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EDITORIAL

Tak berubah, 

namun semakin 

berbenah. Sungguh 

membahagiakan “Peka” menjadi 

wajah baru dari produk cetak 

Koran Kampus IPB yang kembali 

menyapa khalayak pembaca. 

Sederet pembahasan beragam isu 

yang beredar dan proses panjang 

dalam dapur redaksi Koran 

Kampus IPB akhirnya melahirkan 

berita pilihan yang tersaji dalam 

edisi pertama “Peka”. 

Edisi pertama “Peka” yang 

bertema Manuver Ditmawa 

menjadi awal dari kelanjutan 

cetak biru identitas Koran 

Kampus IPB sebagai Lembaga Pers 

Mahasiswa yang mengedepankan 

independensi dan kebenaran. 

Sehingga bukan hanya dipandang 

sebagai untaian karya tinta, 

tapi juga semoga dapat saling 

bersinergi menghadirkan 

kepekaan bagi para pembaca 

mengenai kondisi di lingkungan 

kampus kita.

Daftar panjang kebijakan 

baru Direktorat Kemahasiswaan 

diringi jawaban-jawaban atas 

pertanyaan yang berkembang 

dari kalangan mahasiswa 

terhimpun dalam laporan utama. 

Bukan hanya itu, seputar gonjang-

ganjing diberlakukannya MPB 

sebagai leburan MPKMB, MPF, 

dan MPD bagi mahasiswa baru 

IPB 2015 juga menjadi laporan 

khusus yang kami sajikan sebagai 

pelengkap jawaban yang menjadi 

perbincangan hangat akhir-akhir 

ini. Selain itu, sejauh manakah 

mahasiswa IPB benar-benar 

mengetahui kebijakan baru 

tersebut ? Hal tersebut terangkum 

dalam infografis bedasarkan 

survey yang dilakukan Litbang 

Koran Kampus IPB.

Lalu, bagaimana kabar Diploma 

IPB sebagai unit mandiri? Apakah 

kemahasiswaan di Diploma sama 

saja dengan kemahasiswaan 

yang berlaku di Srata Satu ? Kami 

hadirkan jawabannya dalam 

rubrik Diploma.

Namun tak hanya berpaut 

dengan hal-hal tersebut, di 

halaman-halaman lainnya juga 

tetap menjadi penting untuk 

disimak. Sebagai identitas kampus 

tercinta, kami hadirkan rubrik 

pertanian yang membahas peran 

IPB dalam swasembada pangan 

di era pemerintahan masa kini, 

diiringi rubrik opini dari seorang 

mahasiswa IPB berkenaan dengan 

hal tersebut. Tak luput juga 

tersuguh penemuan salah satu staf 

pengajar IPB yang menghasilkan 

teknologi Mini Power Station : 

Nano Hidro yang sederhana dan 

tepat guna.

Kemudian di halaman 

selanjutnya juga terdapat rubrik 

himpunan profesi, sastra, hingga 

sosok seorang alumni IPB yang 

dengan ciamik berhasil membuat 

karya novel yang juga difilmkan 

bercerita pengalamannya dalam 

hiruk-pikuk menjadi mahasiswa 

IPB.

Semoga dapat menambah 

kepekaan, informasi dan inspirasi 

baru bagi para pembaca.

Selamat membaca. Salam Pers 

Mahasiswa !

memahami lebih dalam

PEMIMPIN REDAKSI : 

RONA FAUZAN NOER 

ILUSTRASI OLEH : M. QOMARUL HUDA

"PEKA" Semakin
Berbenah
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KABAR DIPLOMA

Karantina PKM untuk 

persiapan IPB 

sebagai tuan rumah 

Pimnas 2016, sistem baru 

dalam penyeleksian mahasiswa 

berprestasi (Mapres), asuransi 

kecelakaan, beasiswa prestasi, 

serta Masa Perkenalan Belajar 

(MPB) sebagai bentuk pemadatan 

MPKMB dan MPF dilaksanakan 

Direktorat Kemahasiswaan 

(Ditmawa) tahun ini. Kebijakan-

kebijakan baru tersebut, 

meskipun terpusat di S1, tak 

luput dikomunikasikan oleh 

Ditmawa ke pihak program 

Diploma. Demi terciptanya 

iklim komunikatif, Diploma 

IPB mempunyai wakil direktur 

(Wadir) bagian kemahasiswaan 

sebagai penghubung antara 

pihak Diploma dan S1.

“Kami berkomunikasi intensif. 

Tapi, saya tetap menganggap 

Diploma sebagai unit mandiri. 

Sistem kita berbeda karena 

mereka itu sistem paket. Kalau 

nilai mereka kurang baik, ya 

tinggal kelas. Sistem itu tidak 

fleksibel. Oleh karena itu, saya 

harus hati-hati. Saya tidak mau 

terlalu banyak intervensi,” 

ujar Rinekso Soekmadi, selaku 

Ketua Direktorat Bidang 

Kemahasiswaan.

Namun, Ditmawa tidak 

menutup kemungkinan untuk 

membantu Diploma semaksimal 

mungkin. Pembinaan Mapres 

tetap dilakukan oleh Ditmawa. 

Dari 18 program keahlian, 

Ditmawa meminta 5 mahasiswa 

terbaik Diploma untuk dilatih.

MPKMB Diploma sudah seperti 

MPB yang dikonsepkan oleh 

Ditmawa, sehingga Ditmawa 

tidak memberlakukan MPB 

ke Diploma. MPKMB Diploma 

tidak ada simulasi aksi dan 

mempunyai sesi pemberian 

motivasi. Menurut Rinekso, 

hal itu dipengaruhi oleh masa 

belajar Diploma yang singkat, 

hanya tiga tahun. “Sistem 

pembinaan Diploma lebih strict. 

Kalau tidak beres tiga tahun, ya 

DO,” tukasnya.

Urusan kesejahteraan 

mahasiswa terpusat di S1. Begitu 

pula dengan PKM dan beasiswa 

prestasi. Meskipun Diploma 

membuka beasiswa, beasiswa 

tersebut tetap dikoordinasikan 

dengan Ditmawa. Meskipun PKM 

Center tidak tersedia di Diploma, 

sosialisasi PKM ke Diploma tetap 

dilakukan oleh Ditmawa.

Menurut Rinekso, tugas 

wakil direktur bagian 

kemahasiswaan Diploma lebih 

berat daripada tugas Ditmawa. 

“Wadir bertugas mengurus 

internal kemahasiswaan di 

sana. Mengembangkan minat 

bakat penalaran dan kerja 

sama internasional. Semuanya 

dilakukan sendiri. Di sini saya 

dibantu oleh tiga kasubdit,” 

ujarnya.

Sistem pembinaan Diploma 

tidak bisa disamakan dengan 

S1. Kegiatan ekstrakurikuler 

di Diploma agak terbengkalai 

karena sulitnya mengurus 

perizinan akademik untuk 

kegiatan ekstrakurikuler. 

Diploma juga memiliki 

beberapa kegiatan sendiri yang 

disetarakan dengan UKM S1. 

Namun, tidak terikatnya kegiatan 

mahasiswa Diploma dengan SK 

Rektor, berimplikasi dengan 

tidak adanya fasilitas sekretariat 

dan pendanaan dari Ditmawa. 

Hal ini juga akan diurus oleh 

Wadir.

 “Mereka punya 

The Voice. Kalau kami bisa 

membantu Agriaswara sampai 

ratusan juta, untuk The Voice 

tidak bisa sebanyak itu. Tapi 

tetap kami bantu,” tutupnya.

DIPLOMA : 
DI BAWAH DITMAWA
ATAU UNIT MANDIRI ?

FARA RUBY ADINNA

FOTO: Diploma.ipb.ac.id
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Dimulai dengan 

dilakukannya SK 

Rektor Ormawa, 

Tahun Disiplin, Pekan 

Kreativitas Mahasiswa Mobilisasi 

Kemahasiswaan Tingkat 

Internasional, Kesejahteraan 

Mahasiswa berupa beasiswa dan 

kesehatan, One student One bicycle, 

Mobil Listrik, hingga MPB sebagai 

konsep baru penggabungan 

MPKMB dan MPF.

“Secara keseluruhan program 

yang akan dilaksanakan masih 

sama dari tahun lalu, visi kami 

ada tiga yaitu pertama kami ingin 

mengangkat dan memposisikan 

harkat mahasiswa pada posisi 

the first, maknanya kami 

memprioritaskan semua aktivitas 

dan pelayanan prima untuk 

mahasiswa. Kedua, memfasilitasi 

dari semua kegiatan minat dan 

bakat mahasiswa pada wadah 

yang benar. Ketiga, mahasiswa 

beraktivitas dan sangat diharapkan 

untuk bisa berprestasi sehingga 

mampu mengangkat reputasi 

IPB,” papar Dr. Rinekso, Direktur 

Kemahasiswaan (Ditmawa) IPB.

SK REKTOR ORMAWA
Di awal tahun kepengurusan 

Organisasi Mahasiswa (Ormawa) 

IPB, pihak Ditmawa mengeluarkan 

Surat Keputusan Rektor (SK Rektor) 

sebagai instrumen legitimasi bagi 

lembaga atau Ormawa. Urgensi 

yang melatarbelakangi adanya 

SK Rektor ini didorong dengan 

seringnya lontaran        pertanyaan 

dari perusahaan calon penyokong 

dana mengenai status legalitas 

Ormawa IPB. “SK rektor cukup 

baik    karena   Ormawa   menjadi 

lembaga    yang    resmi    di     IPB, 

Manuver 
Ditmawa 
Menuju IPB Green Campus 2020

Manuver 
Ditmawa 
Menuju IPB Green Campus 2020

Menuju IPB Green Campus 2020, begitulah Direktorat Kemahasiswaan menyebut 
tujuan utama dari manuver program-programnya. Sederet daftar panjang program 
kemahasiswaan tersebut siap diimplementasikan sejak tahun 2015 ini.

shalsa nurhasanah
RONA FAUZAN NOER

FOTO: shalsa nurhasanah



6

LAPORAN UTAMA

sehingga memiliki kekuatan 

hukum ketika mau keluar 

mengajukan iklan dan sponsor. 

Selain itu akan ada pendataan 

yang lebih baik dari suatu 

Ormawa beserta anggotanya 

sehingga pendataan organisasi 

itu nantinya akan menjadi surat 

pendamping ijazah tambahan 

ketika mahasiswa lulus, “tutur 

Fajar Syifaul Haq (Ketua BEM 

FMIPA 2014-2015).

Direktur Kemahasiswaan ini 

mengatakan      bahwa  Ormawa 

adalah wadah bagi mahasiswa 

untuk belajar dan harus 

mendapatkan apresiasi dari 

pimpinan IPB. Ormawa harus 

mempunyai perencanaan untuk 

5 tahun. Hubungan mahasiswa 

dengan Ditmawa adalah bisnis, 

dalam bisnis dikenal 2 hal yaitu 

investasi dan keuntungan. 

Maka suatu Ormawa harus 

meningkatkan prestasi IPB 

sehingga IPB akan mendapat 

keuntungan berupa prestasi. 

Ditmawa hanya memberikan 

anggaran kepada Ormawa ber-SK 

Rektor. 

Ormawa yang tahun ini tidak 

lolos verifikasi bukan berarti 

dicoret. Hanya UKM yang memang 

tidak mengajukan verifikasi yang 

dicoret. UKM yang tidak lolos 

verifikasi tidak berhak atas dua 

hal yaitu sekretariat dan dana 

anggaran operasional. Namun 

UKM bersangkutan tetap memiliki 

SK Rektor dan tetap akan didanai 

selama mengajukan proposal. 

TAHUN DISIPLIN
Keberadaan program Tahun 

Disiplin juga digadang menjadi 

tonggak ukur dalam mewujudkan 

Green Campus 5 tahun 

mendatang. Melalui sahabat 

disiplin yang berasal dari ketua-

ketua BEM beserta pengurus 

Ormawa bertujuan ingin 

mengubah dinamika mahasiswa 

yang rendah dan mengubah 

pembiaran. Hal ini diharapkan 

karena sesama mahasiswa yang 

memiliki frekuensi bahasa yang 

sama, maka kedisiplinan akan 

mudah ditegakkan.

“Perlu ada pengkajian lagi, 

karena draftnya masih umum. 

Ketika terjadi pelanggaran siapa 

yang menindaklanjuti, komdis 

fakultas atau dibawah langsung 

Ditmawanya sendiri. Kalau 

dari penunjukkan sebelumnya, 

sahabat disiplin tersebut masih 

sekedar percontohan. Sejauh ini 

peraturannya masih berupa SOP 

IPB dan berfokus juga dengan 

isu mengenai narkotika,” Danang 

Setiawan (Ketua BEM Fapet 2014-

2015).

“Disiplin merupakan cikal 

bakal fighting spirit, bentuknya 

dari persuasif hingga pemberian 

sanksi. Saat ini yang sudah disiplin 

yaitu Fateta dan TPB. Contohnya, 

TPB merupakan area bebas 

bebas merokok jika ada yang 

melanggar maka akan diberikan 

teguran pertama. Surat teguran 

yang terakumulasi tiga kali akan 

menjadi sanksi ringan. Sedangkan 

jika terjadi pelanggaran sebanyak 

tiga kali menjadi sanksi sedang. 

Sanksi sedang tersebut berupa 

skorsing. Kemudian tiga kali 

sanksi sedang akan menjadi  

sanksi berat yaitu drop out,” 

Ungkap Dr. Rinekso.

KOMPETENSI PKM
Dalam hal prestasi, terjadi 

penurunan pengajuan proposal 

Pekan Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) di tahun 2015 dari tahun 

sebelumnya, sekitar 1000 menjadi 

793 proposal. Ditambah adanya 

wacana IPB sebagai tuan rumah 

kompetisi PKM mendorong 

peningkatan pembinaan 

terstruktur bidang penalaran, 

serta pembinaan dan peningkatan 

kemampuan kewirausahaan 

mahasiswa. Selain itu, pelayanan 

mahasiswa terhadap informasi 

PKM ditingkatkan dengan 

menempatkan petugas di 

setiap fakultas. Fakultas juga 

diajak kerjasama untuk dua 

kali melakukan Monitoring 

dan Evaluasi (Monev) sebelum 

Monev ketiga dan keempat 

diselenggarakan oleh Ditmawa.

“Tahun lalu PKM 

disosialisasikan formal ke fakultas 

agar dosen yang mendorong 

mahasiswa namun ternyata 

tidak terlalu berhasil, sehingga 

merubah sistem dengan cara 

memanfaatkan mahasiswa 

salah satunya adalah dari UKM 

Forces. Harapannya jika sesama 

mahasiswa akan lebih mudah 

dan membuat pendaftar PKM 

meningkat. Namun UKM Forces 

ini hanya menjadi EO karena yang 

mengisi tetap pihak Direktorat 

Kemahasiswaan,” papar Dr. 

Rinekso.

INTERNASIONALISASI
Di tahun 2015 ini, Ditmawa juga 

mendorong dan menargetkan 

program internasionalisasi 

eksternal agar mahasiswa 

yang mobilitas keluar negeri 

meningkat dari 400 menjadi 

600 mahasiswa. Sedangkan 

internasionalisasi internal 250 

menjadi 400 mahasiswa. Selain 

itu disiapkan kalender kegiatan 

internasional yang layak dihadiri 

oleh mahasiswa, dan Ditmawa 

      tiga kali sanksi  
      sedang akan 

    menjadi  sanksi 
     berat yaitu 

drop out

"
"
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mendukung pendanaan bagi 

mahasiswa yang exchange 

sehingga mahasiswa hanya perlu 

mempersiapkan presentasi dan 

konsetrasi dengan paper yang 

dibuatnya.

Internasionalisasi internal 

dilakukan melalui akreditasi 

internasional program studi 

dari Asian University Network 

(AUN), riset khusus di bidang 

pertanian seperti Hutan Gunung 

Walat (saat ini Forest History), 

pengembangkan Agribusiness 

Development Station (ADS) 

yang dikelola oleh Pusat Kajian 

Hortikultura Tropika, hingga 

pengembangkan pembinaan desa 

lingkar kampus sebagai tanggung 

jawab sosial dari IPB dan contoh 

bagi pihak luar negeri karena 

belum dilakukannya pembinaan 

seperti itu. Menuju 2016, 

rencana program berupa pekan 

kemahasiswaan yang menggelar 

keunikan seni nusantara juga 

disiapkan untuk menarik 

mahasiswa asing.

Di bidang lain, sarana 

kesejateraan mahasiswa seperti 

beasiswa dan kesehatan juga 

dilakukan peningkatan. “IPB 

memiliki 80 sumber donatur 

dengan nominal hingga 98 milyar, 

80 % diperuntukan untuk yg 

tidak mampu secara ekonomis. 

Artinya hanya 18-20% beasiswa 

untuk prestasi. Kedepannya ingin 

ditingkatkan besaran beasiswa 

untuk prestasi, bukan hanya 

beasiswa yang tidak mampu 

secara ekonomis. Tahun ini juga 

insya allah akan diasuransikan 

kecelakaan jika dulu Rp20.000,00 

tiap semester saat ini Rp.10.000 

pertahun per-individu,” ungkap 

Dr. Rinekso.

MOBILITAS MAHASISWA
Menuju terwujudnya kampus 

yang kondusif bagi pembelajaran, 

ramah lingkungan, serta aman 

dan nyaman, rektor berharap 

adanya transportasi ramah 

lingkungan yang dapat digunakan 

oleh mahasiswa. Salah satunya 

adalah sepeda kampus yang akan 

dipinjami kepada mahasiswa 

selama satu tahun. 

“Mahasiswa baru akan diberi 

sepeda yang sudah menjadi 

satu biaya dalam UKT. Sekitar 

3700 mahasiswa baru di tahun 

pertama, dan 3700an di tahun 

berikutnya sehingga nantinya 

akan ada sekitar 13.000 hingga 

14.000 sepeda dalam kampus,“ 

ujar Dr. Rinekso.

Peminjaman sepeda kampus 

ini hanya berlaku bagi mahasiswa 

Tingkat Persiapan Bersama (TPB). 

Melihat urgensinya, mahasiswa 

yang berada dijenjang departemen 

rata-rata perlu menjangkau 

lokasi perkuliahan lebih jauh 

dibandingkan mahasiswa TPB 

yang hanya sekitar asrama dan 

Common Class Room (CCR).

“Rasionalitasnya kalau untuk 

2020, bisa sih semuanya naik 

sepeda. Memang untuk sekarang 

program one student one bicycle 

belum mewakili kebutuhan 

fakultas belakang (Red-FPIK, Fapet, 

dan FKH). Tetapi programnya kan 

bukan hanya itu, dari rektorat 

sudah menyediakan 32 mobil 

listrik yang garasinya sudah ada 

didekat parkiran Fapet. Audiensi 

dengan Kebijakan Kampus 

BEM KM, tinggal menentukan 

rute. Kalau jadi program Green 

Campus, sebaiknya nanti untuk 

fakultas belakang fasilitas lebih 

dikhususkan,” harap  Danang 

Setiawan.

Selain sepeda kampus, pihak 

IPB juga telah mengajukan usulan 

mengenai sarana transportasi 

mobil listrik kepada Gubernur 

Provinsi Jawa Barat, Dr. Ahmad 

Heryawan dalam kunjungannya 

menjalin kerjasama dan 

melakukan penandatangan nota 

kesepahaman bersama (MoU) 

IPB dengan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat pada Juni 2014 lalu. 

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry 

Suhardiyanto, MSc berharap IPB 

memiliki sarana mobil listrik 

sebanyak 50 unit yang dapat 

dioperasikan dalam kampus. 

Namun terdapat kendala yang 

dialami dan masih harus ditinjau 

ulang.

“Mobil listrik ini masih memiliki 

kendala, saat cek lapangan 

kekuatan aki yang seharusnya 8 

jam hanya bertahan 4 jam. Selain 

itu saat di charge indikator lampu 

tidak naik ,“ ujar perwakilan dari 

P3MK Biro Umum yang akrab 

disapa Pak Yudha.

Direktur kemahasiswaan ini 

menuturkan ingin mengubah 

budaya di dalam kampus, 

sedangkan untuk mengubah 

suatu budaya memerlukan waktu 

satu generasi, satu generasi 

mahasiswa yaitu selama lima 

tahun. Ia juga berharap nanti 

saat Green Campus, listrik tidak 

lagi dari PLN tapi harus menjadi 

kampus mandiri energi, energi 

tersebut bisa dari solar panel, 

biodiesel, Listrik yang didapat dari 

bendungan dua sungai besar yang 

mengapit IPB. Hal ini karena ingin 

mewujudkan kampus yang bebas 

bahan bakar fosil. 

Terkait isu perubahan konsep 

Masa Perkenalan Kampus 

Mahasiswa Baru (MPKMB) 

menjadi Masa Persiapan Belajar 

(MPB), Dr. Rinekso Soekmadi 

dan Dr. Ir. Bonny PW Soekarno 

(Direktur TPB) menjelaskan 

bahwa MPB tidak menghilangkan 

MPKMB maupun MPF melainkan 

membentuk konsep baru yang 

telah dicanangkan. 
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Masa Persiapan 

Belajar (MPB) 

menjadi kebijakan 

baru yang menggabungkan 

Masa Perkenalan Kampus Bagi 

Mahasiswa Baru (MPKMB) dan 

Masa Pengenalan Fakultas/

Departemen (MPF/D) dalam satu 

rangkaian kegiatan. Gagasan 

ini diusung oleh Direktorat 

Kemahasiswaan (Ditmawa) IPB 

sejak setahun lalu yang dipimpin 

oleh Dr. Rinekso Soekmadi. 

MPKMB, MPF, dan MPD yang 

selama ini dilakukan, dianggap 

belum seragam dan sepenuhnya 

mencerminkan bekal bagi 

Mahasiswa Baru (Maba) dalam 

beradaptasi dan sukses belajar 

di IPB.

“MPB merupakan periode 

untuk mahasiswa baru mengenal 

situasi yang baru. Pada saat itulah 

akan terbentuk first impression 

mereka terhadap IPB. Jangan 

sampai waktu yang penting 

tersebut diisi dengan budaya 

senior membentak mahasiswa 

baru,” jelas Dr. Rinekso.

Rencananya pelaksanaan 

kegiatan MPB akan dilaksanakan 

selama 6 hari. Salah satu faktor 

pendorong hal tersebut karena 

Ditmawa menemukan terdapat 

beberapa departemen di IPB 

yang memberlakukan MPD 

dalam kurun waktu selama satu 

semester. “Salah satu kelebihan 

konsep MPB adalah efisiensi 

waktu,” ungkap Mochamad Afif 

Azhar, Presiden Mahasiswa IPB 

2014/2015.

Dr. Rinekso, yang juga 

alumni Fakultas Kehutanan IPB 

menganalogikan Maba sebagai 

wisatawan yang hendak menuju 

Gunung Bunder namun dalam 

perjalanannya sejak pertama 

kali melewati pintu diharuskan 

membayar tiket oleh karang 

taruna. Kemudian, setelah 

melewati pintu utama dikenakan 

lagi biaya oleh oknum yang 

mengaku memiliki kawasan 

tersebut. Selanjutnya, setelah 

menikung jalan juga terdapat 

orang-orang desa yang meminta 

sumbangan untuk pembangunan 

jalan rusak karena digunakan 

sebagai jalan menuju Gunung 

Bundar. Hal tersebut baginya 

merupakan proses yang 

menjengkelkan seperti MPKMB, 

MPF, dan MPD yang sebelumnya 

dilaksanakan. Sehingga membuat 

nilai-nilai MPKMB, MPF, dan 

Masa Persiapan Belajar (MPB) menjadi kebijakan baru yang menggabungkan Masa Perkenalan 

Kampus Bagi Mahasiswa Baru (MPKMB) dan Masa Pengenalan Fakultas/Departemen (MPF/D) dalam 

satu rangkaian kegiatan. Gagasan ini diusung oleh Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) IPB yang 

dipimpin oleh Dr. Rinekso Soekmadi. MPKMB, MPF, dan MPD yang selama ini dilakukan, dianggap 

belum seragam dan sepenuhnya mencerminkan bekal bagi Mahasiswa Baru (Maba) dalam beradaptasi 

dan sukses belajar di IPB.

MPB : Inovasi Karpet Merah
bagi Mahasiswa Baru

MELATI   FADLA

grafis oleh: TAMARA
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MPD untuk dikaji dan dievaluasi 

kembali untuk dilakukan 

perubahan pada budaya-budaya 

yang kurang pantas diterapkan 

dalam memperkenalkan kampus 

kepada mahasiswa baru.

Tertera dalam naskah panduan 

pelaksanaan MPB 2015. Dalam 

pelaksanaan MPB terdapat 

tuntutan untuk memenuhi azas 

keterbukaan, demokratis dan 

humanis. Hal tersebut dilakukan 

agar dapat menjadi pondasi 

kokoh dalam mencapai target dan 

mengurangi dampak yang tidak 

dikehendaki Ditmawa.

Namun beberapa waktu lalu, 

telah dibuat surat pernyataan 

sikap berupa penolakan atas 

kebijakan baru ini oleh seluruh 

ketua BEM di IPB. “Sudah ada 

penandatanganan BEM se-IPB 

mengenai penolakan perubahan 

MPKMB, MPF, dan MPD menjadi 

MPB. Surat tersebut telah 

diajukan oleh Kementrian 

Kebijakan Kampus BEM KM,” 

tutur Wahyu Nustantomo, ketua 

DPM KM IPB 2014/2015.

Penolakan oleh BEM KM dan 

DPM KM tersebut didasari karena 

kurang matangnya konsep 

MPB apabila harus diterapkan 

tahun ini. Sedangkan, persiapan 

MPKMB dan MPF sudah mulai 

dilakukan oleh BEM KM dan BEM 

Fakultas. Namun disisi lain juga, 

BEM KM dan DPM KM menilai 

MPB memiliki nilai lebih dalam 

segi efisiensi waktu dan biaya 

dibanding sistem sebelumnya.

Sejauh ini, kebijakan MPB 

tetap akan dilaksanakan. 

Namun adanya pengajuan 

surat penolakan mendorong 

dilaksanakannya pertemuan 

diskusi lebih lanjut yang 

melibatkan seluruh ketua BEM, 

DPM, hingga Wakil Dekan se-IPB 

dengan pihak Ditmawa di akhir 

bulan Maret 2015.

Setelah pertemuan tersebut 

berlangsung, saat ditemui pihak 

Koran Kampus, Khoirunnisa 

selaku salah satu SC MPKMB 

52 dari Staff PSDM BEM KM 

menuturkan terdapat beberapa 

perkembangan ketentuan 

program MPB. Nama yang 

digunakan tetap MPKMB, namun 

wujud dan konsepnya merupakan 

MPB. Hal ini disebakan oleh 

nama MPKMB yang telah menjadi 

ciri khas bagi IPB, seperti 

halnya Orientasi Studi Keluarga 

Mahasiswa (OSKM) bagi Institut 

Teknologi Bandung. Sehingga 

MPKMB juga merupakan kegiatan 

untuk memperkenalkan kampus, 

fakultas, dan departemen. 

MPF dan MPD akan tetap 

diselenggarakan seperti biasanya 

dengan dinaungi oleh fakultas 

dan departemen masing-masing 

untuk mahasiswa angkatan 

51. Sedangkan bagi mahasiswa 

angkatan 52 akan tetap mengikuti 

MPKMB. Namun didalam 

MPKMB tersebut terdapat Masa 

Perkenalan fakultas dan urusan 

sebagai konsep dari MPB yang 

berada di bawah naungan BEM 

KM.

“Perkembangan pemilihan 

calon ketua MPKMB 52 sedang 

dalam proses seleksi. Dari 4 

orang, telah tersisihkan menjadi 

2 orang yang terdiri dari 

mahasiswa angkatan 50 dan 

51,”sebut Khoirunnisa. 

Namun dalam pertemuan 

tersebut Khoirunnisa juga 

menjelaskan bahwa masih 

terdapat ketidakpuasan 

mengenai keinginan Ditmawa 

agar program dilakukan selama 

6 hari. Sehingga pada pekan 

ke-3 bulan April, pihak BEM KM 

beserta BEM seluruh fakultas 

akan mengajukan banding agar 

kegiatan dilakukan selama 

4 hingga 5 hari. Hal tersebut 

didasari kekhawatiran pihak BEM 

terhadap resiko terlalu kelelahan 

yang akan dialami maba 52.

“Perubahan itu tidak 

selamanya benar. Tetapi jika 

kita tidak pernah ingin berubah, 

jangan pernah berharap ada 

perbaikan untuk mendapatkan 

yang lebih baik,” ujar Dr. Rinekso.

ILUSTRASI OLEH : M. QOMARUL HUDA
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Menteri Pertanian 

Republik Indonesia, 

Amran Sulaiman, 

bersama dengan Rektor IPB, 

Prof Herry Suhardiyanto 

menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) untuk 

mendukung swasembada beras. 

IPB akan membagi hasil risetnya 

berupa benih, irigasi, dan alat dan 

mesin pertanian (alsintan). Di sisi 

lain, Kementerian Pertanian 

bersedia menyiapkan 

apa yang dibutuhkan 

untuk mencapai 

target swasembada 

beras dan akan 

m e n g g u n a k a n 

benih padi hasil 

riset dari IPB.

“Produksi beras kita 

masih belum efektif, dengan 

kualitas yang masih rendah. Sebagai 

institut pertanian, memang IPB 

yang harus terjun untuk ini,” ujar 

Prof. Sutrisno, National Consultant 

FAO untuk bagian pascapanen yang 

juga dosen IPB. 

Varietas unggul IPB yang akan 

digunakan untuk swasembada 

beras ini adalah benih padi IPB 3S 

dan IPB 4S yang potensi panennya 

maksimal. Varietas unggul ini 

dapat meningkatkan produksi rata-

rata per hektare sebesar 50% atau 

setara dengan 12,5 ton. Pemerintah 

menargetkan produksi gabah kering 

giling (GKG) tahun 2015 mencapai 

73 ton. Varietas unggul IPB 3S dapat 

mencapai produksi 11,5 ton/hektare/

musim dan IPB 4S mencapai 10,6 

ton/hektare/musim. Dengan total 

luas areal tanam yang saat ini 

sebesar 7,1 juta hektare dikalikan 

masa panen dua kali dalam setahun, 

pemerintah optimis produksi 

padi ke depan cukup 

berlimpah. Jika ini 

berhasil, pemerintah 

juga menargetkan 

Indonesia dapat 

m e n g e k s p o r 

beras dalam empat 

tahun ke depan. 

Tujuan ekspor beras 

Indonesia adalah Uni Eropa dan 

Amerika Serikat jika produksi 

beras Indonesia sudah melebihi 

kebutuhan nasional. 

Menurut Prof. Sutrisno, jumlah 

susut hasil padi Indonesia masih 

tinggi, yaitu sekitar 15%. Hal itulah 

yang membuat hasil panen belum 

memadai dan menyebabkan 

Indonesia masih melakukan impor. 

Lebih lanjut, dosen Departemen 

Teknik Mesin dan Biosistem (TMB) 

ini menuturkan swasembada beras 

dapat dicapai, bahkan tanpa impor, 

dengan cara mengurangi jumlah 

susut tersebut. Jika jumlah susut 

berkurang menjadi hanya 8% saja, 

itu sudah cukup membuat Indonesia 

berhenti impor beras.

Guna mencapai swasembada 

beras, Kementerian Pertanian 

merencanakan 1000 desa untuk 

penyediaan benih. Selanjutnya, 

Kementerian Pertanian membidik 

lima faktor produksi yang harus 

dibenahi. Kelima faktor produksi 

tersebut adalah perbaikan irigasi, 

pengadaan dan peningkatan 

produksi benih dan pupuk, 

pendistribusian pupuk yang 

tepat waktu, penambahan tenaga 

penyuluhan, dan pengadaan alat 

dan mesin pertanian (alsintan).

Tak jauh berbeda dengan 

Menteri Pertanian, Prof. Sutrisno 

memaparkan bahwa Indonesia 

harus lebih meningkatkan teknologi 

off-farm, meningkatkan waktu 

panen menjadi tiga kali dalam 

setahun, dan menghentikan isu-isu 

konversi lahan pertanian.

“Kerja sama ini juga bermanfaat 

untuk membantu memperkenalkan 

beberapa jenis varietas yang telah 

dihasilkan di IPB,” ujar Menteri 

Pertanian BEM KM IPB 2015, Ichsan 

Serunting (MSL 48).

Swasembada Beras

Indonesia
Swasembada Beras

Indonesia
IPB Tonggak IPB Tonggak 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia menargetkan program swasembada pangan tercapai 
dalam tiga tahun ke depan. Dalam usahanya ini, Kementerian Pertanian menggandeng tiga universitas 
di Indonesia untuk bekerja sama menyukseskan program swasembada pangan. Tiga universitas 
yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk 
swasembada kedelai, Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk swasembada jagung, dan tak ketinggalan 
Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk swasembada beras.

Sebagai 
institut pertanian, 

memang IPB
yang harus terjun 

untuk ini

NUR AZIZAH RIZKI ASTUTI

PERTANIAN

FOTO oleh: IRA WIDYA ZAHARA
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TEKNOLOGI

Kota Bogor, kota dengan 

curah hujan rata-

rata setiap tahun 

yang cukup tinggi, yakni 3500-

4000 mm, mendapat julukan 

sebagai Kota Hujan. Tingginya 

curah hujan di Bogor justru 

memicu timbulnya ide kreatif 

bagi staf pengajar Geofisika dan 

Meteorologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA), Ir Bregas Budianto, 

untuk menghasilkan inovasi baru 

dalam menciptakan energi ramah 

lingkungan.

Bersama dengan tim mahasiswa 

Pekan Kreativitas Mahasiswa 

(PKM) yang dibimibingnya, Ir 

Bregas Budianto membuat sebuah 

alat yang dinamakan dengan Mini 

Power Station : Nano Hidro, yaitu 

alat yang dapat mengonversi 

energi potensial hujan yang turun 

melalui pipa saluran dari atap 

rumah menjadi energi listrik. 

Prinsip alat Mini Power Station, 

yaitu berbasis perhitungan debit 

air yang turun dari atap rumah 

dengan luasan tertentu yang 

nantinya akan diubah menjadi 

energi listrik. Generator pada alat 

ini, kemudian akan menghasilkan 

listrik dengan voltase rendah 

namun cukup untuk mengaliri 

arus listrik di lokasi tertentu.

Untuk dapat membuat sebuah 

Mini Power Station : Nano Hidro, 

menurut Ir Bregas, tidaklah 

sulit karena pembuatannya 

sangat sederhana dan alat serta 

bahan yang digunakan mudah 

didapatkan. Hanya dengan 

berbekal sebuah lampu LED, 

megnet neodymium (magnet 

buatan), pipa PVC berdiameter 4 

dan 5 inci, enam buah kipas atau 

blade fan DC, serta kawat email 

berdiameter 0,5 mm, sebuah alat 

pembangkit listrik sederhana 

sudah dapat dibuat. 

Bahan-bahan untuk membuat 

Mini Power Station tersebut 

kemudian dirangkai menjadi dua 

bagian utama, yaitu turbin dan 

generator. Turbin dibuat dengan 

menggunakan enam buah blade 

fan DC yang disatukan dalam satu 

turbin dan dipasangi batang logam 

untuk menguatkan stukturnya, 

setelah itu ditempelkan pada 

pipa 4 inci sebagai media 

untuk menempelkan magnet. 

Sedangkan, pembuatan generator 

diawali dengan pembuatan 22 

lilitan kumparan seri antar kawat 

email dan kawat seng yang sudah 

dipotong dan dibentuk. Kumparan 

yang sudah dibuat kemudian 

ditempelkan pada pipa 5 inci dan 

disatukan dengan pipa 4 inci. 

Alat pemanen energi listrik dari 

aliran hujan ini, berdasarkan 

percobaaan, dapat menghasilkan 

tegangan sebesar 3,5 volt dan kuat 

arus sebesar 74,4 miliAmpere, 

sehingga dengan demikian 

Mini Power Station ini sangat 

berpontensi untuk dimanfaatkan 

di kehidupan sehari-hari, misalnya 

untuk penerangan. 

Meski alat ini menurut 

Direktorat Riset dan Inovasi IPB 

mempunyai potensi yang cukup 

besar untuk dikomersialisasikan, 

tetapi Ir Bregas tidak berniat untuk 

melakukannya. Menurutnya, Mini 

Power Station lebih tepat disebut 

sebagai sebuah teknologi tepat 

guna yang perlu disebarluaskan 

sehingga siapa pun dapat 

membuat dan mempraktikan di 

rumah.  

“Jadi, (alat ini) kalau mau dikaji 

lebih lanjut, yaitu kita mendesain 

bilah turbin yang lebih efisien. 

Tetapi, mungkin risetnya menjadi 

mahal. Justru saya mencoba 

membuat alat yang berasal dari 

bahan yang ada di sekitar kita 

sehingga untuk membuatnya tidak 

ada halangan apa-apa,” tutur         

Ir. Bregas.

Mini Power Station : Nano Hidro, 
Manfaatkan Curah Hujan 
Menjadi Energi Listrik

FIRRA TANIA

Mini Power Station : Nano Hidro, 
Manfaatkan Curah Hujan 
Menjadi Energi Listrik

FOTO oleh: GREEN TV
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SOSOK

Siapa tak kenal Sam 

Maulana? Pemilik akun 

twitter @maulasam dan 

pengelola web www.skripsit.com ini 

namanya mulai melejit lewat buku 

perdananya, Catatan Akhir Kuliah 

(CAK). Penulis bernama lengkap 

Bayu Maulana Saminson ini adalah 

salah satu alumni IPB. Bagaimana 

kisah perjalanan seorang alumni 

institut pertanian hingga menjadi 

penulis yang sukses?

Buku CAK yang terbit awal tahun 

2014 ini menceritakan tentang 

kehidupan mahasiswa tingkat 

akhir yang punya kelebihan dan 

kekurangan, yaitu kelebihan 

semester dan kekurangan IPK. Gaya 

bahasanya ringan dan segar serta 

disisipi banyak humor dan pesan 

moral.

Bayu Maulana Saminson, 

atau yang akrab disapa Sam, 

menempuh pendidikan sarjananya 

di Departemen Gizi Masyarakat, 

Fakultas Ekologi Manusia IPB. 

Alumni IPB angkatan 44 ini merasa 

‘salah jurusan’ semasa kuliah. Karena 

itulah, Sam melampiaskannya 

dengan mengikuti organisasi, baik di 

lingkup fakultas maupun universitas. 

Sam aktif di BEM Fakultas Ekologi 

Manusia tahun 2008 – 2010 dan 

penah menjabat sebagai Ketua 

BEM Fema. Ia juga penah menjabat 

sebagai Menteri Komunikasi dan 

Informasi BEM KM IPB tahun 2011.

Kehidupan Sam semasa kuliah 

inilah yang menginspirasinya untuk 

menulis Catatan Akhir Kuliah. 

“Saya bingung mau diapakan 

skripsi saya ini, akhirnya saya curhat 

di blog dan twitter. Ada pembaca 

saya yang menyarankan untuk 

dibukukan saja, karena menurut dia 

kehidupan kuliah saya ini seru dan 

menginspirasi. Akhirnya saya malah 

lebih sibuk nulis buku daripada nulis 

skripsi,” ujar Sam.

Saat ditanya tentang motivasinya 

menulis CAK, Sam mengungkapkan 

bahwa ia ingin menyemangati para 

pembaca. Ia memiliki kemauan 

untuk sukses, walapun tidak punya 

nilai bagus semasa kuliah. Jadi, ia 

ingin menginspirasi pembaca lewat 

kesuksesannya.

Buku CAK juga akan segera 

difilmkan. Tak jauh berbeda dengan 

bukunya, film ini juga menceritakan 

tentang kehidupan Sam semasa 

kuliah dan 70% lokasi untuk shooting 

film ini bertempat di kampus IPB 

Dramaga. Sam sendiri tidak terlibat 

langsung dalam pembuatan film 

dan penulisan naskahnya, namun 

pihak produser sering berkonsultasi 

dengannya agar film ini bisa apik 

dan diterima khalayak. Film CAK  

rencanya akan rilis tahun 2015. 

Novel sequel CAK akan segera 

rilis dalam waktu dekat ini. Selain 

membuat buku, menghadiri 

undangan bicara, dan membantu 

proses produksi film layar lebar, Sam 

juga disibukkan dengan kegiatan 

membangun dan mengelola usaha di 

bidang clothing, fashion, dan katering. 

Kunjungi  pendekarclothing.com atau 

akun instagram-nya di @maulasam 

dan @ositmen untuk beramah tamah 

dan mengintip kegiatannya. 

Sam memiliki tips yang selalu 

diterapkannya. Kuncinya adalah 

menemukan passion dan interest, 

fokus pada cita-cita, dan jangan 

khawatir jika nanti dihadapkan pada 

kesulitan pekerjaan.

“Kalau saya pribadi yakin saya 

akan mendapatkan pekerjaan yang 

sesuai minat saya. Jadi saat saya 

bekerja, saya akan merasa senang. 

Modal keyakinan itu luar biasa 

penting. Jangan sampai nanti saat 

beranjak tua, kita menyesali masa 

muda kita,” tutup Sam mengakhiri 

pembicaraan.

SAM MAULANA, 
SARJANA GIZI YANG SUKSES MENJADI PENULIS

NUR AZIZAH RIZKI ASTUTI

FOTO oleh: ICHWANUL AZIZ
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RESENSI

“Dalam dunia kehidupan 

ada dua macam ibu. 

Pertama, ialah sebutan 

untuk perempuan yang melahirkan 

anaknya. Kedua, ialah sebutan 

untuk perempuan yang merelakan 

kebahagiaanya sendiri buat anak 

orang lain. Yang paling istimewa 

jika dua macam sifat itu bergabung 

menjadi satu.”

Buku ini mengisahkan tentang 

kasih sayang ibu dan anak-anaknya, 

tidak peduli anak kandung atau 

bukan. Begitulah pengakuan Mamid 

sebagai tokoh utama dalam cerita 

ini yang memiliki dua ibu. Demikian 

juga pengakuan delapan anak 

lainnya (dengan satu anak kandung) 

yang dikeluargakan oleh ibu dan 

ayah.

Ditengah keterbatasan ekonomi, 

tokoh ibu dalam cerita ini begitu 

kuat. Penuh kesabaran layaknya 

kesan perempuan Solo dan rela 

berkorban demi kebahagiaan anak-

anaknya. Terlihat saat Solemah, 

anak angkat ibu yang hendak 

menikah dengan seorang Prajurit 

Angkatan Laut. Ibu rela menjual 

barang berharga demi membiayai 

pernikahan Solemah. Begitu pula 

saat pernikahan Mujanah, dan 

khitanan Mamid. 

Satu per satu anak ibu pergi 

mencari kebahagiaan masing-

masing. Hingga akhirnya mereka 

kembali pulang dan berkumpul di 

Solo saat mengurus pemakaman 

dan melihat ibu untuk yang terakhir 

kalinya. Setiap tahun, di tanggal dan 

bulan kematian ibu, anak-anak ibu 

berkumpul di Solo untuk selamatan 

dan membersihkan makam. 

Cerita ini begitu sederhana 

namun juga begitu hidup. Dengan 

gaya bahasa yang khas, Arswendo 

Atmowiloto membuat pembaca 

mampu menyelami nilai-nilai 

kehidupan yang tersaji. Adegan dan 

percakapan sehari-hari mampu 

membuat pembaca merasa haru 

dan lucu. Walaupun demikian, di 

beberapa bagian terdapat adegan 

yang agaknya lebih cocok dibaca 

oleh remaja tujuh belas tahun ke 

atas.

Arswendo juga memberikan 

banyak pesan moral melalui cerita 

Dua Ibu. Buku ini merupakan 

cetakan ketiga dan terdapat 

pembaharuan pada cover buku. 

Selain itu, Dua Ibu juga berhasil 

meraih Karya Fiksi terbaik pada 

tahun 1981 oleh Yayasan Buku 

Utama. Terakhir Arswendo berpesan 

kepada para calon pembaca, 

“Mereka yang merasa tidak pernah 

dilahirkan seorang ibu, dilarang 

keras membaca buku ini.”

Judul Buku 
Pengarang 
Penerbit 
Cetakan+hal 

Resensi oleh  

: Dua Ibu
: Arswendo Atmowiloto
: Gramedia Pustaka Utama
: Cetakan ketiga, Juni 2014 +   
  304 halaman.
: Rezky Eka Fauzia

Dua Ibu : Hanya untuk yang pernah dilahirkan oleh seorang Ibu

KOMIK
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HIMPUNAN PROFESI

Bukan hal yang jarang 

mendengar kabar 

mahasiswa terkena 

penyakit akibat mengonsumsi 

makanan yang kurang sehat. 

Memilih makanan sehat di sekitar 

kampus menjadi hal yang sangat 

perlu diperhatikan mahasiswa. 

Demi terwujudnya kondisi kantin 

yang nyaman dan pangan yang 

aman untuk dikonsumsi, Himpunan 

Mahasiswa Ilmu dan Teknologi 

Pangan (Himitepa) memberi 

mandat kepada Divisi Peduli 

Pangan Indonesia (DPPI) untuk 

turun langsung mengamalkan 

keilmuannya.

Melalui program kerja yang 

disusun, DPPI Himitepa berlaku 

menjadi sahabat pedagang 

makanan lingkar kampus IPB. 

Program kerja Sahabat Pedagang 

ini dilaksanakan secara bertahap, 

yaitu survei kondisi kantin, inspeksi 

keamanan pangan dan kebersihan 

kantin, serta seminar pedagang. 

Dalam aksinya, DPPI dibantu oleh 

Ksatria Peduli Pangan (Kapangan), 

yaitu mahasiswa-mahasiswa Ilmu 

dan Teknologi Pangan IPB yang 

bersedia menjadi sukarelawan. 

Pada tahap survei,  DPPI meninjau 

kondisi kantin dari segi kebersihan. 

Selain itu, pedagang juga dimintai 

pendapat serta keluh kesahnya 

mengenai kondisi kantin.

“Kebanyakan yang dikeluhkan 

pedagang berkaitan dengan 

sampah yang berserakan. Ironinya, 

sampah ini justru dihasilkan oleh 

mahasiswa,” ungkap Fadhil Bayu 

Pratama (ITP 50), Koordinator 

Sahabat Pedagang 2015.

Selanjutnya, masalah-masalah 

yang diutarakan pedagang 

diarsipkan untuk dibahas lebih 

lanjut. Selang beberapa minggu, 

DPPI kembali untuk melangsungkan 

inspeksi bahan pangan yang 

dijual pedagang. Inspeksi ini 

biasanya berbentuk pengujian zat-

zat tertentu, seperti uji formalin, 

boraks, rhodamin B, dan methanil 

yellow.

Pedagang yang lolos pengujian 

akan mendapatkan sertifikat 

sebagai bukti pendukung bahwa 

dagangannya aman untuk 

dikonsumsi.

“Ini (sertifikat) bermanfaat. Kita 

sadar kalau kita nggak perlu pakai 

bahan berbahaya kalau memang 

bisa pakai yang alami dan aman,” 

tutur Sanyi, pedagang ketoprak dan 

gado-gado di kantin Blue Corner 

FPIK.

Puncak dari kegiatan Sahabat 

Pedagang setiap tahunnya 

adalah seminar pedagang. Para 

pedagang kemudian diundang 

menghadiri seminar mengenai 

pangan dan kantin sehat. Seminar 

diselenggarakan atas kerja sama 

DPPI dan pihak rektorat di bagian 

Bisnis dan Kemitraan.  Pembicara 

pada seminar adalah dosen Ilmu 

dan Teknologi Pangan.

“Sahabat Pedagang sangat 

didukung oleh pihak rektorat 

mengingat pentingnya pangan 

sehat demi tercapainya prestasi 

mahasiswa,” ujar M Zakki Mutaqin 

(ITP 49) Koordinator Sahabat 

Pedagang 2014. 

Sekali waktu, pihak rektorat 

pun pernah turut menindaklanjuti 

kegiatan ini dengan menyuplai 

bahan baku aman, yaitu tahu tanpa 

formalin. Namun, hal ini tidak 

berlangsung lama.

“Pedagang merasa tahunya 

kurang cocok dengan masakan 

mereka. Ada yang bilang kalau 

teksturnya terlalu lembek karena 

lebih berair dibandingkan tahu 

yang biasa mereka beli di pasar,” 

ungkap Zakki.

Menurut Fadhil, perjuangan 

DPPI untuk membenahi kantin 

di IPB masih panjang . Tahun ini, 

DPPI akan berfokus pada sanitasi 

dan kebersihan kantin. Untuk itu, 

DPPI berencana menambah unit 

tempat sampah dan tempat cuci 

tangan sebagai langkah awal. Agar 

terwujudnya kesadaran bersama, 

DPPI juga berniat menyebarkan 

poster dan stiker di titik tertentu 

yang mengandung pesan ajakan 

untuk memelihara kebersihan 

kantin.

DPPI Himitepa : Benahi Kantin IPB
dengan Program Sahabat Pedagang
DPPI Himitepa : Benahi Kantin IPB
dengan Program Sahabat Pedagang

Hayah Afifah FOTO : DOKUMENTASI HIMITEPA
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UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Barangkali awal dari 

segala ikhtiar muncul 

dari tahap yang 

mula-mula. Koran Kampus IPB 

menyadari bahwa pembenahan 

di tata rekrutmen anggota 

tak bisa lagi dianggap sepele. 

Koran Kampus mengusahakan 

berbagai metode pembinaan 

agar mendapatkan orang-orang 

terbaik sebagai calon krunya 

kelak. Sebab, konsekuensinya 

jelas: jurnalistik kampus tak bisa 

dikelola sembarang orang. Kejelian 

menyusun manajemen rekrutmen 

yang tepat menjadi modal penting.

Korpus Institut bermula dari 

keinginan mengubah konsep 

‘magang’ yang biasa dijalankan 

LK/LS di IPB menjadi suatu konsep 

baru yang mengadopsi sistem 

pendidikan formal. Jika magang 

bersifat sementara, Korpus Institut 

punya karakteristik layaknya 

sekolah dengan sistem pendidikan 

berbasis kurikulum. Keseriusan 

peserta sudah dinilai sejak awal 

pendaftaran Korpus Institut.

Peserta Korpus Institut akan 

digembleng setiap minggu selama 

kurang lebih satu semester. 

Kurikulum ini disarikan dari 

cetak biru Korpus Institut yang 

diprakarsai oleh Kepala Sekolah 

Korpus Institut, Anugerah 

Muhammad Zulfikar. “Seleksi calon 

kru dilakukan secara bertahap 

dengan mempertimbangkan 

komitmen. Produktivitas calon 

kru akan terus dipantau, “ tukas 

Anugerah. Tak kurang dari 229 

mahasiswa ikut mendaftarkan 

diri sebagai siswa Korpus Institut. 

Menurut Anugerah, antusiasme ini 

terwujud berkat kemasan promosi 

yang segar dan berbeda dari 

open recruitment Unit Kegiatan 

Mahasiswa pada umumnya.

Setelah melalui tahap seleksi 

pertama, calon kru yang berhak 

menjalani pendidikan di Korpus 

Institut kembali diseleksi. Calon kru 

yang sudah lolos tahap awal akan 

menjalani pendidikan yang dibagi 

menjadi pre-season atau masa 

pembekalan, dan masuk ke tahap 

season yang terbagi menjadi tiga. 

Total masa pendidikan yang akan 

diarungi peserta adalah delapan 

bulan. Mengingat masih ada masa 

jeda akademik seperti UTS, UAS, 

serta liburan di tengah jadwal 

kurikulumnya, Anugerah berujar 

bahwa Korpus Institut akan tetap 

jalan. “Tetap ada tugas saat liburan. 

Calon kru harus meliput kejadian 

yang berada di sekitar rumah atau 

tempat mereka berlibur”.

Salah satu peserta, Herlinda 

Yenti, mahasiswi Komunikasi D3 

IPB, berharap Korpus Institut 

akan membantu materi kuliahnya 

di jurusan. “Materi pendidikan 

Korpus Institut sejauh ini sesuai 

dengan kebutuhan saya,” ucapnya.

Pembinaan jurnalis muda di 

Koran Kampus nyatanya masih 

diminati mahasiswa sebagai sarana 

alternatif belajar jurnalistik di 

kampus IPB. Meski sekadar ingin 

coba-coba, para pendaftar berharap 

ilmu yang didapat tak sebatas diktat 

dan kuliah tentang menulis dan 

memfoto. Pegiat jurnalistik kampus 

diharapkan menjadi antitesis bagi 

tabiat mahasiswa yang kerap kali 

tak acuh dengan informasi. Korpus 

Institut mengemban amanat untuk 

menjawab itu.
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Korpus Institute :
Wajah Baru Jurnalisme Kampus

 Fairuz Rafidah Aflaha

Produktivitas calon 

kru akan terus

 dipantau,

"

"

.....................................

FOTO oleh: ICHWANUL AM
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OPINI

Meraih swasembada pan-
gan merupakan salah 
satu visi yang tercantum 

dalam sembilan agenda prioritas 
pemerintahan Jokowi-JK yang bi-
asa disebut dengan nawacita. Da-
lam mewujudkan salah satu butir 
nawacita tersebut perlu melakukan 
banyak hal untuk membangun per-
tanian secara komprehensif. Masih 
banyak sekali permasalahan perta-
nian di tanah ibu pertiwi ini.

Pada tahun 2014 irigasi rusak 
di seluruh Indonesia mencapai 52 
persen dengan luas lahan 3,3 juta 
hectare. Tidak hanya itu, rendahnya 
penyerapan benih, keterlambatan 
distribusi pupuk, kekurangan tena-
ga penyuluh dan minimnya penggu-
naan alsintan telah mengakibatkan 
Indonesia kehilangan peluang pro-
duksi 20 juta ton gabah kering giling 
per tahun.

Kementerian Pertanian (Kemen-
tan) mendapat dana sebesar Rp16,9 
triliun dari pengalihan subsidi 
BBM. Anggaran total Kementan un-
tuk tahun 2015 sebesar Rp32 triliun. 
Dengan dana tambahan tersebut, 
diharapkan mampu meningkatkan 
kualitas maupun kuantitas infras-
truktur penunjang serta penyera-
pan teknologi yang lebih makasi-
mal dan merata di seluruh pelosok 
tanah air.

Pemerintah melalui Kementan 
bertekad untuk mencapai swasem-
bada pangan dalam kurun waktu 
tiga tahun. Hal ini perlu kerja keras 
bagi seluruh stakeholder, termasuk 
melibatkan perguruan tinggi. IPB, 
UGM, dan Unhas merupakan tiga 
universitas yang ditunjuk secara 
khusus untuk membenahi perta-
nian Indonesia yang tentu untuk 
mewujudkan salah satu nawa 
cita Bapak Presiden Jokowi yaitu 
swasembada pangan.

 Pertengahan Januari lalu Men-
tan dan Rektor IPB menandatangani 
nota kesepahaman (MoU) tentang 
pengembangan dua varietas ung-
gul baru padi yakni IPB 3S dan IPB 
4S yang potensi produktivitasnya 
mencapai 12,5 ton per hektar. Den-
gan UGM, Kementan menjalin kerja 

sama 
m e l a l u i 

MoU ten- t a n g 
p e n g e m b a n - g a n 
bibit kede- l a i 
unggul yang b i s a 
b e r p ro d u k s i hingga 
3,5 ton per h e k -
tare. Sedang- k a n 
Unhas Makas-
sar memiliki 
keunggulan dan 
potensi varietas j a g -
ung yang cuk-
up baik. 

M e n u r u t 
BPS, produksi padi pada 2014 
mencapai 69,9 juta ton gabah, turun 
2 persen dari 71,3 juta ton pada 
2013. Angka ini setara dengan 40 
juta ton beras (angka konversi 0,57 
persen). Jika angka konsumsi ber-
as 113,48 kg per kapita per tahun, 
total konsumsi 253 juta penduduk 
adalah sekitar 29 juta ton. Artinya, 
kita seharusnya surplus beras 10 
juta ton.

Kenyataannya, tiap tahun masih 
ada impor beras. Produksi jagung 
pada 2014 mencapai 18,6 juta ton 
jagung pipilan kering, meningkat 
40 ribu ton dari 2013. Swasembada 
jagung bisa dicapai jika pemerintah 
konsisten mengeksekusi semua ke-
bijakan insentif peningkatan pro-
duksi dan produktivitas. Produksi 
kedelai pada 2014 ialah 921 ribu 
ton, terus menurun dengan laju 
4,2 persen per tahun. Modal sosial 
sistem usaha tani kedelai yang ru-
sak mempersulit swasembada. 

Pragmatisme selalu timbul di da-
lam benak masyarakat Indonesia. 
Berbahaya sekali jika itu dialami 
oleh pemerintah kita. Jangan sam-
pai dalam mewujudkan swasem-
bada ini pemerintah fokus dalam 
intensifikasi saja, yaitu fokus pem-

bangunan di daerah Jawa saja. 
Melainkan juga harus melakukan 
ekstensifikasi di luar pulau Jawa 
mengingat potensi yang dimiliki 
oleh daerah lain belum tersentuh. 
Selain itu, dalam pembangunan 
pertanian, pemerintah harus me-
megang teguh kedaulatan pangan. 

Indonesia harus berdaulat dalam 
pertanian dan jangan biarkan 
bangsa lain mengintervensi kedau-
latan kita. 

Semua mahasiswa dan dosen di 
perguruan tinggi harus melakukan 
praktik lapangan seperti memas-
tikan sarana produksi sampai di 
lapangan secara tepat, memastikan 
bahwa teknologi yang diterapkan di 
tingkat petani merupakan teknologi 
yang dianjurkan dan bisa dipraktik-
kan, serta mendorong produktivitas 
petani. Jika mahasiswa maupun 
dosen hanya diam duduk manis 
saja, berkembang biak dengan te-
ori-teori mutakhirnya, bisa saja 
“Swasembada Pangan” hanya ting-
gal nama di atas kertas.

Mahasiswa IPB selayaknya meng-
etahui peran IPB dalam pembangu-
nan pertanian bangsa ini. IPB harus 
mampu meningkatkan produksi 
padi dan memberikan sumbangan 
teknologi terkini untuk kemajuan 
pertanian negeri. Sungguh malu 
bila IPB beserta seluruh civitas aka-
demikanya tidak mampu mewujud-
kan swasembada padi mengingat 
IPB merupakan inkubator riset per-
tanian terbaik yang dimiliki negeri 
ini.

Penunjukan tiga perguruan ting-
gi tersebut yang notabene telah di-
tugaskan di masing-masing komod-
iti bukan hanya kesepakatan di atas 
kertas aja dan menjadi kamuflase 
angin segar bagi rakyat Indonesia. 
Tetapi harus segera diimplemen-
tasikan dan diawasi. Swasembada 
pangan sudah bukan saatnya lagi 
menjadi sekedar jargon para poli-
tisi dan akademisi negeri ini. Me-
lainkan harus dijadikan program 
kerja nyata guna meningkatkan 
kesejahteraan rakyat Indonesia, 
khususnya para petani dan buruh 
tani.

Swasembada Pangan dan Tiga Universitas: 
Bukan Sekedar Hitam di Atas Putih

oleh: Remy Sosiawan Wijaya

: Remy Sosiawan Wijaya
: Bangkalan, 23 Maret 1994
: Jl KH Moh Toha 22, Kemayoran, Bangkalan, Madura
: 085759049323
: remywijaya23@gmail.com
: Institut Pertanian Bogor (IPB)
: Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (2012)
: Ketua Himpro REESA IPB dan Aktivis Himpunan  
  Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor
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KATA LENSA

Mahasiswa di depan 
gedung  Istana Bogor 
saat aksi melayangkan 
SP1 pemerintahan Jo-
kowi-JK, Kamis (19/3).

Foto: Ichwanul AM

Proses Pembangunan 
Gedung baru Asrama Putri 

IPB

Foto: Nita Febriani

Alat Berat Pemba-
ngunan Gedung 

baru Asrama Putri

Foto: Nita Febriani
Mahasiswa dan 
Aksi SP1 Jokowi-JK 

Foto: Ichwanul AM
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