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 Adanya pembangu-
nan infrastruktur merupakan 
fenomena baru yang domi-
nan terlihat di “Kampus 
Inovasi” Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Pembangunan 
infrastruktur kampus sedang 
gencar dilakukan di bebera-
pa titik. Kebijakan tersebut 
menimbulkan gejolak di ber-
bagai lapisan masyarakat.
 Alih fungsi lahan hi-
jau  kampus di beberapa titik 
mengorbankan pepohonan
rimbun yang merupakan 
habitat berbagai makh-
luk hidup. Lahan terbuka 
hijau semakin hari terus 
berkurang diikuti den-
gan rentetan permasalahan 
yang mulai muncul akibat 
pembangunan yang dilaku-
kan. Semenjak itu, gejolak 
pembangunan infrastruktur 
kampus memanas hingga 
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menuai pro dan kontra.
 Mahasiswa melaku-
kan berbagai aksi yang 
menggetarkan kebijakan 
pembangunan infrastruktur 
kampus. Aksi yang dilaku-
kan baik secara langsung 
maupun tidak langsung itu 
pun sempat menarik per-
hatian publik. Secara ti-
dak langsung dapat dilihat 
di beberapa media sosial 
yang ada, terdapat segelint-
ir unggahan dengan tegas 
menentang kebijakan ini. 
Pergerakan ini dimulai cu-
kup taktis dan dinamis.
 Penjelasan dari para 
pemegang jabatan di kam-
pus kita bersama ini cukup 
menarik untuk disimak. 
Kami menyajikan berita 
hangat seputar pembangu-
nan infrastruktur kampus 
hijau yang akhir-akhir ini 

dilakukan. Mulai dari ter-
bentuknya aliansi maha-
siswa yang menolak kebi-
jakan hingga penjelasan dari 
pihak penyelenggara pem-
bangunan, kami tuliskan 
tanpa memihak siapa pun.
 Koran Mahasiswa 
Baru Angkatan 55 
telah merekam jejak 
pembangunan infrastruktur 
kampus hijau. Segenap 
tim redaksi berusaha 
menyajikan pilihan berita 
yang ringan dibaca namun 
dapat menyampaikan 
pesan yang terjadi di balik 
pembangunan kampus. 
Selamat datang di Kampus 
Inovasi, Saga Agrisatya!

Salam pers mahasiswa!
Annisa Dinulislam

Tim Redaksi Koran Kampus



MENGENAL IPB MOBILE 
FOR STUDENT
APLIKASI BERBASIS MOBILE PERTAMA DI IPB

 Sejak peluncuran per-
dana IPB Student Mobile pada 8 
April 2018 silam, aplikasi tersebut 
telah menjadi bagian dari kesehar-
ian mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB). Kehadirannya disam-
but hangat oleh mahasiswa, terbukti 
dengan rating 4,8 di Google Play dan 
ulasan pengguna yang sangat baik.
 Aplikasi ini merupakan 
salah satu langkah awal rektor IPB 
Dr. Ir. Arif Satria untuk menjadikan 
Information and Technology 
(IT) sebagai urat nadi IPB demi 
terwujudnya digitalisasi IPB yang 
siap menyambut revolusi industri 4.0.
Tujuan pembuatan aplikasi ini 
sendiri adalah agar mahasiswa dapat 
lebih mudah untuk mengawasi 
kegiatan akademik mereka.
 Fitur-fitur yang telah 
tersedia dalam pembaharuan 
pada bulan Mei yang lalu antara 
lain jadwal kuliah, jadwal ujian, 
transkrip nilai, kehadiran, dan 
layanan e-complain. Telah hadir 
pula push notification untuk jadwal 
yang masih menjadi prioritas utama.
 Mahasiswa dapat men-
gakses layanan-layanan tersebut 
dengan melakukan log in meng-
gunakan ID IPB masing-masing. 
Aplikasi ini hanya dapat diakses 
secara daring untuk memperkecil 
pengunaan storage yang terpakai 
dan agar pengguna dapat tetap 
up-to-date dengan pembaharuan 
informasi maupun versi aplikasi.
 Pembuatannya pun hanya 
memakan waktu kurang dari tiga 
bulan. Hal ini terhitung sejak terben-
tuknya tim dari DSITD (Direktorat 
Sistem Informasi Dan Transformasi 
Digital) yang diberi amanat lang-
sung oleh rektor hingga perilisan 
perdana di Google Play Store untuk 
Operation System (OS) Android. 
Disusul beberapa minggu setelahnya 
di App Store untuk pengguna iOS.

“Kendalanya, IPB 
sendiri belum pernah 

punya aplikasi Android 
atau Iphone. Otomatis, 

tim pengembang 
belajar dari awal. 

Alhamdulillah, tim 
kami sudah biasa 
programming jadi 

pembelarannya cukup 
cepat,”

-Pangudi,Staff IT DSITD

“

“

 Aplikasi ini masih akan 
dikembangkan lebih jauh lagi. Tim 
pengembang IPB Mobile sendiri 
telah memiliki timeline program 
pembaharuan yang jelas dari 
versi ke versi berikutnya. Saran 
dan laporan mengenai bug dari 
berbagai pihak melalui berbagai 
media diterima. Rekapitulasi 
masukan nantinya akan menjadi 
bahan pertimbangan untuk dapat 
diimplementasikan agar aplikasi 
ini bisa lebih baik lagi ke depannya.
 Akan tetapi, mahasiswa 
vokasi dan pascasarjana belum 
dapat menikmati fitur-fitur terse-
but. Keterlambatan dibanding sar-
jana disebabkan oleh kendala pada 
koordinasi data-data mahasiswa 
diploma dan pascasarjana.  Tahap 
tersebut kini diketahui hanya ting-
gal menunggu verifikasi, sehingga 
tak lama lagi mahasiswa diploma 
dan pascasarjana pun ditarget-
kan dapat mengakses IPB Mo-
bile ini sebelum akhir tahun ini. 
 Diperkirakan dalam 
waktu dekat, akan hadir pula ap-
likasi serupa yaitu IPB Mobile for 
Lecturer. Aplikasi ini ditujukan 
kepada staf tenaga kependidikan 
IPB. Aplikasi ini nantinya akan 
dapat melayani komunikasi dua 
arah antara dosen dengan ma-
hasiswa dengan mengintegrasi-
kan kedua aplikasi IPB Mobile.
 Aplikasi-aplikasi ini ti-
dak memuat iklan maupun pun-
gutan dana, sehingga pengerjaan-
nya tidak mengambil keuntungan. 
Tujuan pengerjaannya pun me-
mang didedikasikan untuk ci-
vitas akademika IPB. Aplikasi 
ini dibuat dengan harapan agar 
mahasiswa dapat memanfaat-
kan sebaik-baiknya berbagai ke-
mudahan yang telah diberikan 
dan turut mendukung perkem-
bangannya dariwaktu ke waktu.
 Aplikasi IPB Mobile 
ini masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti sulitnya koordinasi 
dengan pihak departemen terkait 
data-data yang diperlukan, serta 
masih adanya beberapa bug. 
Meski begitu, mengingat rutinnya 
pembaharuan yang dilakukan 
tim dari DSITD, diharapkan 
ke depannya aplikasi ini dapat 
menjadi lebih baik lagi dan benar-
benar menjadi aplikasi yang 
menunjang kegiatan akademik 
mahasiswa dan menjadi dasar 
perkembangan IPB di bidang IT.

M. Adam Maulana
Koran Kampus 14 

Ratasha Zahwanda R
Koran Kampus 14 

M. Alif Hanif Fadillah
Koran Kampus 14 
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Ilustrasi oleh Hani Ristiawan

GEJOLAK INFRASTRUKTUR

  
  
  
  
  
  
    
   
 D i l a k u k a n n y a 
pembangunan Gedung Departemen 
Biokimia bukan tanpa alasan. 
Mengingat Departemen Biokimia 
memang belum memiliki gedung 
tersendiri, sehingga dalam 
perkuliahan, mahasiswa Biokimia 
menempati ruangan di wing 5 level 
5 Fakultas Peternakan (Fapet IPB). 
Idealnya, satu departemen harus 
memiliki satu gedung tersendiri dalam 
satu lokasi. Maka, untuk menunjang 
kenyamanan dalam perkuliahan, 
dilakukanlah pembangunan Gedung 
Departemen Biokimia. Gedung 
tersebut akan terletak di belakang 
Auditorium FMIPA dengan 4 lantai 
dan 1 wing. 
 Pembangunan gedung 
seluas 700 meter persegi dengan 
total biaya sekitar 26 miliar rupiah 
yang berasal dari dana sukuk ini 
diperkirakan selesai pada awal 
Oktober 2018 dengan estimasi waktu 
pengerjaan sekitar 195 hari. PT. 
Bangun Bumi Persada Jaya dengan 
kurang lebih 50 pekerjanya didaulat 
menjadi kontraktor yang bertanggung 
jawab dalam menyelesaikan proyek 
pembangunan Gedung Departemen 
Biokimia dan pemerataan jalan 
depan Masjid Al-Hurriyyah. Meski 

 

pembangunan dilakukan demi 
meningkatkan kenyamanan civitas 
akademika, layaknya mata uang yang 
mempunyai dua sisi, proyek tersebut 
menuai berbagai tanggapan baik pro 
maupun kontra. Civitas akademika 
yang beranggapan pro terhadap 
pembangunan didasari alasan bahwa 
pembenahan infrastruktur memang 
harus dilakukan demi kenya
manan proses perkuliahan dan 
kegiatan akademik lainnya di sekitar 
areal tersebut, sedangkan civitas 
akademika yang berpandangan kontra 
beranggapan bahwa  pembangunan 
tersebut menyebabkan kerusakan 
habitat fauna di sekitar masjid Al-
Hurriyyah dan gedung FMIPA baru. 
 Menanggapi permasalahan 
kerusakan habitat fauna, Bunga, salah 
satu kontraktor yang bertanggung 
jawab dalam proyek pembuatan 
Gedung Departemen Biokimia 
menegaskan bahwa pembangunan 
gedung Biokimia memang harus 
dilakukan dengan mengorbankan 
pepohonan di area tersebut. Rencana 
pembangunan Gedung departemen 
Biokimia telah sesuai dengan kontrak 
yang telah disepakati bersama antara 
pihak kontraktor dan pihak IPB. 
Ade Supriyatna selaku Kepala Tata 
Usaha Departemen Biokimia juga 
menuturkan tanggapannya terhadap 
isu tersebut, “Penebangan pohon 
memang tidak dapat dihindari. 
Ketika gedung telah selesai dibangun, 
akan dilakukan penanaman kembali 
tumbuhan hijau, walaupun tidak 
sebanyak sebelumnya karena sebagian 
lahan telah dialokasikan untuk 
gedung,” paparnya. 

 Mahasiswa sejatinya 
mendukung adanya program 
pembangunan dan pembenahan 
infrastruktur kampus. Namun, yang 
menjadi poin permasalahan adalah 
rusaknya ekosistem yang disebabkan 
oleh pembangunan tersebut. Unit 
Konservasi Fauna (UKF IPB) dan 
Perkumpulan Pecinta Alam atau 
LAWALATA IPB mencoba untuk 
menemui staf Biro Umum IPB 
dalam rangka berdiskusi mengenai 
kelangsungan ekosistem di sekitar 
areal pembangunan. Namun, usaha 
tersebut gagal. Sehingga mereka harus 
bekerja sama dengan BEM KM IPB 
untuk melakukan birokrasi dengan 
pihak rektorat.
 Usaha penyelamatan 
ekosistem lain dilanjutkan dengan 
mengadakan diskusi khusus dari 
berbagai sudut pandang dan 
disiplin ilmu antara UKM pecinta 
alam dan pecinta fauna IPB, yaitu 
Unit Konservasi Fauna (UKF) dan 
LAWALATA dengan menggandeng 
BEM KM IPB yang telah berdiskusi 
dengan pihak rektorat, serta 
beberapa perwakilan mahasiswa dari 
Departemen Arsitekstur Lansekap 
(ARL), Konservasi Sumberdaya Hutan 
dan Ekowisata (KSHE), serta Teknik 
Sipil dan Lingkungan (SIL).
 Menurut Dandung, Ketua 
Umum UKF IPB, bahwa hal yang 
dicita-citakan oleh pihak rektorat 
mengenai Green Campus sangat 
bertolak belakang dengan keadaan 
saat ini. “Yang pertama Green 
Building, rektorat merencanakan 
Green Building yang hemat energi, 
tidak merusak kontur tanah.

 Namun kenyataannya, 
pembangunan saat ini 
mengubah kontur 
tanah dan vegetasi. 
Pengerukan terjadi 
d i m a n a 
m a n a . 
S e l a i n 
i t u , 

biodiversitas 
disini juga 
d i p a s t i k a n 
hilang karena 
penebangan 
p o h o n 
tersebut,” 
paparnya.
D a n d u n g 
juga menuturkan bahwa alasan 
yang diberikan pihak rektorat tidak 
logis.  “Pihak rektorat mengatakan 
bahwa master plan pembangunan 
infrastruktur kampus sudah 
dicanangkan sejak IPB dibangun 
atau jauh-jauh hari sedangkan 
pembangunan yang sekarang 
dilakukan dengan meratakan jalan 
dan vegetasi sangat menolak kontur 
IPB karena IPB merupakan bukit,” 
imbuhnya.
 Banyak ditemui monyet 
yang berkeliaran di perpustakaan 
pusat atau Layanan Sumberdaya 
Informasi IPB (LSI IPB) dan sekitar 
fakultas tempat pembangunan 
gedung biokimia seperti Gedung
Fakultas Ekonomi dan Manajemen  
baru (FEM baru). Ini merupakan 
alah satu akibat dari penebangan 
pohon di daerah pembangunan yang 
dampaknya dapat diliat langsung. 

Mahasiswa seringkali dikejutkan 
dengan keberadaan monyet di ruang 

gedung di daerah pembangunan. 
“Hutan-hutan di kampus 

ini awalnya 
memang bukan 
habitat monyet. 
K e m u n g k i n a n 

besar monyet 
tersebut terlepas dari 
pusat penelitian 

primata.” 
U n g k a p 

G, salah satu 
mahasiswa yang 

enggan disebutkan identitasnya. Tak 
mengherankan kini monyet monyet 
tersebut mencari habitat baru untuk 
dia bertahan hidup karena habitat 
lamanya berubah menjadi areal 
pembangunan gedung kuliah baru.
 “ P e m b a n g u n a n 
kampus memang merupakan 
hal yang paling penting. Tentu 
ada hal yang harusdikorbankan 
termasuk pembukaan lahan. Kalau 
kita tengok sejarah, Dra maga 
dulunya adalah hutan. Kemudian 
dirambah dan dijadikan kampus 
seperti ini.” , tutur G.  
 Berdasarkan peta 
IPB yang dilihat melalui Citra 
Langsat, kawasan hijau di IPB 
masih sangat besar. Pembangunan 
gedung yang terjadi akhir akhir ini 
sebetulnya masih aman. Karena 
tetap harus ada yang dikorbankan 
demi perkembangan kampus

“Searching and serving the best”

 Selaras dengan mottonya, Institut 
Pertanian Bogor (IPB) berusaha untuk 
memberikan yang terbaik   bagi   civitas 
akademiknya. Terlihat dari gencarnya 
dilakukan berbagai pembangunan dan 
pembenahan infrastruktur. Salah satu 
contoh pembangunan yang dilakukan 
adalah dibangunnya Gedung Departemen          
Biokimia di areal Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) baru 
dan proyek pemerataan jalan di  depan 

Masjid Al-Hurriyah IPB.

Pembangunan Gedung Departemen Biokimia Aksi Penyelamatan Ekosistem

Pembangunn Gedung Biokimia
(Foto oleh Muhammad Faiz Al Anshari) 

Ilustrasi oleh  Ariana  Putri
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KAMPUS HIJAU

IPB. “Pemegang kebijakan sudah 
pasti memikirkan pembangunan ini 
dengan matang dan tidak gegabah 
memutuskan. Dan mahasiswa 
harus melek, bahwa kritis tidak 
harus menentang. Kritis bisa saja 
melalui crosscheck kebijakan  yang 
ada kemudian mendukung untuk 
kepentingan bersama.”, imbuh G kala 
itu.
 Pendapat lain dikemukakan 
oleh Kepala Divisi Kajian Strategis 
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(BEM FPIK), Firdausa Febi Alfariz, 
menyatakan bahwa pembangunan 
di IPB memang disetujui karena 
konsepnya masih memperhatikan 
keberadaan tumbuhan di sekitar 
bangunan dan jumlah gedung di IPB 
belum mengakomodasi kebutuhan 
ruangan bagi seluruh mahasiswanya.
 “Pembangunan ini 
memang merupakan gerakan yang 
nyata dari rektor IPB. Kemajuannya 
juga sangat nampak. Tapi disisi 
lain, pembangunan ini mempunyai 
beberapa sisi negatif. Pembangunan 
juga sempat terhenti beberapa 
saat, sounding terhadap 
mahasiswa kurang, dan 
sering terjadi kecelakaan 
mahasiswa karena jalur 
yang licin di sekitar areal 
pembangunan” tutur 
Firdausa Febi Alfariz.

 
 Selain permasalahan 
lingkungan, selama proyek 
pembangunan dilaksanakan, muncul 
beberapa kendala bagi mahasiswa 
dalam aksesibilitas. Akses jalan 
di depan Masjid Al-Hurriyyah 
hampir seluruhnya telah ditutup. 
Penutupan dilakukan lantaran sedang 
dilaksanakannya  penggalian di 
depan Masjid Al-Hurriyyah untuk 
kepentingan proyek pemerataan jalan 
antara Gedung Departemen Biokimia 
dan Masjid Al-Hurriyyah.
 Bagi pengguna kendaraan 
yang ingin menuju Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan (FPIK), Fakultas 
Peternakan (FAPET), Fakultas 
Kedokterah Hewan (FKH), dan 
sekitarnya, bila tidak mau mengambil 
resiko melewati jalanan yang licin 
disekitar areal pembangunan, 
disarankan untuk mengambil jalan 
memutar melewati jalan samping 
gedung rektorat IPB. Apabila tetap 
memaksa untuk melewati jalur 
tersebut, maka pengendara harus siap 

menerima konsekuensi, 

seperti roda kendaraan tergelincir 
atau selip dan badan kenda
raan menjadi berdebu. 
 Bagi pejalan kaki, mobili 
sasi lebih sulit karena jarak yang di 
tempuh semakin jauh. Sama halnya 
seperti penggunakendaraan bermotor 
para pejalan kaki harus menempuh
jalur memutar melewati jalan 
samping gedung rektorat bila memilih 
untuk tidak melewati jalur area 
pembangunan. “Sekarang untuk 
mobilisasi cukup sulit. Contohnya, 
dari FMIPA baru menuju LSI saja 
harus mengam bil jalur memutar,” ujar 
salah satu anggota BEM FMIPA, Filza 
Zhafira.
 Pejalan kaki nampaknya 
menanggung kendala dan risiko lebih 
selama masa pembangunan. Kendala 
yang paling dirasakan adalah saat 
civitas akademika harus pulang saat 
malam hari dikarenakan terdapat 
agenda tertentu di fakultas. Alternatif 
pilihan adalah melewati jalanan 
samping rektorat yang cukup seram 
untuk dilalui ketika malam hari atau 
melalui

jalan depan Masjid Al-Hurriyyah 
tetapi cukup sulit menemukan jalan 
setapak ketika gelap. Bus kampus 
IPB didaulat sebagai salah satu 
solusi dalam menghadapi kendala 
aksesibilitas selama pembangunan 
dilakukan. Namun, pada awal 
proyek pembangunan berjalan, bus 
sempat dihentikan sementara untuk 
penyesuaian koridor rute. Mau tidak 
mau, POKI atau ojek kampuslah yang 
diandalkan mahasiswa.

 Ketika pembangunan 
dilaksanaan, lingkungan areal sekitar 
proyek menjadi terasa sangat gersang 
saat siang hari. Hal tersebut menjadi 
salah satu pemicu munculnya debu-
debu di jalanan. Munculnya debu juga 
ditimbulkan oleh truk dan kendaraan 
lain yang melewati daerah proyek. 
Berbeda ketika hujan turun, jalanan 
sekitar proyek menjadi licin dan becek 
sehingga memerlukan kehati-hatian 
lebih dalam menjaga keselamatan saat 
melewati jalanan ini. Beruntung, kini 
keadaan lebih terkendali. Hal tersebut 
dikarenakan adanya penutupan akses 
dari Masjid Al-Hurriyah hingga GOR 

Lama. Meskipun pada 
akhirnya aksesibilitas 
menjadi terganggu 

namun penutupan jalan 
menjadi salah satu solusi 

dalam mengatasi 
p e r m a s a l a h a n 

tersebut.

 

 Konsep pemerataan jalan 
sebelumnya telah diterapkan di 
jalanan depan Fakultas Pertanian 
(Faperta IPB), FMIPA IPB lama 
hingga Common Class Room(CCR 
IPB). Jalanan yang awalnya naik 
turun, kini berubah menjadi datar dan 
nyaman untuk dilewati. Rencananya 
pemerataan jalanan depan masjid Al-
Hurriyyah akan disamakan dengan 
jalanan depan CCR.
 “Dulu ketika pembangunan 
CCR dan Teaching Laboratorium (TL) 
juga demo tidak ada berhentinya. Tapi 
sekarang semua bisa menikmati akses 
jalanan depan CCR dan kenyamanan 
gedung CCR,” papar Dr. Ir. Bonny 
Poernomo Wahyu Soekarno, M.Si, 
Kepala Biro Umum, Sarana dan 
Prasarana IPB.

Aksesbilitas

Dampak Lain

Pemerataan Jalan

Suasana di tempat pembangunan Gedung Biokimia (Foto oleh Muhammad Faiz Al Anshari)

Annisa Dinulislam
Koran Kampus 14

Iyan Yuliana
Koran Kampus 14

Mia Aulia Nurdini
Koran Kampus 14

Rafika Sari Puspa
Koran Kampus 14

Ilustrasi oleh Hani Ristiawan
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Aksetabilitas Dibalik Pembangunan Kampus Hijau 

Proyek pemerataan jalan di 
sekitar area Masjid Al-Hurri-
yah Institut Pertanian Bogor 
(IPB) sedang gencar dilak-

sanakan. Ketika proyek tersebut telah 
rampung dilaksanakan, diharapkan 
dapat meningkatkan kenyamanan ak-
sesibilitas civitas akademika IPB. Na-
mun, selayaknya mata uang yang me-
miliki dua sisi, dibalik dampak positif 
yang akan didapat, terdapat dampak 
negatif yang dirasakan oleh civitas ak-
ademika IPB selama pembangunan. 
Diberlakukannya penutupan jalan 
di jalur Masjid Al-Hurriyah sampai 
Gedung Olahraga Lama (Gor Lama 
IPB)  mengakibatkan terganggunya 
aksesibilitas civitas akademika IPB.

 Bus kampus merupakan 
salah satu mode transportasi yang 
terkena imbas dari penutupan ja-
lan. Bus yang sebelumnya memiliki 
5 rute perjalanan, kini hanya diber-
lakukan 2 rute, yaitu rute 1 dan rute 
4. Rute 1 melewati Fakultas Pertanian 
(Faperta), Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM)/Fakultas Ekolo-
gi Manusia (FEMA), LSI, Fakultas 
Teknologi Pertanian (Fateta), Fakultas 
Kehutanan (Fahutan), Asrama Putri, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pen-
getahuan Alam, dan Berlin. Sedan-
gkan untuk rute 4 melewati Fakultas 
Kedokteran Hewan (FKH), Green TV, 
Kantor Pasca Sarjana, gerbang utama 
dan gedung Graha Widya Wisuda 
(GWW). Untuk jumlah armada 
bus, yang melewati rute 4 terdapat 
7 bus dan untuk rute 1 hanya 4 bus.

a. Pembangunan Gedung Biokimia 

Pergantian rute bus kampus cukup 
menjadi kendala bagi civitas aka-

demika yang melakukan perjalanan 
dari Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) menuju Fakultas 

Kehutanan (Fahutan).

 Perjalanan antara dua 
fakultas tersebut memerlukan per-
pindahan atau transit bus rute 1 
menuju bus rute 4—atau seba-
liknya—di gedung GWW. “selama 
pembangunan, saya merasa cu-
kup kesulitan jika ada kegiatan ke 
fakultas lain atau perpustakaan di-
karenakan harus melakukan per-
pindahan bus” Ungkap Dhivanadya 
Nirari, salah satu mahasiswa FPIK.

Kendala Mobilisasi MPKMB 55
 Selain bus kampus, acara 
Masa Pengenalan Mahasiswa Baru 
55 (MPKMB 55) juga merasakan   

kendala akibat penutupan ja-
lan selama proyek   pemer-
ataan jalan dilaksanakan.  
 Berdasar dari pernyataan 
awal dari pihak rektorat yang mem-
perkirakan bahwa proyek akan se-
lesai sebelum MPKMB 55, pihak 
panitia telah membuat rencana 
mobilisasi mahasiswa dari asrama 
C4 dan A6 melalui jalur Masjid Al-
Hurriyah IPB. Namun, hingga kini 
proyek tersebut tak kunjung tuntas.
Berdasarkan penjelasan dari berbagai 
pihak mulai dari kontraktor hingga 
pihak rektorat menyatakan bahwa 
proyek tersebut akan selesai pada Ok-
tober 2018. Hal tersebut menyebab-
kan mobilisasi MPKMB 55 mahasiswa 
baru dari asrama C4 dan A6 menuju 
GWW—atau sebaliknya—terkendala. 
 Terdapat dua jalur alter-
naif yang dapat digunakan untuk 
mobilisasi, yaitu melewati jalur FEM 
baru -FPIK dan jalan setapak di 
samping Masjid Al-Hurriyah IPB. 
 “Mobilisasi MPKMB 55 ta

hun ini memang mengalami kendala 
akibat adanya pemerataan jalan dan-
penutupan jalan di sekitar Al-Hurri-
yah. Khususnya bagi mahasiswa baru 
yang tinggal di asrama C4 dan A6 
yang berlokasi di sekitar area pem-
bangunan,” ujar Ketua Divisi Acara 
MPKMB 55, Kresna Bhayu Adelta.
 Kresna mengungkapkan, 
bahwa panitia MPKMB 55 telah 
berkoordinasidengan pihak rektorat 
terkait mobilisasi yang terkendala aki-
bat penutupan jalan di daerah Masjid 
Al-Hurriyah.
Untuk mengatasi kendala yang akan 
dihadapi, Kresna menuturkan bahwa 
panitia MPKMB 55 telah diberi be-
berapa solusi oleh Direktorat Kema-
hasiswaan (Ditmawa IPB), salah satu-
nya adalah dengan memanfaatkan bus 
kampus  dalam melakukan mobilisasi 
mahasiswa baru dari asrama C4 dan 
A6 menuju lokasi acara MPKMB 55. 
Namun, pihak Ditmawa tak kunjung 
memberi kepastian pada panitia MP-
KMB 55.
 

 Karena desakan  keadaan 
dan ketidakpastian yang tak kunjung 
diberikan oleh Ditmawa, maka pa-
nitia  MPKMB 55 mencoba meny-
iapkan beberapa rencana tambahan, 
yaitu dengan memanfaatkan jalan se-
tapak di sekitar Masjid Al-Hurriyah.  
 Jalan setapak tersebut 
merupakan satu-satunya jalan ter-
dekat yang dapat ditempuh oleh ma-
hasiswa baru menuju tempat acara 
MPKMB 55 dilaksanakan. Selain 
digunakan untuk memobilisasi ma-
hasiswa yang tinggal di asrama C4 
dan A6, jalan setapak ini juga akan 
digunakan sebagai jalan utama untuk 
memobilisasi mahasiswa baru pada 
kegiatan “Faculty Day” di hari ketiga 
dan keempat MPKMB 55 dilakukan. 
 “Kami telah melakukan 
simulasi mobilisasi dengan menggu-
nakan jalan setapak tersebut. Jalan se-
tapak memang berbahaya digunakan 
apalagi jika kondisi hujan, jalanan 
menjadi licin. Kami akan mengusa-
hakan sebaik mungkin jalan tersebut 

menjadi aman dengan menggunakan  
kardus atau banner bekas yang tidak
dipakai sebagai alas agar jalan tidak 
licin. Kami memilih jalan setapak ini 
karena sangat tidak memungkink-
an untuk memobilisasi mahasiswa 
baru melewati jalur FEM Baru-FPIK 
karena sangat jauh,” Tutur Kresna.
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FAPERTA – FEM/FEMA – PERPUSTAKAAN 
(LSI) – SIMPANG LSI/FATETA – FATETA 
— FAHUTAN 1 – FAHUTAN 2 – TANOTO 
– ASRAMA PUTRI – STUDENT CENTRE/
MIPA/GYMNASIUM  –  BERLIN – FAPERTA

FKH – FAPET – FPIK – GOR LAMA – AL 
HURRIYYAH – ASRAMA INTERNASIONAL 
– POSKO MENWA – TANOTO – FAHUTAN 
2 – FAHUTAN 1 – FATETA – PERSIMPAN-
GAN LSI/FATETA – TECHNO PARK – AL 
HURRIYYAH – GOR LAMA – FPIK – FKH

FKH – FAPET – FPIK – GOR LAMA 
– AL HURRIYAH – TECHNO PARK – 
PERSIMPANGAN LSI/FATETA – PER-
PUSTAKAAN (LSI)  – FEM/FEMA – 
FAPERTA – GRAWIDA – BNI – GWW

FKH – TEMPAT PENELITIAN – PARKIR 
MOTOR GREEN TV – GREEN TV 
– KANTOR PASCA SARJANA – PIN-
TU GERBANG UTAMA – GWW

ASRAMA PUTRA – MENWA 
– TANOTO – ASRAMA PUTRI

b. Penutupan jalan menuju Perumdos 

c. Akses jalan yang terputus menuju FPIK-FAPET-FKH  d. Akses jalan yang terputus akibat pembangunan gedung Biokimia
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Widya Purnama S
Koran Kampus 14 

Annisa Dinulislam
Koran Kampus 14
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BEM KM IPB 
Tampung Keluhan Mahasiswa
melalui Platform “LaporinAja”
Masa kuliah adalah 
masa yang sangat 

berbeda dengan 
masa sekolah, mulai 
dari sistem belajar-

mengajar, ruang 
lingkup pergaulan, 

tugas, bahkan fasili-
tas. Kekhasan yang 

hanya ada saat masa 
kuliah tersebut mem-
bawa berbagai per-

soalan yang membu-
tuhkan sebuah wadah 

untuk menampung 
yang kemudian akan 

diadvokasikan ke-
pada pihak kampus, 
karena tak jarang, 
permasalahan-per-

masalahan yang dira-
sakan mahasiswa ha-
rus melibatkan pihak 
kampus untuk meny-
elesaikannya. Dari 

hal tersebut, BEM KM 
IPB membuat sebuah 
wadah atau platform 

“Laporin Aja”. Ma-
hasiswa dapat mel-
aporkan permasala-
hannya di platform 

tersebut untuk kemu-
dian diadvokasikan 

ke pihak kampus.

Platform “Laporin Aja” meru-
pakan program BEM KM IPB yang 
dibawahi oleh tiga kementerian seka-
ligus, yaitu Kementerian Kebijakan 
Kampus, Kementerian Kesejahter-
aan Mahasiswa, serta Kementerian 
Media dan Branding. Ketiga kemen-
terian tersebut bekerjasama untuk 
membuat program “Laporin Aja” 
sebagai wadah yang memfasilitasi 
mahasiswa dalam menumpahkan 
keluh kesahnya terhadap berbagai 
masalah yang terdapat di kampus.
Menteri Kebijakan Kampus BEM KM 
IPB, Wisnu Dewantoro Mengungkap-
kan bahwa Platform “Laporin Aja” 
terbentuk dari keresahan pihak BEM 
KM IPB melihat ketiadaannya wa-
dah yang efektif untuk menampung 
keluhan mahasiswa. Kehadiran Of-
ficial Acount (OA) pada social media 
yang biasa digunakan sebagai wadah 
dianggap sudah tidak menarik per-
hatian mahasiswa sehingga mereka 
enggan melaporkan keluh kesahnya 

pada wadah tersebut. Berbekal dari 
keadaan tersebut, pihak BEM KM 
IPB memilih meluncurkan program 
“Laporin Aja” yang berupa sebuah 
platform sederhana untuk menjadi 
wadah yang menampung keluhan 
mahasiswa. Keluhan tersebut kemudi-
an akan diadvokasikan kepada pihak 
yang terkait untuk ditindaklanjuti.
“Intinya adalah tentang bagaimana 
caranya kami menampung kelu-
han mahasiswa atau menjadi ‘teman 
curhat’ bagi mahasiswa. Awalnya kami 
mencoba sosialisasi di berbagai event 
seperti OMI (Olimpiade Mahasiswa 
IPB), kemudian dilanjutkan dengan 
membuat jarkoman. poster, sampai 
video QnA yang menarik,” ujar Wisnu.
Meskipun hanya berupa sebuah 
platform sederhana, nyatanya pro-
gram “Laporin Aja” sukses diterima 
oleh sebagian besar mahasiswa, ter-
bukti dari banyaknya laporan yang 
masuk ke dalam platform tersebut. 
Laporan yang masuk pun sangat be-
ragam, mulai dari laporan tentang 
fasilitas, finansial, sampai hal-hal 
pribadi. Kesuksesan tersebut tak 
lepas dari inovasi branding yang di-
lakukan oleh pihak BEM KM IPB 
untuk menarik perhatian mahasiswa.

Mekanisme Program 
“Laporin Aja”

Mekanisme pelaporan yang diter-
apkan oleh program Laporin Aja 
sangatlah sederhana. Mahasiswa 
dapat melaporkan keluhannya hanya 
dengan mengakses “bit.ly/laporinaja” 
yang tersedia di instagram BEM KM 
IPB. Platform yang disediakan ber-
bentuk google form sehingga ma-
hasiswa dapat langsung melaporkan 
keluh kesahnya tanpa harus melewati 

proses yang panjang. Laporan yang 
telah masuk kemudian dihimpun dan 
dibuat database secara berkala dalam 
rentang waktu seminggu sekali oleh 
pihak Kementrian Kebijakan Kam-
pus. Database tersebut selanjutnya 
diserahkan kepada Menteri Kebijakan 
Kampus dan Menteri Kesejahteraan 
Masyarakat untuk disaring dan ditin-
jau lebih lanjut. Proses pengadvo-
kasian laporan dilakukan seminggu 
setelah diterimanya database laporan 
oleh Menteri Kebijakan Kampus dan 
Kesejahteraan Mahasiswa kepada 
pihak-pihak kampus yang terkait.
“Kami sudah mengkategorikan 
laporan-laporan yang masuk, apak-
ah termasuk kategori fasilitas, fi-
nansial, birokrasi, ataupun sekedar 
curhatan pribadi, untuk kemudian 
dilaporkan pada pihak-pihak ter-
kait sesuai dengan kategorinya,” ujar 
Fuad Rusyadi selaku anggota BEM 
KM IPB yang bertugas menghim-
pun laporan-laporan  yang masuk.
Tahap terakhir yang dilakukan adalah 
melaporkan jawaban-jawaban yang 
diberikan oleh pihak kampus kepada 

mahasiswa selaku pihak yang mel-
aporkan. Jawaban-jawaban tersebut 
dikemas dalam bentuk jarkoman atau 
video yang menarik dengan harapan 
dapat membuat mahasiswa merasa 
puas atas tanggapan yang diberikan.

Pihak-pihak Terkait

Selain berhubungan dengan para ma-
hasiswa yang menjadi subjek dalam 
menumpahkan keluhan atau masalah 
mereka, program “Laporin Aja” juga 
berhubungan langsung dengan pihak-

“
Hanya dengan 

mengakses 
“bit.ly/laporinaja” 
mahasiswa dapat 
dengan mudah 

melaporkan kelu-
hannya

“

pihak kampus terkait yang berwenang 
memberi tanggapan dan jawaban atas 
laporan yang diterima. Salah satu ma-
salah yang paling umum dilaporkan 
adalah terkait fasilitas kampus, dalam 
hal ini pihak BEM KM IPB bekerjasa-
ma dengan Biro Umum selaku pihak 
yang bertanggung jawab atas fasilitas 
yang berada dalam lingkup kampus. 
Dr.Ir. Bonny P.W. Soekarno, M.Si se-
laku Kepala Biro Umum Sarana Prasa-
rana mengungkapkan dukungannya 
terhadap program yang diluncurkan 
BEM KM IPB tersebut asalkan diir-
ingi dengan data dan fakta yang valid.
Dr.Ir. Bonny P.W. Soekarno, M.Si juga 
berpesan agar mahasiswa melakukan 
evaluasi diri agar senantiasa men-
jaga fasilitas yang terdapat di kampus.
Saat ini, Program “Laporin Aja” yang 
diluncurkan oleh BEM KM IPB me-
mang masih berupa sebuah platform 
sederhana. Wisnu Dewantoro selaku 
Menteri Kebijakan Kampus BEM KM 
IPB berharap dalam jangka panjang 

“Dalam melapor-
kan hendaknya 

didukung dengan 
data yang valid se-
hingga tidak seke-
dar melempar isu 
dan menyebarkan 

hoax.”

Program “Laporin Aja” dapat dikem-
bangkan menjadi media yang memi-
liki kemampuan untuk melakukan ko-
munikasi dua arah antara pihak BEM 
KM IPB dan mahasiswa. Hal itu agar 
terjadi timbal balik yang sesuai se-
hingga pihak BEM KM IPB pun dapat 
mengukur tingkat kepuasan maha-
siswa terhadap respon yang diberikan.

laporan 
masuk melalui 
google form

lapo-
ran dibuat 

database kemu-
dian dikategori-

kan

dilaporkan 
kepada pihak 
terkait sesuai 
kategorinya

mel-
aporkan 

jawaban yang 
diberikan dari 
pihak kampus

Illustrasi oleh Annisa Dhiya Fadila

Nissa Adiarifia
Koran Kampus 14

Hudzaifah Fatma
Koran Kampus 14

Dian PS
Koran Kampus 14
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Kupon 
Diskon tambahan  

+ 2 %* 
MITRA PPKU 
Berlaku sampai 5 September 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas dan Program  
1. Pengajarnya dari alumni (S1) dan mahasiswa IPB yang berkompeten  
2. Program QEM (Fisika, Fisum, FisDas1, Biologi, Kimia, LM, PM, Kalkulus)  

3. Program Fundamental of Physics (Fisika, FisDas1)   
4. Belajar 8 kali pertemuan per sesi ( 1 semester = 2 sesi)   

5. Diskusi Persipan Ujian (UTS/UAS) langsung dengan pengajar 
6. POST TEST setelah 3 pertemuan  
7. Jadwal LES Fleksibel    
8. Gratis Try Out     
9. Ruangan Ber AC   
10. Gratis Modul   
11. Biaya  terjangkau  
 
INFORMASI DAN PENDAFTARAN 
Jln. Babakan Raya, Bara 5 Dramaga - Bogor 
085774477311 (WhatsApp / SMS / Tlpn ) 
mitra_ppku (Line) 
mitra_ppku (ig)  
 

 

BIMBINGAN BELAJAR PPKU 

Dibuka 
Pendaftaran 
LES PPKU 55 

Gelombang 1  
sampai tanggal 
15 September 2018 

Grace Reni Agustina  
 Matematika 52 

Terimakasih mitra udah bantu selama PPKU. 
Pengajarnya keren dan selalu siap ngebimbing kita  
supaya siap menghadapi ujian. Ga sia sia deh bimbel di 
mitra ada diskusinya dan pertemuannya sampe 8 kali. 
Pokoknya terimakasih, semoga mitra semakin sukses dan 
jadi bimbel terbaik di IPB 😆😆 

Testimoni peserta LES angkatan 52 

Hania Ramadhanty, FKH 53 

sy udah ikut bimbel Mitra PPKU 2 semseter, 
sesi UTS n UAS. Alhamdulillah Mitra PPKU sangat 
membantu sy dlm matkul yg menurut sy sulit. Mitra 
tempat belajar yg nyaman krn tentornya baik, pertmuan 
lebih banyak, modulnya simpel n mudah di mengerti, n 
ada TO nya juga loh. So, gak salah pilih bimbel 
disini...trimaksih Mitra PPKU.  

Testimoni peserta LES angkatan 53 

Mitra PPKU adalah bimbingan belajar mahasiswa PPKU yang direkomendasikan 
kareana telah berhasil mensukseskan akademik mahasiswa PPKU mencapai nilai 
yang sangat memuaskan dan ditunjang dengan fasilitas dan program terbaik 

*catatan: Potong “Kupon Diskon tambahan” dan 
bawa kupon tersebut saat mendaftar 

Hayu Widi Yuana, AGH 54 

Terimakasih Mitra sudah menemani 
belajar selama di PPKU. Alhamdulillah merasa 
terbantu dengan ikut bimbel di Mitra karena 
tentornya yang frendly jadi lebih enak belajarnya. 
Tempatnya juga nyaman dan jadwal LES nya bisa 
disesuaikan, selain itu biayanya juga terjangkau. 
Sukses terus Mitra PPKU  

Testimoni peserta LES angkatan 54 

ACC PUTRA
Digital printing & Copier

Menerima:
Foto Copy, Print Warna, B/W,

Jilid Hard Cover, Spiral, Soft Cover,
Scan A4 s/d A3, Burning, Print Stiker,

Print Poster, dan Menjual Berbagai Macam
Alat Tulis Kantor

Alamat: Jl. Babakan Raya No. 162 Bogor 16680
Telp: (0251) 8425931

Hp: 0812-9427-726
Email: accputra2017@gmail.com



10 Seputar Kampus

POLEMIK SISTEM PEMINJAMAN
SEPEDA KAMPUS

Sepeda merupakan salah satu 
fasilitas yang disediakan 
Kampus Institut Pertanian 

Bogor (IPB) untuk mahasiswanya 
terutama mahasiswa baru. Syarat 
untuk meminjam sepeda cukup 
mudah yaitu hanya menggunakan 
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau 
Kartu Tanda Mahasiswa Sementara 
(KTMS) sebagai jaminan. 
 Saat ini, IPB sedang 
gencar-gencarnya mewujudkan 
program Green Campus 2020 
yang mengedepankan sikap ramah 
lingkungan. Maka dari itu, fasilitas 
sepeda cocok digunakan untuk 
berkeliling kampus. Sepeda juga 
membantu mahasiswa yang 
tidak memiliki kendaraan 
pribadi maupun saat tidak 
ada transportasi lain yang 
tersedia. Berdasarkan 
survei, peminat pengguna 
sepeda cukup tinggi. 
Sepeda berada di urutan 
kedua setelah bus sebagai 
sarana transportasi yang 
banyak digunakan, kemudian 
disusul mobil listrik dan motor 
berturut-turut di urutan ketiga 
dan keempat. Kendati begitu, sejak 
penutupan shelter sepeda membuat 
alat transportasi ini jarang digunakan.
 Penutupan shelter sepeda 
disebabkan banyaknya sepeda 
yang rusak karena pengguna yang 
tidak bertanggung jawab dan 
berakhirnya masa pakai sepeda. 
Hingga berakhirnya tahun ajaran, 
shelter sepeda tak kunjung dibuka. 
Berdasarkan hasil survei dapat 
dinyatakan bahwa peminat sepeda 
tergolong cukup tinggi. Akan tetapi, 
Bangkit Maulana selaku Penyelia 
Unit Layanan Transportasi Kampus 
(ULTK) justru melontarkan hal yang 
berbeda.

 
 

 

 

 

 Sistem peminjaman sepeda 
sedang dievaluasi dan direncanakan 
akan diluncurkan pada bulan Agustus 
saat mahasiswa baru mulai memasuki 
kehidupan asrama. Mahasiswa 
yang ingin meminjam diharuskan 
menandatangani pernyataan 
meminjam sepeda yang berlaku 
selama enam bulan. Selama periode 
tersebut, mahasiswa diperbolehkan 
menggunakan sepeda tanpa harus 
meminjam dan mengembalikannya di 
shelter awal. Penahanan KTM secara 
fisik yang sebelumnya diberlakukan 

akan dicabut. Di sisi lain, terdapat 
sistem baru yaitu sistem deposito 
yang akan diterapkan. Sistem deposito 
merupakan sistem yang mengatur 
mekanisme penanggungan akumulasi 
biaya perbaikan dari kerusakan yang 
terjadi pada sepeda selama masa 
pemakaian.  Hal tersebut membuat 
mahasiswa belajar bertanggung jawab 
secara penuh terhadap sepeda yang 
dipinjamnya.

 

 

 Bangkit juga 
menuturkan bahwa harus ada sedikit 
paksaan agar mahasiswa bersedia 
untuk bertanggung jawab atas 
keputusan yang diambil. Adanya 
sistem baru ini memungkinkan 
rencana “Satu Orang, Satu Sepeda” 
terwujud. Hal tersebut dikarenakan 
sistem baru dianggap lebih efektif oleh 
segenap staf  ULTK IPB.
 Segenap staf ULTK IPB 
berharap dengan diberlakukannya 
sistem peminjaman baru ini dapat 
meningkatkan minat peminjaman 
sepeda kampus bagi mahasiswa, 
khususnya mahasiswa baru. Sistem 
baru ini dapat mempermudah 

biaya perawatan sepeda dan 
proses peminjamannya lebih 
gampang. Shelter sepeda yang 
ada saat ini akan berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan 
sepeda saja. Tempat transaksi 
peminjaman sepeda sendiri 
rencananya akan terpusat di 

shelter yang terletak di seberang 
Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB.

Shelter sepeda di parkiran Resimen Mahasiswa IPB (Foto oleh Muhammad Faiz Al Anshari)

Dinda Fadia Dwitami
Koran Kampus 14

Vina Yunia Maulida
Koran Kampus 14

“Sistem 
p e m i n j a m a n 

sepeda yang terkesan 
ribet sehingga menurun 

kan minat mahasiswa untuk 
memanfaatkan fasilitas sepeda. 
Sekarang sedang dievaluasi dan 
mungkin akan diberlakukan 

saat semester baru,” ujar 
Bangkit.

“Sistem 
baru ini akan 

ada kontrak peminjaman 
sepeda selama enam bulan dan 

akan diberlakukan sistem deposito 
sebagai komitmen mahasiswa yang 

melakukan peminjaman sepeda 
kampus. Target peminjam sepeda 
kampus ini adalamahasiswa baru. 

Sekarang ada sekitar 660-700 unit 
sepeda yang dapat dipinjam,” 

ungkap Bangkit.
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PEMBANGUNAN GEDUNG BARU
BIOKIMIA

DENAH DAN BLUEPRINT GEDUNG BARU BIOKIMIA

SETUJU

ALASAN SETUJU ALASAN TIDAK SETUJU

75%
25%TIDAK SETUJU

1. Semua prosedur pembangunan 
telah dipikirkan matang-matang.
2. Agar kegiatan pembelajaran maha-
siswa Departemen Biokimia berjalan 
lebih baik.
3. Lokasi tersebut berdekatan dengan 
gedung departemen FMIPA  lain yaitu 
Departemen Biologi dan Kimia.
4. Tuntutan IPB untuk memajukan 
akademik.
5. Agar fasilitas pembelajaran IPB se-
makin lengkap dan memadai.
6. Memperindah pemandangan kam-
pus .
7. Memanfaatkan lahan kosong yang 
tidak terpakai.

1.  Berkurangnya ruang terbuka hijau. 
2.  Pepohonan ditebang. 
3.  Menimbulkan polusi.
4. Terganggunya perjalanan maha-
siswa menuju fakultas daerah be-
lakang (FKH, FPIK, Fapet) karena 
harus mengambil jalan yang memutar 
jauh.
5. Pembangunan disinyalir dapat 
merusak habitat satwa-satwa yang 
ada.
6.  Dirasa tidak perlu menambah ru-
ang karena banyak ruangan yang ti-
dak termanfaatkan.
7. Terlalu banyak membuka lahan 
baru sehingga tidak sesuai dengan visi 
misi green campus.

SARAN MAHASISWA UNTUK IPB KEDEPANNYA

1. Lebih mempertimbangkan lokasi pembangunan.
2. Menyediakan kembali lahan hijau yang tergusur akibat dari pembangunan.
3. Dilakukannya perawatan yang berkelanjutan setelah dilaksanakannya pemban-
gunan.
4. Pembangunan yang dilakukan sebisa mungkin tidak memakan waktu yang ter-
lalu lama.
5. Sosialisasikan dampak dan tujuan dari pembangunan yang dilakukan.
6. Tetap hijaukan kampus dengan pohon dan tanaman bunga agar terlihat asri.
7. Pembangunan kedepan diharapkan lebih memerhatikan tata letak agar lebih 
tertata. 
8. Perhatikan dampak terhadap lingkungan sekitar.
9. Diharapkan pembangunan dapat dilakukan tanpa menggagu aktivitas perjala-
nan mahasiswa.
10. Perlunya renovasi gedung-gedung lama.
11. Pembangunan diharapkan tidak mengurangi ruang terbuka hijau secara ber-
lebihan.
12. Pemberian masker bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan perkuliahan di 
sekitar lokasi pembangunan.
13. Agar tidak memakan lebih banyak tempat, disarankan untuk dilakukanya pem-
bangunan secara vertikal.

INFORMASI Jumlah mahasiswa biokimia 337 orang (angkatan 52-55, termasuk 80 orang anak 55)
Jumlah dosen yang terlibat dalam asosiasi ada 14 orang 

DATA DIPEROLEH DARI PENGISIAN KUISIONER ONLINE OLEH 
MAHASISWA IPB

Sumber: http://biokimia.ipb.ac.id/keang-
gotaan-dosen-dalam-asosiasi/
http://fmipa.ipb.ac.id/akademik/program-
studi/sarjana/biokimia/
http://admisi.ipb.ac.id/program-sarjana-
s1/
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 Fakultas Pertanian memiliki banyak tempat-tempat menarik yang bisa dijadikan tempat untuk berkumpul. 
Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, mahasiswa dari Faperta lebih sering berkumpul di basecamp masing-
masing. Faperta memiliki empat departemen yaitu Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (ITSL/MSL), Agronomi dan 
Hortikultura (AGH), Proteksi Tanaman (PTN), dan Arsitektur Lanskap (ARL). Setiap departemen memiliki tempat 
nongkrong favorit bagi mahasiswanya. Mahasiswa ITSL/MSL memiliki ‘Mahatan’ sebagai tempat nongkrong terbaik bagi 
mereka. Mahasiswa AGH biasa berkumpul di ‘selasar dekat sekretariat Himpunan Mahasiswa Agronomi (Himagron)’ 
yang memiliki fasilitas wifi yang lumayan cepat. Mahasiswa PTN memiliki ‘Taman Saodik’ yang bernuansa alam sambil 
menikmati udara segar di saat waktu senggang. Mahasiswa ARL juga memiliki ‘Bengkel Lanskap’ yang jarang sekali 
terlihat sepi karena tempat ini merupakan tempat favorit mereka.

 Beda fakultas, beda pula tempat favorit ketika berkumpul bersama teman-teman atau mengerjakan tugas. 
Banyak yang telah mengakui bahwa ‘Exvet’ merupakan tempat nongkrong favorit bagi Fakultas B. ‘Exvet’ menjadi tempat 
paling asyik buat nongkrong mahasiswa FKH untuk dapat menghilangkan penat setelah kuliah. Selain memberikan 
suasana yang nyaman, ‘Exvet’ juga tersedia jaringan koneksi internet yang bisa dinikmati sembari bercengkrama santai 
bersama teman-teman. Berbeda dengan koridor lain di FKH, mahasiswa diperbolehkan untuk duduk di lantai ‘Exvet’. 
‘Exvet’ dikabarkan sebagai satu-satunya tempat yang boleh dijadikan tempat duduk santai di FKH. Hal ini menjadi salah 
satu alasan mahasiswa betah nongkrong di ‘Exvet’. Selain menjadi tempat nongkrong, tempat ini juga sering dijadikan 
tempat untuk acara-acara mahasiswa baik yang diadakan oleh BEM FKH maupun himpunan profesi.

 FPIK terletak di sebelah kiri Gymnasium Lama. Letaknya yang jauh dari gedung fakultas lain membuat gedung 
ini terlihat sepi. Kendati begitu, mahasiswa FPIK punya satu tempat nongkrong favorit di gedung fakultasnya. ‘Kantin 
Dolphin’ merupakan tempat nongkrong favorit bagi sebagian besar mahasiswa FPIK. Hal ini dikarenakan tersedianya 
banyak menu makanan yang bisa dipilih. Makanan yang beranekaragam membuat mahasiswa Fakultas C tak pernah 
bosan mampir ke kantin tersebut. Alasan lainnya adalah akses menuju ‘Kantin  Dolphin’ lebih mudah daripada ke tempat 
lain. Tempatnya yang nyaman dan bisa dengan leluasa bercengkrama dengan teman-temannya sekaligus makan bersama 
turut menjadi kelebihan dari ‘Kantin Dolphin’. Tempatnya yang luas menimbulkan rasa leluasa untuk berkumpul bersama 
banyak teman.

Fapet terletak antara FPIK dan FKH dan terdiri dari lima lantai. Salah satu tempat favorit mahasiswa Fapet ialah Lobi 
Kemahasiswaan (LK) yang seakan menjadi pusat untuk mengerjakan tugas, rapat, atau sekedar bersua dengan teman. 
LK bukan hanya sekadar tempat kumpul, tetapi di sana juga terdapat ruangan sekretariat Ormawa Fapet. Selain itu, LK 
juga menyediakan jaringan koneksi internet yang cepat serta tersedia bangku sebagai tempat nongkrong yang nyaman. 
Lokasi tempat ini semakin dibuat strategis dengan letaknya yang berada di dekat kantin. Tak heran jika banyak mahasiswa 
Fakultas D ini banyak menghabiskan waktu luangnya di LK.

Kuliah adalah masa belajar hal-hal lain tentang kehidupan, bukan cuma belajar sesuai studi jurusan saja. Semua 
hal yang didapatkan di kampus tentu tidak mungkin didapatkan seorang diri. Setelah memasuki kehidupan 
kampus, umumnya mahasiswa mempunyai teman-teman dekat. Bukan hanya bercerita seputar pengetahuan 
dalam kelompok belajar, tetapi juga untuk berbagi pikiran seputar hal di luar akademis. Mahasiswa tentu 

memiliki tempat nongkrong favorit untuk berdiskusi tentang hal tersebut dengan teman-teman dekatnya. Berikut 
merupakan tempat nongkrong favorit para mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di tiap fakultas.

Spot Favorit, Nongkrong Asyik

Fakultas Pertanian ( FAPERTA )

Fakultas Kedokteran Hewan ( FKH )

Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautam ( FPIK )

Fakultas Peternakan ( FAPET )

 Kawasan Fahutan digadang-gadang sebagai tempat paling rindang se-kampus IPB Dramaga. Hal tersebut 
dapat dilihat dari deretan pohon-pohon tinggi besar yang tertata rapi melingkupi bangunan fakultas, kondisi tersebut 
sangat mendukung stigma di awal kalimat. Pepohonan tersebut ada yang tersebar di sekitar wilayah Fahutan atau sengaja 
dikumpulkan di satu tempat menjadi arboretum. Arboretum adalah taman botani berisi banyak koleksi tumbuhan yang 
ditanam atau dikembangkan untuk tujuan studi ilmiah serta menunjang kegiatan akademik, seperti praktikum. Arboretum 
Fahutan terletak di pinggir jalan sehingga dapat berperan sebagai peneduh jalan dan penyejuk bagi lingkungan sekitar. 
Beberapa jenis pohon di dalam arboretum ditanam oleh angkatan alumni yang kemudian dirawat sampai yang tadinya 
gersang menjadi rimbun. Arboretum ini sering dijadikan tempat berswafoto yang ciamik bagi mahasiswa Fakultas E.

Fakultas Kehutanan ( FAHUTAN )

Fakultas



Fakultas Teknologi Pertanian ( FATETA )

 FMIPA dikenal sebagai fakultas dengan jumlah departemen paling banyak di IPB dengan delapan departemen dan 
satu program studi. Lokasi gedung-gedung departemen FMIPA terpisah antara gedung yang terletak berdampingan dengan 
Faperta dan dihuni oleh 5 departemen: Statistika, Geofisika dan Meteorologi, Fisika, Ilmu Komputer, dan Matematika. 
Kelima departemen tersebut mayoritas tidak memiliki praktikum yang memerlukan laboratorium khusus sehingga timbul 
julukan “FMIPA kering”. Sedangkan gedung lainnya dibangun bersebelahan dengan FPIK yang memuat Kimia, Biologi, 
serta Biokimia. Kendati sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan. Beroposisi, ketiganya dijuluki “FMIPA basah”. 
Salah satu tempat menarik di FMIPA ialah Pomi yang merupakan akronim dari pojok MIPA. Pomi terletak strategis di 
pintu masuk wilayah FMIPA kering berupa daerah lapang berbentuk heksagonal yang dilengkapi back drop berwarna biru 
cerah bertuliskan ucapan penyambutan. Pomi sering dijadikan tempat untuk rapat organisasi, menunggu saat pergantian 
jam kuliah, atau hanya sekadar bersantai bagi mahasiswa FMIPA. Back drop Pomi pun memiliki kegunaannya sendiri 
selain untuk pertanda keberadaan FMIPA, juga dijadikan tempat berfoto baik formal mau pun nonformal. Di bagian 
belakang back drop pomi terdapat dua buah papan tulis putih bersih yang dilengkapi meja dan bangku panjang, cukup 
fungsional digunakan untuk kegiatan belajar bersama.

 FEM memiliki empat departemen yaitu Departemen Ilmu Ekonomi, Manajemen, Agribisnis, Ekonomi Syariah, 
serta Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Saat ini fakultas FEM terbagi menjadi dua gedung yaitu FEM 
lama dan FEM baru. Pembangunan gedung FEM baru ini ditujukan karena gedung FEM lama tidak mencukupkan untuk 
jumlah mahasiswa fakultas FEM. Pembangunan sudah berjalan kurang lebih 50% dan hasil yang direncanakan gedung 
FEM lama dan FEM baru yang terpisah oleh lahan bisa tergabung menjadi satu gedung. Meskipun dalam pembangunan, 
gedung FEM baru sudah memiliki spot favorit yang menjadi pilihan mahasiswa ketika ingin bersantai atau mengobrol, 
bahkan mengerjakan tugas yaitu koridor FEM. Koridor ini bersih dan luas, ditambah dengan pemandangan di bagian 
belakang koridor adalah kolam ikan percobaan milik FPIK dengan kincir angin menambah sejuk suasana.

 Fema terdiri tiga departemen yaitu Gizi Masyarakat (GM), Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), serta Sains 
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (SKPM). Fema memang dikenal dengan prinsip kuliah kerja bersama 
masyarakat, karena hal tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk mempraktekkan teori dan konsep 
berdasarkan keprofesian dari masing-masing departemen. Fema hanya memiliki gedung kecil karena departemennya yang 
sedikit dan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak. Akan tetapi, fakultas ini memiliki dua taman yang cukup menarik 
dan menjadi lokasi favorit mahasiswa umum untuk sekedar bersantai maupun belajar. Taman tersebut adalah Taman Gizi 
Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (GMSK) serta Taman Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK). Penamaan taman 
tersebut berdasarkan nama departemen yang ada di fakultas Fema karena letaknya yang berada di depan departemen 
tersebut. Taman-taman ini bersih dan rapi. Selain itu, dilengkapi juga dengan adanya saung sehingga mahasiswa Fakultas 
I dapat bersantai dengan nyaman. Penataan bunga dan perawatannya membuat pemandangan serta taman ini menjadi 
sangat pas untuk tempat foto mahasiswa yang ingin eksis.

 IPB terbagi menjadi dua sekolah dan satu kampus: kampus strata sarjana, sekolah bisnis, dan sekolah vokasi. 
Sesuai dengan namanya, Sekolah Bisnis dikhususkan bagi mahasiswa yang ingin belajar tentang berbagai hal dalam bisnis. 
Lokasinya terpisah dari kampus sarjana yang ada di wilayah Kecamatan Dramaga. Sekolah Bisnis berada di Kota Bogor 
tepatnya di daerah Kelurahan Baranangsiang. Fasilitas yang ada di Sekolah Bisnis tak jauh berbeda dengan kampus sarjana 
sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa Sekolah Bisnis tentu juga punya tempat nongkrong 
favorit yang bernama ‘Taman Sekolah Bisnis’. Alasan pilihannya pun kurang lebih sama dengan yang lain. Taman tersebut 
bersih, rapi, dan rerumputan yang apik membuatnya terlihat segar dan sejuk.

 Sekolah Vokasi IPB ini berpusat di Kota Bogor tepatnya Program Vokasi Kampus IPB Cilibende, Jalan Kumbang 
Nomor 14 Bogor 16151. Sekolah Vokasi terdapat delapan belas program keahlian. Sekolah ini memiliki lima gedung 
pusat, di mana empat gedungnya merupakan gedung untuk perkuliahan. Nama-nama gedung tersebut adalah Gedung 
CC (gedung utama) sebagai pusat informasi akademik, Gedung CA (Cilibende A), Gedung CB (Cilibende B), Gedung 
Gege, dan Gedung BS (Baranangsiang). Lima gedung tersebut merupakan gedung yang ramai dikunjungi mahasiswa. 
Akan tetapi, Gedung CB menjadi tempat paling ramai yang digunakan mahasiswa diploma untuk mengobrol, belajar, atau 
sekedar bersantai. Kenyamanan tempat ini semakin bertambah dengan adanya koneksi jaringan internet yang lumayan 
kencang.

Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam ( FMIPA )

 Wilayah Fateta memiliki Kantin Sapta Dharma atau yang sering disebut dengan Kantin Sapta yang menyediakan 
berbagai macam makanan dengan harga yang relatif murah. Ada banyak outlet makanan berderet di kantin ini. Bukan 
hanya makanan berat seperti berbagai jenis olahan nasi saja yang tersedia di kantin ini, melainkan juga terdapat makanan 
ringan seperti gorengan dan wafel. Kantin Sapta adalah tempat yang strategis yang terletak di daerah Fateta dan berbatasan 
langsung dengan Faperta, Fema, dan FEM Lama. Di sekitar kantin ini dapat dijumpai toko buku, fotokopi, optik, gerai 
jasa pengiriman barang, dan beragam jajanan. ATM Center Fateta bersisian dengan Kantin Sapta sementara sekretariat 
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fateta berada di seberangnya. Kantin Sapta dinilai menjadi tempat yang asik untuk 
makan karena bersih dan nyaman. Selain itu, kantin ini memiliki keunikan yaitu terdapat banyak quotes yang ditempel di 
langit-langit. Hal baru yang muncul di kantin ini adalah adanya isi ulang air minum gratis di dekat ATM Center.

Fakultas Ekonomi & Manajemen ( FEM )

Fakultas Ekologi Manusia ( FEMA )

Sekolah Bisnis 

Sekolah Vokasi

Fakultas 13



ASRAMA LIFE HACKS UNTUK SAGA AGRISATYA

Para penggemar cokelat pasti sudah 
familiar dengan flat cube milo, ce-
milan milo yang bentuknya kotak-
kotak seperti es di cetakan freezer 
teman-teman. Nah, karena jarang 
dijual di swalayan-swalayan, luma-
yan susah bagi teman-teman kalau 
ingin mencicipinya. Untuk penyuka 
cokelat, tips ini dapat dicoba sebagai 
cemilan ala insan asram yang san-
gat mudah untuk dilakukan. Pasti 
ga sabar buat nyoba, tunggu apalagi 
langsung dibuat ya teman-teman..

Para penggemar cokelat pasti sudah familiar dengan flat cube milo, cemilan milo yang bentuknya kotak-kotak seper-
ti es di cetakan freezer teman-teman. Nah, karena jarang dijual di swalayan-swalayan, lumayan susah bagi teman-teman ka-
lau ingin mencicipinya. Untuk penyuka cokelat, tips ini dapat dicoba sebagai cemilan ala insan asrama di saat mendesak.

Asrama PPKU IPB tidak menye-
diakan alat masak, seperti kompor, 
alat pemanggang, oven, dan sebagain-
ya. Hal ini mengakibatkan terbatasnya 
cara mahasiswa untuk memperoleh 
makanan, khususnya malam hari 
karena adanya jam malam. Bagi te-
man-teman yang hobi memasak mie 
instan sebagai solusi penunda lapar, te-
man-teman tetap bisa melakukannya, 
yang berbeda ialah pada proses dan 
alatnya. Teman-teman tidak membu-
tuhkan kompor dan panci, hanya air 
panas yang dapat diperoleh dari galon 
yang berada di tiap lorong asrama.

Bagi penderita maag yang mewa-
jibkan sarapan pagi, harus beradap-
tasi untuk bangun lebih awal untuk 
mencari sarapan di luar asrama. 
Bagaimana kalau bangun pagi telat 
dan tidak sempat mencari sara-
pan? Kalian dapat mencoba tips 
ini. Caranya, roti dibungkus pake 
aluminium foil atau kertas min-
yak- agar lebih hemat. Setelah itu, 
kedua sisi roti dipress dengan setrika.

Selain life hacks tentang makanan, 
masih ada tips life survival buat para 
calon insan asrama. Mahasiswa baru 
pada umumnya mengalami ken-
dala dalam mengelola keuangan. 
Seringkali, para mahasiswa merasa 
tidak cukup memperoleh uang saku 
karena menipisnya keuangan apabila 
akhir bulan mendekat. Solusi mu-
dahnya yaitu dengan menyediakan 
celengan di kamar. Teman-teman 
jangan meremehkan uang receh 
yang kerap diterima ketika berbe-
lanja, sisihkan secara rutin walaupun 
sedikit. Ingat pepatah ‘sedikit demi 
sedikit, lama-lama menjadi bukit.’

1 Milo Flat
Cube

2 Mie Ala
Insan Asrama

3 Roti Bakar
Ala Kadarnya

4 No Bokek
Akhir Bulan

Yunita Sasqia Jasmi
Koran Kampus 14 

Illustrasi oleh Lisa Iha Rodiah

SELAMAT DAN SEMANGAT MENEMPUH KEHIDUPAN ASRAMA
SAGA AGRISATYA 55

14 Ragam
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 Dewasa ini, siapa yang tidak mengenal aplikasi 
Google, Facebook, dan Dropbox pada era digitalisasi 
modern. Ketiga perusahaan raksasa tersebut telah memikat 
perhatian masyarakat dunia dengan teknologi mutakhir 
yang berhasil dicetuskan.
 Larry Page dan Sergei Brin menemukan 
Google pada tahun 1998 saat keduanya berkuliah di 
Stanford University. Mark Zuckerberg beserta empat 
teman asramanya menemukan Facebook saat berkuliah 
di Harvard University pada tahun 2004. Kemudian, Drew 
Houston dan Arash Ferdowski menemukan Dropbox pada 
tahun 2007 saat masih berkuliah di Massachusetts Institute 
of Technology.
 Perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan 
Dropbox dirintis oleh pencetusnya saat masih aktif belajar 
di bangku perkuliahan. Hal ini kemudian menginspirasi 
University Resort (Uresort) untuk membangun hunian 
masa kini yang mendukung aktivitas akademik dan non-
akademik di bangku perkuliahan. Tersedianya berbagai 
fasilitas premium yang disiapkan dapat membantu 
mahasiswa untuk terus memacu semangat dalam 
mengembangkan daya pikir, minat, dan bakat yang 
tersimpan dalam diri. Fasilitas yang disediakan dapat 
dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk mengekspresikan 
seluruh potensi yang mereka miliki,  sehingga kehidupan 
kampus menjadi lebih berwarna serta memacu mahasiswa 
untuk terus meningkatkan prestasi.
 Uresort dibangun dari mimpi yang terinspirasi 
dari University Town (Utown) di Singapura yang 
merupakan hunian mahasiswa milik National University 
of Singapore (NUS). Utown adalah hunian khusus 
mahasiswa yang lokasinya tidak jauh dari kampus NUS. 
Berbagai fasilitas premium dihadirkan untuk mewujudkan 
kehidupan kampus yang beratmosfer positif dalam segala 

bidang. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang 
menjadikan NUS sebagai universitas yang konsisten 
menempati peringkat di antara 30 universitas top dunia dan 
2 universitas teratas di Asia.
 “Kami telah menyiapkan hunian khusus untuk 
mahasiswa yang sangat mendukung untuk meningkatkan 
prestasi akademik dan non-akademik. Harapan setelah 
Uresort terbentuk adalah dapat memunculkan calon-
calon pemimpin dunia yang merintis perusahaan besar 
yang memberikan banyak manfaat untuk kehidupan di 
masa depan,” ungkap Rio Purnomosidi, MBA, BIT yang 
merupakan Wakil Ketua Bidang Apartemen University 
Resort.
 Uresort merupakan hunian yang dibangun 
dengan konsep matang yang disuguhkan khusus untuk 
mahasiswa dan staf Institut Pertanian Bogor (IPB). Uresort 
hadir untuk menyambut mahasiswa baru IPB angkatan 
55. Konsep ramah lingkungan yang dilengkapi dengan 
fasilitas pendidikan premium sehingga menunjang aktivitas 
belajar mahasiswa. Selain itu, lokasinya yang strategis 
memudahkan akses mahasiswa ke tempat riset. Konsep 
tersebut terangkum dalam tiga konsep holistis Uresort 
yaitu eco-friendly, edu-friendly, dan reseacrh friendly. 
Ketiga konsep tersebut dipikirkan secara matang untuk 
menyiapkan hunian berkualitas dan berkonsep tematik 
pendidikan yang kondusif dan interaktif.
 Selain itu, Uresort telah menandatangi perjanjian 
kerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa IPB (BEM KM IPB) yang diwakili oleh Presiden 
Mahasiswa Qudsyi Ainul Fawaid disaksikan langsung oleh 
Rektor IPB Dr. Arif Satria, S.P, M.Si beserta jajarannya pada 
hari pembukan Olimpiade Mahasiswa IPB (OMI) di Kam-
pus IPB Dramaga bulan Mei 2018.
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