinya, maka dosanya akan berkurang.

“Saya percaya pada Allah. Saya selalu berdoa agar 
dua keinginan saya terkabul,” tambahnya.  Ketika di-
tanya mengenai dua keinginan tersebut, ia tersenyum 
dan hanya berkata, “Hidup saya rumit”.

Usahanya berjualan rokok berhenti pada tahun 
2008 setelah seorang mahasiswi Ilmu Keluarga dan 
Konsumen (IKK) menegur dan menasihatinya. Pada 
awalnya Roger tidak peduli. Namun teguran itu selalu 
terngiang-ngiang di pikirannya. “Saya heran sama 
diri saya sendiri. Entah kenapa saya kepikiran ucapan 

itu terus sampai susah tidur. Setelah bangun juga ke-
pikiran lagi,” tutur Roger. Akhirnya, Roger memutus-
kan untuk berhenti berjualan rokok.

Suka duka Roger selama berjualan pulsa 
 “Beberapa orang enggan membeli pulsa pada 

saya. Mereka kesal jika tidak ada sms pertanda pulsa 
masuk. Padahal kan sms seperti itu tidak selalu mun-
cul,” paparnya.

Bapak dua anak yang hanya berbekal ijazah SMA 
ini ternyata memiliki pengetahuan yang luas. Ia 
senang membaca buku, terutama jika menyangkut 
soal agama. Darah kakek dari pihak Ibunya yang dulu 
berprofesi sebagai kyai rupaya mengalir deras di tu-
buh Roger. Ia tumbuh menjadi pribadi yang agamis, 
selalu bersyukur dan ikhlas menjalani hidup.

“Dibalik wajah ceria Aa Roger, banyak pelajaran 
hidup yang saya ambil darinya,” komentar Brigita 
Laura Fatria (Fahutan 46), salah satu mahasiswi sa-
habat Roger.

Roger merupakan cerminan manusia yang tak ter-
duga dan penuh kejutan. Dilihat dari luar, sepintas ia 
tidak lebih dari penjual pulsa maupun pedagang tisu 
lainnya. Namun dibalik itu semua, ia memegang teg-
uh prinsip-prinsip hidupnya. Maka tak salah jika ada 
peribahasa, jangan menilai sebuah buku hanya dari 
sampulnya.

“Saya percaya pada Allah. Saya 
selalu berdoa agar dua keinginan 

saya terkabul,” tambahnya. 
Ketika ditanya apakah dua

keinginan tersebut, ia tersenyum 
dan hanya berkata,

“Hidup saya rumit,”.

Foto: Saqinah Nur Rahmawati
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Dimulai dari media so-
sial twitter pada 18 
Februari 2002, 

berlanjut ke kopi darat. 
Dari kesamaan ‘meng-
gilai’ AC Milan dan 
berkuliah di IPB, maka 
lahirlah Milanisti IPB. 
Itulah gambaran sing-
kat terbentuknya Mila-
nisti IPB yang berada di 
bawah naungan Milanisti 
Bogor.

Milanisti IPB berbagi infor-
masi dan berdiskusi melalui twitter yang 
beralamat di @milanistiIPB yang memiliki 
141 follower (11/5). Pada 19 April 2012, ber-
temulah beberapa anggota follower untuk 

saling mengenal. Dari obrolan awal yang 
dihadiri oleh 13 orang, ide membentuk ko-
munitas fans Rossoneri IPB pun menjadi 
kenyataan.

Digawangi oleh Hilman Firdaus (ESL46), 
Topik (AGB46), dan Gema (ITP46), muncul 
kata sepakat untuk mendirikan Milanisti 
IPB. Terpilihlah Hilman sebagai koordina-
tor Milanisti IPB dan Khoerul Imam (IE47) 
sebagai ketua divisi nonton bareng.

Wadah terbentuk, kegiatan pun digelar. 

“Standar” saja, acara kumpul-kumpul 
resmi pertama Milanisti IPB ada-

lah Nonton Bareng. Sejauh ini 
sudah lima kali Milanisti IPB 

mengadakan nonton bareng 
yang kebanyakan bergabung 
dengan Milanisti Bogor.

 Kedepannya Milanisti 
IPB akan mengadakan 

gathering kedua dan juga 
Fun Futsal untuk mempere-

rat anggotanya dan menam-
bah anggota komunitas. Masih 

banyak fans Rossoneri - julukan AC 
Milan - di IPB yang belum bergabung di 
komunitas ini. 

Kendala yang dihadapi oleh Milanis-
ti IPB untuk perkembangannya adalah 

pertandingan liga Italia yang kebanya-
kan disiarkan pada malam hari sampai 
menjelang subuh. Selain itu, kebanyakan 
pertandingan AC Milan disiarkan di salu-
ran TV kabel. 

Menurut Hilman Firdaus, kekeluargaan 
dan asiknya nobar semakin bertambah kar-
ena anggota Milanisti IPB terus bertambah. 
Ia pun berpesan kepada civitas akademika 
IPB yang ingin bergabung dengan Milanisti 
IPB untuk follow twitter @milanistiIPB.

Mengintip Komunitas Fans Sepak Bola di IPB
Adhiet Yogi Utomo & Muhammad Dhiaurrahman

Milanisti IPB

Liga Primer In-
ggris baru saja 
m e n y e l e s a i -

kan kompetisi musim 
2011-2012. Manchester 
City keluar sebagai 
juara setelah drama 
¬injury time saat kontra 
Queen Park Rangers. 
Gelar ini merupakan 
jawaban atas penan-
tian selama 44 tahun 
The Citizens – julukan 
Manchester City. Jelas 
hal ini disambut eufo-
ria para pendukung City 
yang sudah membirulangitkan Ettihad Sta-
dium.

 Menengok ke kota sebelah, Liver-
pool, The Kop, julukannya, sudah banyak 
melahirkan legenda-legenda sepakbola 
dunia. Mengutip pernyataan salah seorang 
legendanya, Bill Shankly, “Jika Anda tidak 

mampu mendukung Kami saat kalah, maka 
jangan ikut bersorak ketika kami menang,”.  
Hal ini yang membuat banyak orang jatuh 
cinta terhadap Liverpool. Terbukti den-
gan slogan yang selalu dikumandangkan 
para Liverpudlian – pendukung Liverpool 
, You’ll Never Walk Alone.

Musim ini tim yang bermarkas di Anfi eld 
Stadium ini hanya berhasil sampai di po-
sisi ke-8. Meski begitu, para Liverpudlian 
masih terus setia memberikan dukungan 
kepada tim kebanggannya tersebut, tidak 
terkecuali sekumpulan mahasiswa IPB 
yang tergabung dalam komunitas Big Reds 
IPB. 

 Bermula dari kecintaan terhadap 
Liverpool, cikal bakal komunitas ini lahir 
dari kegiatan nonton bareng yang diadakan 
oleh Big Reds Bogor. “Karena pada saat itu 
antusias teman-teman fans Liverpool di 
IPB belum kelihatan, makanya saya dan 

teman saya ikut dengan 
Big Reds Bogor,” kata 
Oldgha Agusta Dezari-
no, penggagas Big Reds 
IPB.

“Setelah merasakan 
suasana nonton bareng 
mereka, teman saya 
berinisiatif untuk mem-
buat akun twitter Liver-
pool IPB, buat merang-
kul teman-teman yang 
lain,” lanjutnya. 

Keberadaan akun 
ini mulai terasa dengan 

banyaknya tanggapan 
dari fans klub yang juga berjuluk The Reds 
ini. Nonton bareng yang awalnya hanya 
diikuti oleh beberapa orang ini pun mulai 
ramai. “Biasanya kita 8-10 orang, berang-
kat ¬bareng dari kampus, bahkan pernah 
sampai 18 orang yang ikut,” tambahnya.

 Berdiri awal 2012, komunitas 

ini masih memilih bergabung dengan Big 
Reds Bogor. Komunitas ini sering men-
gadakan nonton bareng di Kedai Telapak 
yang beralamat di Jalan Padjajaran No. 54 
Bogor. Kedai ini bisa menampung sampai 
130 orang. Selain di Kedai Telapak, komu-
nitas ini juga biasanya ngumpul di Warung 
Nu Teteh - WNT, di Jalan Pendawa Raya 
No. 1A Perum Indraprasta Bogor.

“Untuk saat ini, kita  masih gabung den-
gan Big Reds Bogor, karena jumlah kita 
yang masih terbatas. Ada ide untuk men-
gadakan nonton bareng di sekitar kampus, 
tapi euforianya masih kurang, kurang rame 
juga, takutnya ntar malah hening,” lanjut 
Oldgha. 

 Untuk merangkul teman-teman 
Liverpudlian lain, komunitas ini punya 
akun di @LiverpoolFC_IPB. Lewat akun 
ini akan diinformasikan kegiatan Big Reds 
IPB.

BIG REDS IPB

Akun Twitter  : @milanistiIPB
150 followers | >300 tweets

Penggagas      : Hilman (@hilmanisti)
Dibawahi Milanisti Sezione Bogor

Lokasi Nobar Milanisti Sezione Bogor 
di Kedai Telapak Jalan  Padjajaran No. 54 Bogor

Akun Twitter  : @LiverpoolFC_IPB
128 followers | >735 tweets

Penggagas: Agusta Dezarino (@oldgagustadezarino)
Dibawahi BIGREDS Regional Bogor

Lokasi Nobar BIGREDS Regional Bogor 
di Kedai Telapak Jalan Padjajaran No. 54 Bogor

Akun Twitter 
Komunitas Fans 

Sepak Bola di IPB:
@chelseaIPB

@FCB_IPB
@InterIPB

@juventini_IPB
@LFC_IPB

@madridindo
@ManutdIPB

imulai dari media so-
sial twitter pada 18 
Februari 2002, Februari 2002, 

berlanjut ke kopi darat. 
Dari kesamaan ‘meng-
gilai’ AC Milan dan 
berkuliah di IPB, maka 
lahirlah Milanisti IPB. 
Itulah gambaran sing-
kat terbentuknya Mila-
nisti IPB yang berada di 
bawah naungan Milanisti 

Milanisti IPB berbagi infor-
masi dan berdiskusi melalui twitter yang 
beralamat di @milanistiIPB yang memiliki 

“Standar” saja, acara kumpul-kumpul 
resmi pertama Milanisti IPB ada-

lah Nonton Bareng. Sejauh ini lah Nonton Bareng. Sejauh ini 
sudah lima kali Milanisti IPB 

mengadakan nonton bareng 
yang kebanyakan bergabung 
dengan Milanisti Bogor.

 Kedepannya Milanisti 
IPB akan mengadakan 

gathering kedua dan juga 
Fun Futsal untuk mempere-

rat anggotanya dan menam-
bah anggota komunitas. Masih 

banyak fans Rossoneri - julukan AC 
Milan - di IPB yang belum bergabung di 
komunitas ini. 

Milanisti IPB
imulai dari media so-
sial twitter pada 18 
Februari 2002, Februari 2002, 

berlanjut ke kopi darat. 
Dari kesamaan ‘meng-

nisti IPB yang berada di 
bawah naungan Milanisti 

Milanisti IPB berbagi infor-

“Standar” saja, acara kumpul-kumpul 
resmi pertama Milanisti IPB ada-

lah Nonton Bareng. Sejauh ini lah Nonton Bareng. Sejauh ini 
sudah lima kali Milanisti IPB 

mengadakan nonton bareng 
yang kebanyakan bergabung 

gathering kedua dan juga 
Fun Futsal untuk mempere-

rat anggotanya dan menam-
bah anggota komunitas. Masih 

banyak fans Rossoneri - julukan AC 

Anggota Milanisti IPB foto bersama setelah acara gathering pada tanggal 24 Mei 2012.

Dok. Milanisti IPB

“Jika anda tidak mampu
mendukung kami saat kalah, 

maka jangan ikut bersorak ketika 
kami menang”

-Bill Shankly

***

***
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Seperti biasa. Setiap malam 
yang Adisty lakukan hanyalah 
mengerjakan tugas kuliah.

Terkadangia merasa berada di titik 
kejenuhan. Rasanya tugas-tugas itu 
ingin ia lenyapkan, di cabik-cabik 
dengan gigi taring dan gerahamnya. 
Lalu ia muntahkan semua. Entahlah. 
Apakah ada yang salah dengan ma-
hasiswi ini, yang terlalu malas untuk 
mengerjakan setumpuk tugas-tugas 
itu. Atau universitas mereka  me-
mang universitas yang ‘kejam’ dalam 
hal memberikan tugas dan menentu-
kan deadline pengumpulan tugasnya. 
Malam ini ia harus menyelesaikan 
tugas laporan kimia tentang koloid. 
Pembahasan tentang buih, aerosol, 
emulsi, sol padat dan kawan-kawan-
nya, membuat Adisty tak bisa tidur 
cepat malam itu.

Gadis ini tinggal di sebuah kost-
an yang luasnya tak seberapa. Ada 
juga beberapa mahasiswi seangka-
tannya yang tinggal di kost-an yang 
sama. Orang-orang itu baru ia kenal 
sekitar satu tahun yang lalu, kecuali 
Lilia. Lilia adalah sahabatnya sejak 
SMA. Sekarang mereka tidak hanya 
berdua. Ken dan Shema yang satu 
kost-an dengan mereka menjadi te-
man-teman baru yang menyenang-
kan. Ken yang abstrak dan Shema 
yang lebih bijak dari mereka semua.

Setelah selesai dengan tugas-tu-
gas yang cukup menguras otak dan 
hati, Adisty berbaring dikasur, me-
luruskan otot-ototnya yang tegang. 
Sayup-sayupterdengar ada isakan 
tangis. Cukup buatnya merinding 
karena jam digitalnya menunjukan 
pukul sebelas malam. Ia pasang tel-
inganya baik-baik. Setelah cukup 
lama ia mendengar, ternyata suara 
itu berasal dari kamar Shema. Adisty 
keluar dengan tergesa-gesa. Ia ketuk 
pintu kamar Shema dan memanggil-
nya beberapa kali. Hingga tangisan 
itu berhenti. Lalu Shema pun mem-
bukakan pintu. Matanya sembab. 
Tiba-tiba Shema memeluknya dan 
melanjutkan tangisan.

“Ayahku masuk rumah sakit, Dis. 
Beliau kecelakaan. Setelah dicek, 
baru ketahuan ternyata ada tumor 
di kepala ayah.” Adisty kaget seten-
gah mati mendengar berita buruk 
itu. Entah apa yang harus ia lakukan 
untuk menghibur Shema.Shema tak 
kuasa menahan tangisannya. Air 
matanya membasahi bahu Adisty. 
Tangisannya semakin kencang. Lilia 
dan Ken pun sampai terbangun. Ia 
merasa iba. Shema terus saja meng-
khawatirkan ayahnya.

Mau tidak mau ayah Shema harus 

segera di operasi. Mereka berdoa 
semoga ayah Shema cepat sem-
buh. Keesokan harinya mereka tahu 
bahwa ayah Shema tak bisa berjalan. 
Mereka berharap agar ayah Shema 
hanya mengalami lumpuh sementara 
dan akan segera sembuh seperti sedia 
kala. Sekarang yang mereka khawat-
irkan bukan hanya itu. Mereka juga 
mengkhawatirkan keadaan Shema. 
Minggu ini saatnya mereka memba-
yar uang kost. Bagaimana caranya 
Shema membayar uang kost sedan-
gkan satu-satunya tulang punggung 
keluarga hanyalah ayahnya.

“Gue ada ide!” tiba-tiba teriakan 
Ken menggemparkan kantin di siang 
itu. Lalu ia menyodorkanmini poster 
Olimpiade Mahasiswa yang akan 
dilaksanakan dua hari lagi. Acara 
tersebut di sponsori oleh perusahaan 
kartu seluler ternama di Indonesia. 
Sponsor menyediakan kupon undian 
berhadiah pada setiap pembelian 
kartu perdana. Besok adalah hari 
pembukaan acara. Berkat sumban-
gan ide dari Ken akhirnya mereka be-
rencana akan membeli banyak kartu 
perdana agar mendapatkan banyak 
kupon undian.

Keesokan harinya dipembukaan 
olimpiade mahasiswa mereka mem-
beli banyak kartu sehingga mendap-
atkan banyak nomor undian. Mer

eka berharap mendapatkan door 
prize dengan hadiah utama: IPad. 
Jika beruntung mereka dapat men-
jualnya kembali dan mendapatkan 

tambahan uang. Walaupun mereka 
tahu jumlah uang tersebut tak cukup 
untuk biaya operasi, tapi setidaknya 
mereka berusaha mendapatkan tam-
bahan uang untuk membantu Sh-
ema.

Setelah sabar menunggu akhirnya 
mereka sampai pada acara yang 
dinanti-nanti. Pemenang undian 
pun satu persatu diumumkan. Saat 
hadiah utama dibacakan, dengan 
perasaan was-was mereka menung-
gu salah satu dari 15 nomor undian 
yang mereka miliki disebutkan.

“Ini dia Door Prize yang ditunggu-
tunggu.....” kata MC bercuap-cuap 
mengulur-ngulur waktu. 

“Pemenangnya adalah dengan no-
mor undian: 4....” MC menyebutkan 
deretan angka satupersatu. Adisty, 
Lilia, dan Ken bersorak.

“Kita punya 5 kupon awalnya 4!” 
kata Lilia heboh.

“ 2....”
“42..! yang ini nih!” Ken menarik 

2 nomor undian dengan deret awal 
42.

“8...”
“7! 4287! Selamat! Ada nggak nih 

pemilik nomor undian 4287? Hadiah 
bisa diambil didepan.”Adisty, Lilia, 
dan Ken pun bersorak. Mereka lom-
pat-lompat dan berputar-putar sep-
erti anak kecil. Semua orang mem-
perhatikan mereka dengan perasaan 
iri.

“Ada! Ada!” teriak Ken sambil 
berlari ke arah MC. Selain Ken ada 

juga mahasiswa yang maju ke depan 
bersamaan dengannya.

“Ini, mas. Nomor undian saya 
4287.” kata mahasiswa itu sambil 
menyodorkan kuponnya.

“Eh? Yang dapet itu gue. 4287 itu 
punya gue.” kata Ken nyolot sambil 
terheran-heran. Ken pun menyodor-
kan kuponnya ke panitia.

“Ooh maaf, mbak. Ini 4281 bukan 
4287. Coba mbak liat punya mas ini. 
Mbak salah liat.”kata panitia.Ken 
terbelalak. Ternyata benar ia salah 
melihat angka.

Mereka pun putus asa. Akh-
irnya mereka membuat rencana 
kedua:patungan untuk tambahaan 
uang kost-an Shema, karena jika 
minggu ini tidak terbayar maka 
pemilik kost-an akan menyewa-
kannya pada orang lain. Sekarang 
masalahnya, bagaimana menutupi 
biaya rumah sakit ayah Shema. 
Uang mereka tak cukup untuk itu. 
Mereka pun melamun di pinggiran 
jalan sambil menghabiskan sisa-sisa 
jus jeruk. Dari seberang jalan ada 
sebuah mobil berplat stasiun televisi 
nasional.

“Itu... kayaknya om gue deh..” 
kata Lilia sambil melihat seseorang 
berseragam stasiun televisi nasional 
itu.

“Om! Om Hendra!” teriak Lilia. 
Orang yang dimaksud pun menoleh 
dan melambaikan tangan sambil 
tersenyum. Ternyata om Lilia ada-
lah crew sebuah acara terbaru di 

stasiun televisi tersebut. Nama ac-
aranya “Sekitar Kita”. Sasaran acara 
ini yaitu masyarakat kurang mampu 
yang membutuhkan dana untuk pen-
gobatan. Dana itu sendiri dihasilkan 
dari pundi-pundi amal. Harapanpun 
muncul.

“Nah om pas banget. Kita punya 
temen yang ayahnya harus di operasi 
secepatnya karena tumor. Om bisa 
bantu kan?” kata Ken memohon.

“Kamu yakin temen kamu itu 
bener-bener dari keluarga yang ng-
gak mampu? Soalnya kami cuma 
membantu orang-orang yang per-
ekonomian keluarganya kurang 
beruntung.” tanya om Hendra me-
mastikan.

“Bener om. Masa sih om ng-
gak percaya sama kita.” jawab Lilia 
meyakinkan. Akhirnya seluruh crew 
setuju. Mereka pun secepat mung-
kin mendatangi rumah sakit tempat 
ayah Shema dirawat. Sesampainya 
disana tampak Shema dan ibunya 
yang sedang menjaga ayahnya yang 
terbaring lemah. Sebelum diliput, 
om Hendra terlebih dahulu meminta 
izin pada ibu Shema untuk memban-
tu membiayai seluruh pengobatan 
dan operasi. Shema dan ibunya san-
gat bersyukur. Tak henti-hentinya 
mereka berterima kasih.

“Kalian... pasti udah susah-su-
sah ngurusin semuanya. Makasih 
ya... Aku juga minta maaf. Aku se-
lalu ngerepotin kalian.” mata Shema 
berkaca-kaca. Ada ketulusan disana.

“Nggak sama sekali kok Shem. 
Kami kan keluarga kamu. Udah se-
harusnya kayak gini. Jangan sedih 
lagi ya.” kata Adisty. Mereka pun sal-
ing berpegangan tangan, saling men-
guatkan. Seakan-akan ada energi 
positif yang mempererat hubungan 
mereka. Semakin hari persahaba-
tan ini semakin kuat. Dan mereka 
merasa beruntung bisa saling men-
genal satu sama lain. Meskipun sifat 
mereka berbeda-beda, namun mer-
eka bisa saling melengkapi. Tiba-tiba 
Adisty ingat tugas laporannya pada 
malam itu, mengenai emulgator. 
Ia menganalogikan persahabat itu 
seperti emulgator yang dapat men-
stabilkan emulsi sehingga membuat-
nya tidak mudah terpisah. Shema 
yang semanis susu. Lilia yang sepo-
los vanila. Ken yang hangat, dialah 
yang selalu mencairkan suasana. 
Merekalah yang dapat menstabilkan 
emulsinya yang lembut.

***Penulis adalah mahasiswi De-
partemen Fisika FMIPA IPB 48***

Emulsi Susu Vanilla
Oleh : Dena Nadya Rahayu

C E R P E N

Redaksi menerima kiriman tulisan berupa Cerpen. Panjang tulisan maksimal 7500 karakter dengan spasi. Jangan lupa cantumkan identitas lengkap 
penulis. Kirimkan ke korankampus_ipb@yahoo.com. Cerpen yang beruntung akan dimuat di Koran Kampus dan mendapatkan hadiah menarik.

FAHMI



SASTRA22 KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012 TTSKOMIK 23KORAN KAMPUS 43, MEI-JUNI 2012
1 2 3 4

5 6

7 8 9

10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21

22 23 24 25

26 27

28

29 30

31 32

33

34 35

36 37 38

39

40

41 42

43 44

45

46

47 48

49

50

51

EclipseCrossword.com

1. Mas kawin
3. Nilai jual barang/jasa
4. Mahkamah Agung
6. Ruangan di kapal
7. Kota metropolitan
8. Tulis PO
9. Gaya kepemimpinan orde baru
11. Nama institut di kota bogor
12. Jasad, raga tak bernyawa
14. Kelompok masyarakat
16. Pusat kendali
18. Kuda
20. Nona
21. Tidak keras, empuk
23. Proporsional
24. Pahlawan tanpa tanda jasa
25. Berat bersih
27. Cendekiawan
29. Puncak semeru
30. Membelanjakan harta di jalan Allah
35. Lidah (bhs. Jawa)
36. Merangkak (bhs.ing)
37. Hewan laut
42. Tidak terkendali
44. Sebutan 8 golongan penerima zakat
45. Negara kepulauan di Asia Tenggara
46. Periode enam bulanan
49. Kamu (bhs. arab)

2. Ribut
5. Paragraf, kumpulan kalimat
10. Nama Direktur Direktorat-
      Kemahasiswaan sekarang
13. Panitia
15. Nama gunung di Indonesia
17. Club, diskotik
19. Tua, nyaris rubuh
22. Beda, khas
24. Pantun atau sajak khas jawa
26. Rencana, isu
28. Ki Hajar . . . . .
30. Tinta (bhs. ing)
31. Kerajinan tangan khas tasikmalaya
32. Keriting, bergelombang
33. Angkatan Laut
34. Kode
38. Alat - alat (bhs. ing)
39. Ruangan
40. Sempoa (bhs. ing)
41. Pegawai, tenaga kerja
43. Dan (bhs. jawa)
47. Ibukota pakistan
48. Satu
50. suntikan
51. bahan bakar pesawat

Mendatar : Menurun :

INOT
by: Thony “jalan pintas”
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Mengekspos 
keindahan 
Alam di IPB
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Di Kandang FAPET Sunset di IPB

Lapangan 
Latihan Kuda, FKH

Lahan Penelitian Tanaman 
Jagung

Rumah Kaca di 
Cikabayan

“ Tidak sedikit 
dari kita belum 
menyadari 
keindahan alam 
yang tersembunyi 
di Kampus 
IPB Darmaga. “
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