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EDITORIAL

Tengah semester ganjil 2015 baru saja usai menyapa. Sejak dimulainya semester 
ganjil, uji coba green campus masih saja dilaksanakan hingga saat ini. Pelaksa 
naan green campus secara utuh yang di tahun ini berfokus pada green  trans-

portation sesungguhnya sudah beberapa kali mundur dari tanggal yang ditetapkan IPB.             
Mengiringi niat menghijaukan kampus itu, beragam reaksi acuh, dukungan maupun penola-
kan hadir dari berbagai kalangan civitas IPB.

Di mulai keberadaan fasilitas kendaraan ramah lingkungan yang baru, parkir berba-
yar, kontroversi titik parkir kendaran mahasiswa, ditetapkannya rute green campus, berlaku-
nya uang elektronik, perekrutan karyawan baru, kartu sejahtera, hingga polemik tukang ojek 
dalam kampus yang sempat terusik atas kebijakan green campus yang akan diberlakukan.

Green campus terus menjadi sorotan penting, khususnya bagi berbagai pihak yang 
merasakan langsung program ini. Disamping korpusipb.com yang terus mencoba menyaji-
kan berita cepat seputar green campus, buletin PEKA kedua ini turut menghadirkannya se-
cara lebih intim dalam rubrik laporan utama, liputan khusus, teknologi, gaya hidup, UKM, 
himpunan profesi, infografis, hingga sajian dari galeri berkenaan dengan tema green campus 
ini. Namun keberadaan rubrik sekolah bisnis, sekolah vokasi, sosok, hingga sastra puisi di 
luar tema green campus juga tetap menjadi sajian hangat yang siap dikudap untuk pembaca 
setia Koran Kampus.

Selamat membaca
Salam Pers Mahasiswa !

Sampul
Untuk mendapatkan kesan “pilihan transportasi” di-
mana pandangan tiap orang berbeda, green campus 
akan mengubah pandangan tiap orang, baik yang pro 
maupun kontra.
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Revitalisasi 
Green Transportation 
Dalam Sinergikan 
Green Campus

Penerapan konsep baru dalam mewujudkan kampus ramah lingkungan, 
IPB mencanangkan program green campus  yang semestinya dimulai sejak 
12 Oktober 2015 lalu. Program ini sebagai upaya mewujudkan kampus yang 
kondusif bagi pembelajaran, aman dan nyaman bagi civitas akademika IPB.

Shalsa Amalia

Foto : Muhammad Asad
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“Program ini menjadi upa-
ya IPB untuk berkontribusi ter-
hadap pencegahan terjadinya 
perubahan iklim global,” tutur 
Dr. Rinekso, Dekan Fakultas 
Kehutanan IPB serta pengga-
gas Green Campus 2020.

Program yang digagas 
oleh mantan Direktur Kema-
hasiswaan ini terdiri dari 4 
elemen penting yaitu green 
transportation, green energy, 
green building and open space 
serta green movement. Salah 
satu elemen green campus 
yang sedang digalakan yaitu 
green transportation. Program 
tersebut berarti menggunakan 
moda transportasi ramah ling-
kungan yang berbahan bakar 
non-fosil dan tanpa emisi. 

Berdasarkan UI Green Met-
ric World University Rangking 
2014, IPB menduduki pering-
kat ke 70 dari 361 universi-
tas dari 62 negara di dunia.        
Peringkat IPB masih dibawah 
Universitas Indonesia (UI) 
yang menduduki peringkat ke 
62 di dunia. Secara umum, Po-
sisi IPB menduduki peringkat 
ke-2 setelah UI.

Menurut data UI Green-
Metric Rangking of World 
Universities 2014, peringkat 
pertama Kampus Hijau Dunia 
Versi Greenmetric diduduki 
oleh University of Nottingham. 
Sedangkan untuk peringkat 
kedua diduduki oleh Univer-
sity College Cork National Of 
Ireland. Pemeringkatan per-
guruan tinggi terbaik di dunia 
tersebut dinilai dari komitmen 
tinggi dalam pengelolaan ling-
kungan hidup kampus.

Perangkingan dalam UI 
GreenMetric Rangking of 
World Universities tersebut 
menggunakan 6 kategori pe-
nilaian yaitu Setting and In-
frastructure (15%), Energy and 
Climate Change (21%), Waste                 
Management (18%), Water 
Usage (10%), Transportation 
(18%) dan Education (18%). 
Terdapat juga lima kriteria 
green campus yaitu tingkat 
kehijauan kampus, efisiensi 
energi, pengguna air, pen-
gelolaan limbah, serta sistem 
transportasi yang ramah ling-
kungan.

Meskipun transportasi 
menjadi kriteria terakhir 
dan memiliki poin rendah   

dibanding kriteria lainnya, IPB 
memang sedang gencar meng-
galakan green transportation. 
Selain green transportation, 
kedepannya IPB akan men-
jalan elemen green campus 
lain yaitu green energy dengan 
langkah pengurangan penggu-
naaan energi listrik bersum-
ber dari bahan bakar fosil 
(termasuk PLN) dan menggan-
tikan dengan solar cell, mem-
buat pembangkit listrik tenaga 
air (MHPP) dan biogas untuk 
kepentingan kampus IPB Dar-
maga, serta pengembangan 
riset untuk bio-energy berbasis 
biomassa.

Selain itu untuk green 
building dan green open space 
IPB akan melakukan pem-
batasan penggunaan AC dan 
memperbaiki sistem sirkulasi 
udara, menghijaukan kembali 
lahan parkir dalam rangka 
meningkatkan kenyamanan 
dan keindahan kampus, serta 
mengembangkan koleksi plas-
ma nutfah pertanian (buah, 
kayu, dll). Dalam green move-
ment/green culture IPB akan 
mengubah pola pikir, sikap 
dan perilaku civitas untuk ber-
orientasi kepada keramahan 
lingkungan melalui kampa-
nye penyadartahuan, gerakan 
sosial yang massif, pengem-
bangan green champions serta 
pembangunan kanopi sebagai 
koridor untuk pejalan kaki, 
mewujudkan “zero waste cam-
pus”, pemilahan dan pengo-
lahan limbah (padat,cair, gas, 
organisme), serta penggunaan 
bahan yang mudah terdegra-
dasi.

“Sebenarnya kita sudah 
mencoba green campus sejak 
lama sebelum green transpor-
tation. Sebelumnya kita sudah 
mulai dari energi seperti nano 
hidro dengan memanfaatkan 
dua sungai besar yang men-
gapit kampus kita, pengelo-
laan sampah dan pengolahan 
recycle yang sudah dimulai 3 
tahun lalu dengan pemilahan 
sampah organik dan non or-
ganik,“ ujar Dr. Cahyono Tri 
Wibowo (Kepala Biro Umum 
IPB).

Ia menuturkan bahwa 
green transportation ini dilak-
sanakan karena ingin menekan 
emisi CO2 meskipun sedikit. 
Namun, bukan berarti green 

transportation ini yang lebih 
dulu dilaksanakan dibanding 
3 elemen lainnya, hanya saja 
elemen penting lain tidak ter-
lalu bergaung nyaring karena 
tidak memiliki efek langsung 
kepada mahasiswa dan ojek 
seperti  green transportation.

“Justru Praktek seperti ini 
adalah hal yang strategis, pem-
berlakuan sistem ini sekaligus 
sebagai pembelajaran bagi 
kita bersama akan pentingnya 
green campus. Ini akan menja-
di titik masuk edukasi dimana 
banyak dimensi yang terkait 
seperti perilaku hemat energi, 
budaya mengantri dan pe-
rilaku peduli lingkungan. Bisa 
jadi seiring pengembangan 
proses green transportation 
ini membuka jalan pembena-
han yang selama ini harus kita 
lakukan,” terang Prof. Herry 
Suhardiyanto (Rektor IPB).

Bulan Mei hingga Septem-
ber lalu, IPB mulai    mem-
bangun infrastruktur pen-
dukung green transportation 
seperti tempat parkir terpusat 
yang berada di Gedung Grada 
Widya Wisuda (GWW), Resi-
men Mahasiswa (Menwa) ser-
ta Green TV. Tak hanya itu, 
IPB juga menambah fasilitas 
shelter sepeda, penambahan 
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mobil listrik dan bis Damri 
yang akan beroperasi pada 5 
koridor yang sudah ditetap-
kan. Hanya saja mulai Oktober 
2015, transportasi dikenakan 
tarif biaya percobaan sebagai 
biaya operasional sebesar satu 
rupiah.

Terkait penarikan tarif pe-
makaian moda transportasi 
kampus, Rektor menegaskan 
bahwa bagi mahasiswa yang 
tidak mampu akan mendap-
atkan keringanan untuk dapat 
menggunakan fasilitas terse-
but secara gratis. “Terkait den-
gan transportasi bayar itu, jika 
tidak mau bayar harapannya 
naik sepeda. Tujuan akhirnya 
memang diharapkan warga 
IPB terbisa untuk naik sepe-

da dan jalan kaki,” tutur Dr. 
Agus Oman Sudrajat (Direktur 
Pengembangan Bisnis).

“Tujuan akhir memang 
membuat mahasiswa naik 
sepeda karena sepeda sudah 
banyak disiapkan,” tukas Eka 
Yuda Prya,SE (Kepala Bagian 
Staff Perawatan Peralatan, 
Perabot, Mesin dan Kendaraan 
(P3MK) Biro Umum IPB).

“IPB sudah lama merenca-
kan Green Campus dan sistem 
transportasi dalam kampus. 
Saya memahami ini tidak da-
pat dilaksanakan langsung 
oleh IPB,” tutur Dr. Cahyono 
Tri Wibowo. Ia juga menutur-
kan bahwa kendaraan kampus 
akan dikurangi dan jalan akan 
dibangun seperti layaknya pe-

destrian Common Class Room 
(CCR).

“Kita memang akan mem-
batasi kendaraan yang masuk 
dalam kampus, untuk pertama 
yaitu pembatasan sepeda mo-
tor. Karena dari sisi transpor-
tasi motor adalah yang paling 
rumit dijalan. Untuk saat ini 
beban transportasi kita yang 
pertama adalah sepeda motor. 
Jika nanti sudah sanggup, akan 
ada juga batasan mobil untuk 
berkeliaran dalam kampus,” 
tutur Rektor IPB, Prof. Herry 
Suhardiyanto dalam sosialisasi 
green transportation pada 1 
September lalu.

Untuk mendukung sistem 
green transportation, dilaku-
kan beberapa penataan sep-
erti mendorong penggunaan 
sepeda, penambahan jumlah 
sepeda dan shelter sepeda, 
pengembangan pedestrian, 
pengembangan transportasi 
massal, penataan parkir, serta 
sosialisasi green campus ke-
pada civitas akademika. Pe-
nataan parkir ini dikhususkan 
kepada kendaraan roda dua 
yang telah disediakan di empat 
titik, yakni Lapangan parkir 
Gedung Graha Widya Wisuda 
(GWW), Green TV, Fakultas Pe-
ternakan, dan lapangan parkir 
Posko Resimen Mahasiswa 
(Menwa).

“Tujuan akhir memang mem-
buat mahasiswa naik sepeda 

karena sepeda sudah banyak di-
siapkan,” tukas Eka Yuda Prya,SE 
(Kepala Bagian Staff Perawatan 
Peralatan, Perabot, Mesin dan 
Kendaraan (P3MK) Biro Umum 

IPB).
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Aplikasi
 ‘Ramah Lingkungan’ 

Penambah Teman

“Kita berpikir bagaimana 
caranya mengurangi jumlah mo-
bil di jalanan, ya salah satunya 
dengan berbagi tumpangan,” 
ungkap Fauzan saat ditanya ide 
awal pembuatan Temanjalan.

 
Terinspirasi dari masalah 

sehari-hari itulah, Fauzan dan 
kedua rekannya mulai mengon-
sepkan aplikasi yang ‘ramah 
lingkungan’ ini, termasuk soal 
pengguna. Pengguna Teman-
jalan dibagi menjadi dua, yaitu 
hunter dan rider. Rider adalah 
pengguna yang bersedia mem-
beri tumpangan di mobil atau 
motornya. Sementara hunter 
adalah pengguna yang membu-
tuhkan tumpangan.

Kedua pengguna ini akan di-
pasangkan sesuai dengan tujuan 
perjalanan yang telah diposting 
di akun masing-masing. Selain 
tempat tujuan, ada pula informa-
si tentang jadwal keberangkatan 
yang harus diisi. 

Apabila telah dipasangkan 
secara otomatis oleh sistem, 
baik rider maupun hunter akan 
mendapatkan informasi melalui 
push notification. Selanjutnya, 
rider dan hunter bisa berkomu-
nikasi lebih lanjut lewat in-app 
chat. Informasi pribadi seperti 
nomor telepon tidak akan dita-
mpilkan sehingga privasi peng-
guna akan terjaga.

Menariknya, transaksi akan 
dilakukan tanpa mengeluarkan 
uang secara langsung. Tiap akun 

akan memiliki poin tertentu yang 
terakumulasi dalam fitur coins. 
Hunter yang ingin menumpang 
harus membayarkan sejumlah 
coins kepada rider. 

“Coins bisa di top-up den-
gan harga yang sangat murah.           
Setiap kali nebeng, bayarnya 
pakai coins itu,” jelas Fauzan.

Temanjalan sedang mencoba 
berkolaborasi dengan sejumlah 
pihak, termasuk pom bensin, ru-
mah makan, dan counter pulsa. 
Coins nantinya dapat ditukarkan 
menjadi voucher pulsa, voucher 
bensin, maupun voucher makan 
di kafe tertentu. Sejauh ini, Te-
manjalan juga masih dalam versi 
beta dan bisa digunakan khusus 
bagi pemilik gadget berbasis An-
droid. Aplikasi ini juga masih 
diperuntukkan sebatas civitas 
akademika UI saja.

“Kita harus bisa memastikan 
identitas pengguna. Kita coba 
reduce risiko kejahatan dengan 
membatasi untuk anak UI dulu,” 
papar Fauzan. 

Versi final Temanjalan ditar-
getkan akan rilis pada periode 3 
bulan pertama di 2016 menda-
tang dengan cakupan pengguna 
yang lebih luas. Inovasi startup 
ini berhasil membawa ketiga 
freshgradute ini menjadi runner-
up di ajang Seedstars World Ja-
karta 2015, September lalu. 

Hayah Afifah

 Tergerak untuk menyikapi persoalan           
kemacetan yang terjadi di Jakarta setiap harinya, tiga 
mahasiswa lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
Indonesia, yaitu Fauzan Helmi Sudaryanto, Caraka Nur 
Azmi, dan Rasmunandar Rustam menggagas produk  
inovasi startup di bidang transportasi. Temanjalan mer-
upakan aplikasi social platform yang dirancang untuk 
mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor 
dengan sistem matchmaking.

TEKNOLOGI
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Dr. Bagus Purwanto buru-
buru membantah isu peruba-
han Program Diploma IPB men-
jadi Politeknik Pertanian Bogor. 
“Tidak ada perubahan nama 
seperti itu,”. Namun, Direktur 
Program Diploma IPB itu lantas 
membenarkan wacana perubah-
an nama Program Diploma men-
jadi Sekolah Vokasi IPB. “Sama 
seperti UGM, nama kita akan 
menjadi Sekolah Vokasi,”.“Vokasi 
akan dipimpin oleh seorang De-
kan, bukan lagi Direktur,” urai 
Dr. Bagus.

Jenjang Sekolah Vokasi beru-
rutan mulai dari D1 hingga Dok-
tor Terapan. Kurikulum pen-
didikan vokasi mengutamakan 
pendalaman di bidang keahlian 
terapan. Beban pengajaran  pen-
didikan vokasi secara khusus 
lebih menggali ketrampilan dan 
keahlian dibandingkan teori. 
Lulusan Diploma diplot sebagai 
tenaga kerja yang siap turun 
lapang. Hal tersebut berbeda 
jauh dengan kurikulum program 
sarjana yang cenderung teoretis 
dan general.

Model pembelajaran seko-

lah vokasi yang diterapkan 
mengarah kepada pendidikan 
ketrampilan. Mahasiswa dia 
rahkan pada sistem penempa-
tan kerja di industri sekitar 40%, 
kuliah 20% dan praktikum 20%. 
Jam belajar mengacu pada paket 
108-110 SKS. Jika Diploma hanya 
memiliki jenjang pendidikan D3. 
Lama jenjang pendidikan yang 
ditempuh mahasiswa sekolah 
vokasi akan disesuaikan dengan 
jenjang yang dipilih, mulai dari 
D1 hingga D4. 

Dr. Bagus mengakui masih 
banyak yang perlu disiapkan 
sebelum wacana Sekolah Vokasi 
IPB ini benar-benar diresmikan. 
Pihaknya sudah menghubungi 
rektorat IPB dengan mengajukan 
sejumlah usulan format Seko-
lah Vokasi. “Sudah ada delapan      
Program Keahlian yang sedang 
kita ajukan untuk menjadi Voka-
si,” tuturnya.

Menurut Statuta IPB  dan 
PP No. 66 Tahun 2013, Diploma  
IPB dapat berubah nama men-
jadi Vokasi. Hal tersebut tentu 
saja bergantung pada kesiapan         

penyelenggara perguruan tinggi. 
“Untuk  saat  ini  masih program  
diploma,  tapi  akan  dikonsoli-
dasi menjadi  sekolah  vokasi,” 
ujar Prof. Herry Suhardiyanto, 
Rektor  IPB. “Dosen sekolah 
vokasi diharapkan mempunyai 
keterampilan dan mengua-
sai  kompetensi tertentu,’’  ujar  
Prof. Herry.Prof. Herry juga 
menyatakan program ekstensi 
akan ditutup mulai tahun 2016. 
“Ada masalah karena seringkali  
penerimaan  mahasiswa  tidak  
sama  persis  kemampuan akade-
miknya,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Sumber 
Daya dan Kajian Strategis, Prof. 
Hermanto Siregar mengapresia-
si lokakarya Nasional Program 
Vokasi yang dihelat Program  
Diploma IPB di IPB International 
Convention Center. Prof. Her-
manto mengemukakan cita-cita    
pengarusutamaan pertanian 
tidak bisa diraih jika tenaga pen-
didikan menengah yang tidak 
disiapkan dengan serius. “Oleh 
karena itu perlu dikembangkan 
sekolah vokasi di IPB ”.

(Nisa Nur Hafidza, Warjiman JR)

KABAR 
DIPLOMA

PROGRAM DIPLOMA
GANTI NAMA
Rencana perubahan dikuatkan Statuta dan Peraturan Pe-
merintah. Perlu berbenah lebih banyak sebelum disahkan 
rektorat.

Nisa Nur Hafidza, Warjiman JR
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Mulai tahun ajaran 2015, 
IPB resmi membuka Sekolah 
Bisnis IPB (SB-IPB). Hal tersebut 
dikemukakan Kepala Kantor 
Hukum, Promosi dan Humas, Ir. 
Yatri Indah Kusumastuti, M.Si. 
“IPB sudah memiliki Sekolah 
Bisnis untuk program magister 
dan doktor. IPB akan mulai me-
nawarkan program studi baru 
yakni Manajemen Bisnis bagi 
sarjana,” jelasnya.

Sekolah Bisnis (SB) IPB bera-
sal dari Manajemen Bisnis (MB) 
IPB yang sebelumnya menye-
lenggarakan Program Magister 
Manajemen (MM) dan Doktor 
Manajemen dan Bisnis (DMB). 
Mulai tahun 2015, SB-IPB mem-
buka program multi strata: 
Sarjana Bisnis (S1), Magister 
Bisnis (S2) dan Doktor Bisnis 
(S3).      Kegiatan perkuliahan 
dibagi menjadi kelas pagi dan 
sore, dimulai pada Juli 2016.

SB-IPB diplot sebagai yang 
paling favorit di antara semua 
program di IPB. Selain karena 
biayanya yang paling tinggi, pro-
gram dan fasilitas yang diberi-
kan juga eksklusif. Mahasiswa 
MB-IPB dapat menikmati  free-
coffee break dan lunch setiap 
hari. Untuk dapat mengikuti 
perkuliahan selama setahun di 
Program Magister Bisnis, maha-
siswa harus menyiapkan biaya 
paling sedikit 50 juta rupiah. 

Jumlah tersebut menjadi yang 
paling tinggi dibandingkan den-
gan jurusan magister lain yang 
mematok biaya rata-rata 18 juta 
rupiah per tahun.

Rumpun ilmu SB-IPB berkon-
sentrasi pada bidang bisnis. Hal 
ini berbeda dengan program 
studi lain seperti manajemen, 
agribisnis, dan manajemen 
agribisnis (D3). SB-IPB fokus 
pada bidang bisnis yang bersifat   
practical approach. Metode    pen-
gajaran SB-IPB mengarah pada 
teori yang diperkaya   dengan 
penyelesaian masalah dan studi 
kasus, orientasi solusi, implikasi 
manajerial. 

Peluang karier untuk lulusan 
Sarjana Bisnis antara lain men-
jadi entrepreneur yang mampu 
mendirikan perusahaan/usaha 
sendiri. Lulusan SB-IPB yang 
kelak bergelar Sarjana Bisnis 
(S.Bns) itu diplot untuk menem-
pati posisi-posisi strategis dalam 
manajemen dan eksekutif di in-
stansi/perusahaan, serta menjadi 
konsultan bisnis yang handal. 

Pendirian SB-IPB bukan 
berawal dari nol. SB–IPB yang 
berawal dari MB-IPB, telah 
mengukir berbagai prestasi dan 
reputasi yang baik. Pengakuan 
tersebut berupa sertifikasi ISO 
9001:2008, akreditasi A BAN-PT, 
Sekolah Bisnis terbaik se-CIVETS 
(Colombia, Indonesia, Vietnam, 

Egypt, Turkey, South Africa), 
terbaik kedua se-ASEAN, ke-6 se-
Asia, dan peringkat ke-50 dunia 
versi Webometrics.

SB-IPB digadang menjadi ju-
rusan favorit di IPB. Sumberdaya 
pengajar yang berpengalaman 
termasuk pengalaman bisnis 
yang nyata, memiliki link & match 
dengan industri/perusahaan ter-
nama (studi banding, magang, 
employment opportunity). Di 
bidang kemahasiswaan, SB-IPB 
dilengkapi dengan program ke-
mahasiswaan yang khas (CEO 
Talk Series and Entrepreneurial 
Development, Field Trips, Klub 
Kewirausahaan dan Kompetisi 
Ide Bisnis). Mahasiswa SB-IPB 
juga berkesempatan mengikuti 
Double Degree Program dengan 
berbagai universitas ternama di 
dunia.

Digadang menjadi jurusan favorit. Didukung segenap 
fasilitas dan program terbaik.

PELUANG MANIS 
SEKOLAH BISNIS

“IPB sudah memiliki 
Sekolah Bisnis untuk 
program magister dan 
doktor. IPB akan mu-
lai menawarkan pro-
gram studi baru yakni 
Manajemen Bisnis bagi 

sarjana” 

Nisa Nur Hafidza
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SASTRA

Pagi Ini
Pagi ini kudengar riak memanggil
Lembut mengalir
menyapu hulu ke hilir
Gerangan apa yang membawanya tiba
hingga mengusik pagiku yang berisik?

Pagi ini kudengar riak berkisah
Tentang kebebasan yang hilang
Tentang rindu yang tertambat pada akar-akar
yang menjuntai mekar
Tentang jerit parau yang mengungkungnya
dalam diamsangkar balam

Aku merindukan laut
Padanya bisa kurasakan lepas bebas
peluk halimun dan cakrawala
Bersanding cantik dengan sang juwita
Megah, indah, tapi tak terjamah

Jika kau dengar ini, Lautku
Tuntunlah aku pulang menujumu
Karena bebas itu tak lagi kurasakan kini
Pada selubung hijau yang meliputiku
yang satu persatu mulai hilang
dilahap predator kelaparan

Aku ingin menera langit
Bersama purnama hari ke lima belas
Akan kukisahkan betapa aku ingin kamu
dan rimbun hijau di sekelilingku
tetap dapat kujaga hingga
aku meruap dan merapuh ditingkap
buih muara keruh

Pagi ini kulihat riak beranjak
Menapak tepianku yang basah
oleh tangisnya dalam
diam yang teredam
Untuk kemudian menemui laut
yang perlahan mulai mewujud
dalam hening selepas hujan

Nur Azizah Rizki
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Sekitar 1980-an, AMDAL di-
rintis di Bogor oleh Prof. Goenar-
wan Soeratmo. Pelatihan AMDAL 
pertama kali juga dipimpin oleh 
Prof. Goenarwan dan bertempat 
di BIOTROP, Bogor. Setelah itu 
Prof. Otto Soemarwoto mulai 
menginisiasi AMDAL di Univer-
sitas Padjajaran (UNPAD), baru 
kemudian disusul pelatihan AM-
DAL di UGM dan UI oleh Sugeng 
Murtopo dan Suryani.

Pada saat itu, Pak Bowo yang 
berstatus mahasiswa S2 ikut 
Prof. Goenarwan sebagai asisten 
peneliti. Pak Bowo menjadi pen-
gajar sekaligus peneliti dalam 
pelatihan AMDAL yang diseleng-
garakan oleh Prof. Goenarwan. 
Pada 1990, ia menjadi ketua 
Konferensi Nasional AMDAL per-
tama di Indonesia.

Kegiatan pelatihan AMDAL 
mulai rutin sejak tahun 1993. Pak 
Bowo mengenang, dulu dirinya 
masih belum memiliki pengala-
man mengajar dan meneliti AM-
DAL. Seiring dengan berjalannya 
waktu, pengetahuan dan pen-
galaman mereka semakin ber-
tambah, “Setelah pengetahuan 
sudah terakumulasi    dengan 
bertambahnya pengalaman, 
kita mengusulkan 
untuk mengu-
rangi waktu 
pe lat ihan ,” 
u j a r n y a . 
“Pelatihan 
penyusu-
nan doku-
men yang 
a w a l n y a 
3 bulan 
k a m i 
k u r a n g i 
menjadi 1,5 
hingga 2 
bulan,” 

lanjutnya. 
Semakin hari pengetahuan 

mengenai AMDAL semakin ber-
tambah setiap tahunnya. Pelati-
han mengenai AMDAL pun ikut 
berubah sejalan dengan bertam-
bahnya pengetahuan. Pelatihan 
mengenai dasar-dasar AMDAL 
dan penilaian dokumen AMDAL 
yang awalnya terpisah menjadi 
digabung dengan lama pelati-
han 2 minggu dan pelatihan pe          
nyusunan dokumen AMDAL 
tetap 2 bulan. Perubahan ini ter-
jadi atas dasar usulan Pak Bowo.

“Sayangnya, tidak ada kore-
lasi antara banyaknya peserta, 
lama waktu pelatihan dengan 
mutu AMDAL,” tutur Pak Bowo. 
Menurutnya banyak dokumen 
AMDAL yang dinilai sangat bu-
ruk bahkan hanya 20% dokumen 
saja yang memenuhi kriteria. 
Hal ini terjadi akibat kerusa-
kan moral (moral hazard) dari 
para penyusun AMDAL. Moral 
Hazard  yang seringkali dilaku-
kan adalah melakukan copy & 
paste dan hanya disusun oleh 
satu orang saja. “Padahal tidak 
mungkin satu orang tersebut 
menguasai segala bidang disiplin 
ilmu, kan?” katanya. “Saya juga 
termasuk korban copy & paste,” 

lanjutnya. 
Kesalahan kedua yaitu 

mengenai kompetensi dari 
pakar AMDAL. Untuk di-
akui suatu kompetensi 

dari pakar/ahli AMDAL 
dibentuklah sertifka-
si. Namun sertifikasi 
ini justru disalahgu-
nakan. “Seperti izin 

trayek di angkot 
saja, sertifikat 

diberikan ke-
pada ses-

eorang yang belum berpengala-
man, dan akhirnya dokumen 
AMDAL pun berantakan karena 
bukan ahlinya. Hanya meminjam 
nama saja,” jelas pria yang ahli 
di bidang sosial ekonomi pada 
AMDAL ini. Walaupun demikian 
tidak ada sanksi hukum yang ber-
laku bagi orang yang melakukan 
pelanggaran tersebut. Hal inilah 
yang sangat        disayangkan oleh 
Pak Bowo. Bahwa penegakan hu-
kum di Indonesia masih kurang. 

Ditanya soal sertifikasi, ia 
mengaku dirinya tak memiliki 
sertifikasi pakar/ahli AMDAL. 
“Lha wong saya yang pertama 
kali buat kok,” ujarnya sambil 
terkekeh. Ia juga mengaku bah-
wa bila ada korporasi atau suatu 
proyek yang ingin memakai 
jasanya hanya berdasarkan ke-
percayaan dan kredibilitas yang 
ia miliki. “Kalau mereka nggak 
percaya sama saya karena tidak 
memiliki sertifikat, ya tidak 
masalah,” tuturnya. 

Pria yang pernah memimpin 
proyek dengan 25 bidang ilmu 
interdisiplin ini juga tak segan 
untuk mengatakan tidak layak 
suatu proyek yang dianggapnya 
tidak memenuhi syarat. Sudah 
dua kali ia berani melakukan 
hal tersebut. Menurutnya, masih 
banyak pakar-pakar AMDAL 
yang tidak berani untuk ber-
kata ‘tidak’ di depan komisi 
pada proyek yang tidak layak 
tersebut. “Sebenarnya, tidak ada 
yang namanya tidak layak. Asal 
diubah engineering dan diubah 
desainnya. Menjadi tidak layak 
bila proyek tersebut tidak mau 
diubah,” jelasnya.

Terakhir ia berpesan, “Kalau 
mengerjakan apa saja, apalagi 
soal lingkungan, harus dengan 
hati. Tidak cukup hanya dengan 
kompetensi tapi juga dengan 
moral.” 

 Siapa yang menyangka Ir. Soeryo Adiwibowo -yang akrab disapa Pak Bowo-, ikut andil 
merintis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia. Bersama empat orang 
lainnya, ia menyusun dokumen penting yang kelak menjadi syarat setiap pembangunan di negeri 
ini.

Pak Bowo : 

Pencetus AMDAL dari IPB
Rezky Eka Fauzia

Foto: skpm.ipb.ac.id
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Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Agricultural 
Student Green Movement (Agreemove) yang berger-
ak di bidang lingkungan, mendukung sepenuhnya 
tujuan baik rektorat IPB yang mencanangkan pro-
gram Green Campus. Namun, Ketua Umum Agree-
move Muhammad Fikri Abdul Alim menilai bahwa 
pihak rektorat belum melibatkan mahasiswa dalam 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan Green 
Campus.

“Dulu kita (Agreemove) pernah diajak Rektorat 
berdiskusi, tapi hanya sebagian anggota (Agree-
move) yang ikut dan (materi diskusi) hanya sebatas 
permasalahan sampah. Belum sampai Green Cam-
pus secara keseluruhan,” ujar Alim.

Selain program Bank Sampah yang diharap-
kan dapat membantu pelaksanaan Green Campus, 
Agreemove telah merencanakan kegiatan diskusi 
terkait Green Campus. “Tinggal pelaksanaannya. 
Insya Allah di akhir semester ini,” ungkap Alim.

Terkait Green Campus, Agreemove mengaku 
ingin mengubah pola pikir warga kampus terlebih 
dahulu, dengan bantuan fasilitas yang mendukung 
pelaksanaan Green Campus. “Percuma kan kalau 
kampusnya sudah green tapi warganya belum 

green,” cetus Alim.
Sejalan dengan Agreemove, Indonesian Green 

Action Forum (IGAF) LC IPB juga turut mendukung 
kebijakan rektorat menuju Green Campus 2020. 
“Kami mengikuti acara pengarahan mengenai ke-
bijakan baru ini agar dapat disebarkan ke semua 
rekan IPB,” tutur Aulia Damayanti, Koordinator 
UKM IGAF LC IPB. IGAF yang berasal dari Non Gov-
ernment Organization (NGO) lingkungan nasional 
tersbut kini telah mempunyai Local Committee (LC) 
di IPB dan telah disahkan sebagai UKM.

Sebagai bentuk respon terhadap isu Green Cam-
pus yang sedang banyak dibicarakan, IGAF meng-
gelar diskusi internal terkait Green Campus yang 
masih kontroversial. Setelah itu, IGAF berencana 
mengadakan diskusi terbuka. “IOD (IGAF Open Dis-
cussion) 3 akan kami  adakan untuk melanjutkan 
pembahasan Green Campus. Kami akan mengikut-
sertakan kalangan mahasiswa di luar UKM IGAF LC 
IPB,” tutup Aulia.

Fara Ruby Addina

Belum Dilibatkan, Agreemove 
dan IGAF Gencarkan Diskusi

Green Campus
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“Sebenarnya Lecanicillium 
sp ini sudah dikenal sejak lama, 
hanya saja yang sedang kami 
kembangkan ini tentunya memi-
liki selektivitas yang berbeda,” 
ujar Dr. Suryo Wiyono, salah satu 
dosen pengembang Lecanicillium 
PTN 27 dan 10. 

Pengembangan ini dilakukan 
karena melihat banyaknya hama 
wereng coklat dan kutu kebul 
yang menimbulkan kerusakan 
besar pada tanaman. Walaupun 
baru dikembangkan, agen hayati 
ini sudah disosialisasikan dan 
dipraktikkan di beberapa daerah 
di Indonesia. Lecanicillium PTN 
10 di wilayah Jember, Magelang, 
Bogor dan Yogyakarta. Sedang-
kan Lecanicillium PTN 27 sudah 
digunakan di wilayah Karawang, 
Nganjuk, Lamongan dan Tegal.

“Sosialisasinya dibantu oleh 
teman-teman mahasiswa yang 
mengikuti IGTF (red: IPB Goes 
To Field),” kata Dr. Suryo ketika 
ditanya mengenai sosialisasi pes-
tisida hayati.

Baik Lecanicillium PTN 27 
maupun Lecanicillium PTN 10 
sudah banyak digunakan oleh 
petani. “Penggunaan terban-
yak sejauh ini adalah Lecanicil-
lium PTN 10,” tutur Dr. Suryo. 
Menurut Dr. Suryo penggunaan 
Lecanicillium PTN 10 ini lebih 
banyak dibandingkan Lecani-
cillium PTN 27 karena hama 
kutu kebul sering kali dijumpai 
oleh petani pada tanaman cabe, 
tomat, dan terong. “Petani juga 
mengaku penggunaan agen 
hayati ini lebih efektif daripada 
pestisida,” lanjutnya.

Dr. Suryo juga membenar-
kan bahwa kedua agen hayati ini 
memiliki keefektivan yang cu-
kup tinggi dalam mengendalikan 

hama. “Hanya saja untuk Lecani-
cillium PTN 27 belum terlalu ter-
lihat keefektivannya,” ujarnya. 
Hal ini menurut Dr. Suryo kare-
na belum terlalu banyak wereng 
yang menyerang tanaman padi.

Selain itu, cara penggunaan 
pestisida hayati ini pun sederha-
na. Cukup memasukkan 3 gram 
tepung Lecanicillium PTN 27 atau 
10 dalam 1 liter air. Kemudian 
disemprotkan pada tanaman 
yang terserang hama. Waktu 
penyiraman pun lebih 
b a i k d i -

l a k u - k a n 
s e m i n g g u s e k a l i , 
pada waktu sore hari. “Kelemba-
pan di sore hari cukup mampu 
membuat cendawan berkecam-
bah, kalau pagi hari cendawan 
akan terkena sinar matahari dan 
akan mati,” terang Dr. Suryo. 
Cendawan yang berkecambah 
akan menempel pada tubuh 
hama dan membuat hama terse-
but terinfeksi. Kemudian hama 
yang terinfeksi cendawan ini 
akan langsung mati. 

Keuntungan lain dari pes-
tisida hayati (pestisida berbasis 
mikroba) selain lebih efektif 
dibandingkan pestisida sintetis 
adalah lebih mudah dan tidak 

membutuhkan waktu yang lama 
dalam pengembangbiakkannya. 
Sayangnya pestisida hayati ini 
tidak bisa disimpan dalam wak-
tu yang lama layaknya pestisida 
sintetik. “Waktu penyimpanan 
hanya bertahan selama 6 bulan 
saja,” ujar Dr. Suryo.

Hambatan lain terletak pada 
persepsi petani yang mengang-
gap pestisida hayati tidak ampuh 
dalam mengendalikan hama 
dibandingkan dengan pestisida 
kimia. “Padahal penggunaan 
pestisida kimia secara terus-
menerus justru tidak baik,” tam-
bahnya. 

Ditanya mengenai produksi 
Lecanicillium PTN 27 dan 10, Dr. 
Suryo mengaku bahwa produk-
sinya masih terbatas dan belum 
ada rencana untuk diproduksi 
secara massal. “Sejauh ini kami 
hanya melayani via pesanan 
yang diterima Klinik Tanaman 
saja,” jawabnya.

Dr. Suryo juga mengenalkan 
kepada pihak Koran Kampus 
bahwa di Indonesia terdapat 
pos-pos agen hayati yang bekerja 
sama dengan Kementrian Per-
tanian. “Dari pos-pos tersebut 
kami menjalin kemitraan den-
gan petani yang sudah mandiri 
dan mampu mengembangbiak-
kan agen hayati,” ujarnya. Ker-
jasama yang terbentuk berupa 
pemberian biang Lecanicillium 
PTN 27 dan 10 untuk dikembang-
kan secara mandiri oleh petani 
tersebut. “Bagi petani yang ingin 
memesan, kami secara terbuka 
menerima pesanan via telepon 
kantor Klinik Tanaman,” tu-
turnya mengakhiri sesi wawan-
cara.

Lecanicillium PTN 27 dan 10

Cendawan Patogen 
Pengendali Hama

IPB kembangkan Lecanicillium PTN 27 dan Lecanicillium PTN 10 dalam bentuk tepung 
untuk mengendalikan hama wereng coklat dan kutu kebul. Keduanya dinamai berbeda 
karena memiliki efektivitas yang berbeda pula dalam mengendalikan hama. Lecanicil-
lium PTN 27 digunakan untuk mengendalikan hama wereng coklat sedangkan Lecanicil-
lium PTN 10 untuk mengendalikan kutu kebul. Pestisida agen hayati berupa cendawan 
patogen jenis Lecanicillium sp ini baru dikembangkan oleh tim Klinik Tanaman di awal 
tahun 2015.

“Petani juga 
mengaku penggu-

naan agen hayati 
ini lebih efektif 
daripada pestisi-

da,”

Rezky Eka Fauzia
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LIPUTAN
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Keputusan rektorat IPB 
memboyong puluhan bis DAM-
RI dan mobil listrik ke dalam 
kampus membuat Reza Ali Ak-
bar (AGH 47) bertanya-tanya. 
Reza mafhum jika kedua jenis 
moda ‘green’ itu akan men-
jadi transportasi resmi yang 
diperbolehkan beroperasi. Ke-
bijakan program Green Trans-
portation dari rektorat IPB 
melarang penggunaan sepeda 
motor di dalam kampus. Hal 
itu berdampak pula terhadap 
ojek yang notabene menggu-
nakan sepeda motor.

Rektorat IPB sendiri bukan 
tak punya rencana untuk tu-
kang ojek. “Jadi yang ditawar-
kan rektorat gak boleh ngojek, 
tapi mereka ditawarkan bek-
erja ke dalam sistem Green 
Transportation,” urai Reza. Na-
mun begitu, ojek belum mem-
berikan suara sepakat untuk 
menerima tawaran tersebut 
sebab konsep yang ditawarkan 
rektorat IPB belum jelas. 

Meski masih berstatus ma-
hasiswa, sejak awal Reza sudah 
aktif menemani ojek terkait 
Green Transportation. Ia turut 
menyampaikan pendapat saat 
ojek diajak berdialog oleh Ka-
polsek Dramaga, sebelum mer-
eka menghadiri musyawarah 
yang digelar pihak rektorat 
IPB di GWW, Agustus lalu.

Dalam musyawarah itu, Dr. 
Yusli Wardiatno sebagai Direk-
tur Pengembangan Bisnis IPB 
menjelaskan program Green 
Transportation yang dicanan-
gkan oleh Rektor. “Kita akan 
menggunakan kendaraan ra-
mah lingkungan dan rendah 
polusi. Sekaligus demi pena-
taan kampus,” terang Yusli di 
hadapan tukang ojek.

Sebanyak 219 warga dari 
desa sekitar kampus mengan-

dalkan profesi ojek dalam kam-
pus sebagai mata pencaharian 
utama selama bertahun-tahun. 
“Kita sudah pegang datanya, 
nanti kita akan seleksi sesuai 
keahliannya,” jelas Yusli.

Dialog antara ojek dengan 
rektorat IPB belum menemu-
kan kata mufakat soal nominal 
yang akan diterima tukang 
ojek saat beralih kerja men-
jadi pegawai di proyek Green 
Transportation.  “Upahnya kita 
berikan Rp800 ribu per bu-
lan,” terang Yusli. Sakri, salah 
seorang ojek di pangkalan 
BNI, mengaku dengan ngojek 
sehari saja ia bisa mendap-
atkan penghasilan minimal 
Rp50 ribu. “Kalau hanya kerja 
6 jam tapi gaji Rp800 ribu, kita 
keberatan kalau tidak ngojek,” 
tukasnya. Pihak rektorat IPB 
masih belum mengeluarkan 
secara resmi besaran upah 
yang akan diterima ojek itu 
ketika bergabung dalam Green 
Transportation.

Musyawarah yang me-
libatkan ojek itu dikemukakan 
Kepala Biro Umum IPB, Dr. 
Cahyono Tri Wibowo sebagai 
bentuk penampungan aspira-
si. “Sosialisasi ini merupakan 
amanah dari pak Rektor”.

Kehadiran ojek di dalam 
kampus mempunyai manfaat 
tersendiri bagi mahasiswa 
yang tak menggunakan motor 
atau mobil pribadi. Berbeda 
dengan bus kampus yang ker-
ap terlambat dan tak tersedia 
sepanjang waktu, ojek menjadi 
pilihan utama saat mahasiswa 
dikejar waktu. Selain itu, ojek 
juga menjadi andalan untuk 
menempuh tempat-tempat 
yang tak dapat dijangkau bus 
kampus seperti Cikabayan 
dan Biofarmaka. “Melihat lua-
san kampus 270 ha lebih, dari 

SEBELUM OJEK 
PERGI

Firra Tania Indrianty, Shalsa Nurhasanah
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Cikabayan sampai Leuwikopo, 
mahasiswa sangat terbantu 
dengan adanya ojek, karena 
tidak terbatas waktu,” ungkap 
Reza.

Sudah puluhan tahun 
warga sekitar kampus meng-
gantungkan hidupnya dari 
usaha ngojek di dalam wilayah 
kampus. Ojek-ojek tersebut 
tersebar di beberapa titik 
pangkalan: Berlin, Fapet, GOR 
lama, LSI dan Bank BNI. Dari 
data yang diterima tim PEKA, 
penghasilan rata-rata ojek 
mencapai 1,8 juta rupiah per 
bulan. Hasil ngojek setiap hari 
itu cukup untuk menghidupi 
satu keluarga.

Rektor menunjuk PT Bogor 
Life Science Tech (BLST) untuk 
mengelola proyek Green Trans-
portation, bekerjasama den-
gan Divisi Pengembangan dan 
Bisnis IPB. IPB menggandeng 
BNI dan DAMRI sebagai mi-
tra dalam proyek pengadaan 
fasilitas Green Transportation. 

BNI menyediakan tambahan 
unit mobil listrik dan sepeda 
untuk IPB. Sebagai gantinya, 
BNI diberi keleluasaan untuk 
memasarkan BNI Tapcash se-
bagai alat transaksi tunggal 
yang digunakan dalam Green 
Transportation.

Direktur PT BLST, Meika 
Syahbana Rusli, menjelaskan 
bahwa sebagai sarana penun-
jang aktivitas di seputar kam-
pus, IPB menyediakan sepeda 
1500 unit, 44 mobil listrik, dan 
20 unit bus dengan bahan ba-
kar gas. Semua mahasiswa 
bisa menyewa sepeda-sepeda 
tersebut untuk beraktivitas di 
dalam kampus dan menggu-
nakan bus serta mobil listrik 
yang sudah disediakan den-
gan membayar ongkos secara 
elektronik. “Untuk dosen dan 
karyawan gratis karena kami 
melayani, dan mahasiswa plus 
tamu terkena retribusi atau 
ongkos karena mereka yang 
mendapat pelayanan,” tutur 

Meika.
Tukang ojek yang mendaf-

tarkan diri menjadi supir mo-
bil listrik perlu melalui proses 
seleksi yang ditentukan pihak 
IPB. Meski begitu, profesi yang 
tersedia bukan hanya supir 
mobil listrik. Ada juga peker-
jaan lain seperti teknisi di 
bengkel atau supir bus. “Sebe-
narnya kita tdak menetapkan 
harus menjadi supir listrik 
semua,” urai Dr. Cahyono. 
Salah satu kriteria yang dipilih 
adalah batasan usia produktif 
yaitu di atas 45 tahun. Seleksi 
calon pegawai ini rencananya 
akan melibatkan tenaga ke-
dokteran.

Kebijakan Green Transpor-
tation memang belum mene-
mukan keputusan final. Meski 
sudah dibangun pusat parkiran 
motor yang sudah dibangun di 
beberapa titik, sepeda motor 
masih berlalu lalang di dalam 
kampus. Pengumuman yang 
tertera dalam spanduk Green 
Transportation menunjukkan 
larangan mengendarai sepeda 
motor di dalam lingkungan 
kampus mulai berlaku sejak 1 
Oktober, dan diundur menjadi 
12 Oktober 2015.

“Untuk dosen dan karyawan gratis karena 
kami melayani, dan mahasiswa plus tamu terke-
na retribusi atau ongkos karena mereka yang 
mendapat pelayanan,” tutur Meika.
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Berangkat dari protes Green Trans-
portation yang turut melibatkan ojek 
kampus, menjadikan hal tersebut soro-
tan penting untuk ditinjau lebih lanjut. 
Penyebaran kisioner ini dilakukan oleh 
sumber istimewa terhadap tukang ojek 
sebanyak 160 orang yang tersebar di 
enam pangkalan ojek kampus.
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 Ojek kampus ikut menjadi elemen yang merasa terusik saat program Green 
Transportation IPB mulai diterapkan. Penyebabnya karena dampak berkurangnya pen-
umpang hingga rencana larangan keberadaan ojek kampus di pihak IPB.
 
 Setiap harinya sekitar 160 ojek beroperasi di dalam kampus dengan rata-rata 
lama operasi mulai hitungan 1 tahun hingga 35 tahun. Penghasilan rata-rata pengojek 
yang sebesar 2.300.000 pun dianggap tak sepadan dengan upah yang ditawarkan IPB 
saat akan merekrut pengojek kampus menjadi petugas green transportation. Sementara, 
pengojek kampus harus menafkahi keluarga yang umumnya berjumlah 4 orang.

Diolah oleh Litbang Koran Kampus Infografis oleh Nazmi Haddyat Tamara
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HIMPRO

Julukan Institut Pertanian Bogor 
(IPB) sebagai kampus biodiversitas, 
dengan fokus menjaga keanekaraga-
man flora dan fauna di dalamnya, tak 
lepas dari peranan Himpunan Maha-
siswa Konservasi Sumberdaya Hutan 
dan Ekowisata (Himakova). Namun, 
Idris menyayangkan implementasi 
green campus yang juga turut men-
gubah label kampus IPB disaat Hima-
kova sedang bersusah payah mem-
bangun image IPB sebagai kampus 
biodiversitas, ditambah tidak adanya 
bantuan dana spesifik kepada Hima-
kova untuk perwujudan kampus bio-
diversitas tersebut.  

“ITB green campus, UI green cam-
pus, istilah green campus sangat glob-
al. Kenapa gak kampus biodiversitas 
saja yang dipake sebagai branding 
dan green campus yang dipakai se-
bagi sistemnya?,” ujar Idris.

Pendeklarasian IPB menjadi kam-
pus Biodiverstitas dilakukan tahun 
2010 lalu. Hal tersebut berasal ga-
gasan yang dicanangkan oleh Dr. Ir. 
Rinekso Soekmadi, Msc. F.Trop ketika 
masih menjabat sebagai Kepala De-
partemen Konservasi Sumberdaya 
Hutan dan Ekowisata (KSHE) bersama 
Himakova. Mulanya, Himakova bersa-
ma Dr. Rinekso ingin menjadikan IPB 
sebagai kampus konservasi, namun 
hal tersebut telah didului oleh Univer-
sitas Negeri Semarang (UNNES) yang 
sudah mendeklarisakan kampusnya 
sebagai kampus konservasi.

“Makanya daripada kita harus 
ngambil branding yang udah dimi-
liki sama orang lain, mendingan kita 
ngambil branding baru,” tutur Idris. 
Menurut Idris, branding kampus 
biodiversitas yang diajukan ini se-
jalan dengan keadaan IPB yang kaya 

keanekaragaman hayati dan seirama 
kegiatan yang selama ini dilakukan 
oleh Himakova seperti memonitoring 
dan melakukan kajian biodiversivitas 
yang ada di dalam kampus.  

Mulai dari memonitoring mama-
lia, reptil, burung, kupu-kupu, hingga 
tumbuhan yang berada di kawasan 
IPB. Beserta pendataan lokasi dan 
penyebarannya yang rutin dilakukan 
Himakova tiap tahun.  Tidak hanya 
sekedar monitoring, berbagai aksi 
nyata untuk mempromosikan dan 
menyadarkan mahasiswa agar peka 
dan menjaga biodiversivitas telah 
banyak dilakukan oleh Himakova. 
Aksi nyata tersebut diantaranya den-
gan membuat plang nama jalan yang 
bertuliskan kampus biodiversitas dan 
papan interpretasi penyebaran bu-
rung, tumbuhan, dan keanekaraga-
man hayati lainnya di hampir seluruh 
jalan yang ada di IPB, serta menanam 
pohon berdasarkan nama jalan terse-
but, seperti pohon meranti, pohon 
pinus, dan pohon agatis. 

Data yang di dapat juga tidak 
hanya sekedar menjadi data formali-
tas atau digunakan untuk keperluan 
kegiatan akademik saja. Tapi data 
tersebut juga diajukan Himakova ke-
pada pihak rektorat sebagai bahan 
pertimbangan dan informasi men-
genai keanekaragaman hayati yang 
akan terenggut di lokasi pembangu-
nan gedung baru yang akan diban-
gun, seperti perpustakaan LSI dan 
gedung FEM saat ini.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa flora 
dan fauna pasti sangat bermakna 
buat IPB, tapi mungkin lebih dibutuh-
kan kegiatan pembangunan. Ketika 
dipilih mana yang lebih bermanfaat, 
mana yang lebih menguntungkan, 

mendesak kebutuhannya, mungkin 
pembangunan lebih diutamakan 
daripada yang menilai dari aspek bio-
diversitasnya,” jelas Idris.

Meski pembangunan gedung 
FEM dan Perpustakaan LSI dapat ber-
dampak pada hilang serta berkurang-
nya keanekaragaman hayati di IPB. 
Bahkan tidak sejalan dengan label 
baru green campus. Idris berpenda-
pat, hal tersebut hanyalah masalah 
waktu pembangunan dan implemen-
tasi green campus yang tidak tepat,         
karena jauh sebelum direncanakan-
nya IPB sebagai green campus, IPB 
sudah mempunyai master plan pem-
bangunan.

Bagi Himakova adanya               
fenomena green campus tetap tidak 
menjadi penghalang untuk tetap me-
lestarikan keanekaragaman yang ada 
di IPB. “Keinginan dari kitanya tulus, 
apapun dukungan yang diberikan 
oleh kampus ya kita terima saja. Tidak 
menjadi penghalang buat kita ber-
bakti ke IPB,” tutup Idris.

Biodiversitas Sudah Pasti 
Green Campus

Firra Tania

“Green campus belum tentu biodiver-
sitas, tapi kalo biodiversitas, sudah pasti green 
campus. Soalnya gak mungkin biodiversitas 
yang tinggi ada di kampus yang nggak green. 
Sedangkan kampus yang green, biodiversitas-
nya juga belum tentu ada,” papar Idris Humaedi, 
Ketua Umum Himakova 2014-2015.

Foto by : Himakova IPB

Picture by : Himakova IPB

Himakova
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GAYA HIDUP

Green Campus menjadi topik bahasan yang hangat di kalangan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB). Pasal-
nya, kebijakan yang semestinya mulai diterapkan Senin (12/10) ini masih menuai pro dan kontra. Sudah siapkah IPB me 
nerapkan kebijakan Green Campus dalam waktu dekat? 

Berbagai pendapat bermunculan seiring masa sosialisasi yang terus diperpanjang. Berikut ini argumentasi maha-
siswa terkait program kebijakan IPB menuju Green Campus 2020, yang telah dirangkum tim Redaksi Koran Kampus.

 “Saya memilih jalan kaki karena banyak alasan. Pertama, karena saya tidak punya ken-
daraan sendiri. Kedua, karena jalan kaki bisa menghemat ongkos untuk transportasi. Selain itu, 
jalan kaki, kan, juga menyehatkan. Kalau dibilang capek, ya, memang capek. Tapi, karena banyak 
teman saya yang jalan kaki walaupun kuliah kami jauh di Fapet, akhirnya saya ikutan jalan kaki 
juga. Soal Green Transportation sendiri menurut saya IPB belum siap menerapkannya dalam waktu 
dekat. Tapi, jika memang akan tetap diimplementasikan, saya tetap akan mengikutinya karena ini 
sudah menjadi kebijakan kampus. Kalau harus bayar, ya, bayar, asalkan busnya bisa beroperasi 
sampai malam”.

 “Saya bawa motor kalau kelas tempat saya mengajar agak jauh, tapi kalau dekat 
sih, sih, saya biasanya jalan kaki. Berhubung sekarang akan ada wacana penerapan Green 
Transportation, saya sudah menyiapkan sepeda pribadi untuk mobilisasi saya di dalam kam-
pus nantinya. Pertimbangan saya, daripada naik bus harus bayar dan parkir motor dikena-
kan biaya juga, jadi memang lebih enak saya naik sepeda sendiri saja. Saya sebenarnya sam-
pai sekarang masih kontra dengan kebijakan Green Campus ini, tapi karena ini kebijakan, ya, 
ikuti saja. Toh, saya punya cara sendiri untuk mengatasi ketiadaan kendaraan bermotor ini. 
Sebenarnya, Green Transportation ini tujuannya bagus, tapi pelaksanaannya masih kurang 
tepat. Katanya go green, tapi yang terlihat sekarang justru lebih menonjol dari sisi bisnisnya. 
Saran saya, sebaiknya perbaiki dulu sistemnya dan jangan terburu-buru”.

 “Saya memilih mengendarai motor ke kampus karena kebetulan ada fasilitas 
motor di rumah yang bisa saya gunakan. Selain itu juga, kan, kuliah saya jauh di FKH. Saya 
butuh motor juga kalau harus praktikum ke kandang, karena letak kandang juga luma-
yan jauh. Untuk kebijakan Green Campus sendiri, saya termasuk yang kontra. Alasannya 
karena saya butuh kendaraan pribadi untuk mencapai tempat kuliah dan praktikum saya 
yang jauh, dengan bawaan perlangkapan praktikum yang berat. Selain itu, saya kebera-
tan juga jika fasilitas bus kampus harus berbayar. Kalau kebijakan larangan penggunaan 
kendaraan bermotor di kampus jadi diterapkan, saya akan tetap bawa motor ke kampus 
kalau ada jadwal praktikum ke kandang, apapun resikonya nanti”.

 “Saya memilih menggunakan sepeda karena menurut saya ini pilihan yang 
paling tepat. Menurut saya, naik motor itu berat untuk ukuran tubuh saya yang kecil. 
Selain itu, alasan saya menggunakan sepeda karena sepeda tidak memerlukan pengi-
sian BBM, jadi bisa menghemat biaya. Bisa olahraga juga dan bikin tubuh jadi sehat. 
Terkait Green Campus sendiri, saya memilih untuk pro terhadap kebijakan ini. Menurut 
saya, kebijakan ini bagus. Satu langkah kecil untuk menyelamatkan bumi memang harus 
dimulai dari diri kita dan lingkungan sekitar kita. Siapa tahu, apa yang terjadi di IPB saat 
ini bisa menginspirasi masyarakat luas untuk dapat melakukan hal yang sama. Jadi, ke-
bijakan yang baik seperti ini memang harus kita dukung dan jalankan bersama”.

Astuti Aziz
(BIO 50)

Pejalan Kaki

Lukman Hakim
(Alumni Prodi 

Sosped, Sekolah 
Pasca Sarjana IPB, 
Staf Pengajar Dept. 

SKPM)
Pengendara Motor

Latifa Surya 
Anisa

(FKH 49)
Pengendara Motor

Farliani Hijrina
(FIS 49)

Pengendara Motor

KATA MEREKA TENTANG 
GREEN CAMPUS

Nur Azizah Rizki



GALERI
Reaksi dari kebijakan kampus

Bakar banner : Demonstran yang kebanyakan tukang ojek membakar banner tentang green campus yang 
diambil dari pinggir jalan sekitar kampus. Aksi ini dilakukan di dekat pangkalan ojek berlin. Foto oleh 
Ichwanul Aziz

Konvoi demonstran : Ratusan tukang ojek dan beberapa mahasiswa melakukan aksi konvoi keliling kampus 
sebagai bentuk protes kebijakan green campus. Foto oleh Ichwanul Aziz


