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KABAR KAMPUS
PERAN MAHASISWA 
DALAM 
PEMILREK 
2017
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Tahun 2017 merupakan momentum istimewa dimana 
tonggak kepemimpinan kampus akan berpindah tangan. 
Melalui pemilihan rektor (pemilrek) 2017 mahasiswa me-
miliki peran dalam memilih siapakah yang nantinya akan 
menjadi pemimpin tertinggi di kampus ini. Seberapa be-
sarkah peran mahasiswa dalam pemilrek 2017?
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ETALASE

UKT di semester sembilan menjadi polemik di 
kalangan mahasiswa. Hal tersebut menginisiasi 
mahasiswa membentuk tim khusus pengkaji UKT, 
mulai dari aksi whatsapp hingga digelarlah dialog 
dengan Rektor IPB.

UTS
“UKT-KU 

TERANCAM
DI SEMESTER SEMBILAN”

LAPORAN UTAMA
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editorial

Di Era modern ini pendidikan 
tinggi dianggap sebagai 
salah satu ujung tombak 

sekaligus tolok ukur kemajuan 
bangsa. Namun mengenyam pen-
didikan tinggi membutuhkan biaya 
yang dinilai cukup tinggi pula bagi 
sebagian masyarakat. Untuk itu 
Kementerian Riset dan Teknologi 
Pendidikan Tinggi melalui Permen-
ristekdikti   Nomor 22 tahun 2015 
memberlakukan sistem Uang Kuli-
ah Tunggal (UKT) dengan memba-
gi biaya pendidikan menjadi dela-
pan golongan yang besarannya 
disesuaikan dengan penghasilan 
orang tua. Sayangnya pelaksanaan 
sistem UKT yang digadang – 
gadang sebagai solusi kini menuai 
berbagai polemik. Mulai dari besa-
ran UKT yang naik setiap tahunnya 
hingga pemberlakuan UKT dengan 

nilai yang sama bagi mahasiswa se-
mester sembilan.

Penetapan UKT ini tentunya 
tak lepas dari peran pemangku 
kebijakan salah satu diantaranya 
adalah Rektor selaku pimpinan ter-
tinggi. Tahun 2017 ini menjadi mo-
mentum istimewa dimana estapet 
kepemimpinan IPB akan berpindah 
tangan melalui Pemilihan Rektor 
(Pemilrek) 2017 dengan sistem 
yang unik dan berbeda dari tahun 
sebelumnya. Hal ini sontak men-
jadi euforia baik dikalangan tenaga 
pendidik maupun mahasiswa. 

Sebagai lembaga pendidi-
kan, IPB memiliki tanggung jawab 
dalam melaksanakan tri darma per-
guruan tinggi yang salah satu dian-
taranya adalah pengabdian kepada 
masyarakat. Oleh karena itu, dike-
luarkan Surat Keputusan Rektor IPB 

No.13/IT3/PN/2017 tentang Revit-
alisasi KKN yang mewajibkan KKN-T 
bagi seluruh mahasiswa S1 IPB. 

Maju dengan pendidikan 
tinggi masih berkontradiksi den-
gan kondisi lahan pertanian yang 
dari tahun ke tahun mengalami pe-
nyusutan. Padahal Pertanian meru-
pakan salah satu sektor strategis 
dalam perkonomian dan hal ketah-
anan pangan. Akankah pendidikan 
tinggi dapat menjawab tantangan 
tersebut?

Maju 
Berpendidikan 

Tinggi

Putri IT , Pemimpin Redaksi
Koran kampus 2017
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pertaNIAN

“Petani lebih memilih migrasi ke 
kota dan bekerja jadi buruh karena 
tidak ada lagi lahan yang bisa di-
garap,” tutur Bayu Eka Yulian, S.P, 
M.Si, selaku Dosen Kajian Agraria.

Lahan pertanian kini dialih 
fungsikan menjadi lahan perke-
bunan, pemukiman, dan indus-
tri. Laju alih fungsi lahan per-
tanian menjadi non pertanian 
sebesar 110.000 ha/tahun (BPS 
1998 -2001). Kasus alih fungsi la-
han yang marak diperbincangkan 
adalah kasus Kendeng. Lahan per-
tanian kendeng akan dialih fungsi-
kan menjadi pabrik semen. Hal ini 
ditolak oleh para petani kendeng 
dan berbagai relawan dengan 
mengadakan aksi pemasungan 
kaki menggunakan semen di de-
pan Istana Negara Jakarta pada 13 
Maret 2017. Selain itu aliansi BEM 
SI Jabodetabek dan Banten ikut 
andil dalam aksi ini. Hal serupa 
pun terjadi di beberapa wilayah 
lain di Indonesia.

Disisi lain pemerintah berper-
an dalam menentukan kebijakan 
alih fungsi lahan agar tidak terjadi 
penyusutan.

 “Pemerintah melakukan upa-
ya agar lahan yang ada di Indone-
sia tidak menyusut tiap tahunnya 

dengan mengeluarkan Undang-
Undang No 41 Tahun 2009. Lahan 
sawah menyusut 50.000-100.000 
ha akibat adanya masalah eko-
nomi dan regenerasi petani,” tutur 
Asep, Mahasiswa Berprestasi De-
partemen Ekonomi Sumberdaya 
dan Lingkungan.

Penyusutan lahan pertanian 
berdampak paling krusial pada 
ketahanan pangan negara. Say-
angnya, pemerintah memilih un-
tuk menempuh jalur impor dalam 
memenuhi kebutuhan konsumsi 
masyarakat dalam negeri. 

Menurut Badan Pusat Logistik 
(BPS), Indonesia pada April 2014 
mengimpor beras sebesar 31.145 
ton atau US$ 13,5 juta. Angka 
impor beras kemudian terus me-
ningkat pada Mei sebesar 34.796 
ton atau US$ 13,5 juta, dan Juni 
sebesar 49.539 ton atau US$ 22,3 
juta. Angka ini masih akan terus 
bertambah mengingat pada peri-
ode Juli hingga Agustus 2014, In-
donesia mengimpor 500.000 ton 
beras dari Vietnam, dengan dana 
sebesar Rp 300 miliar.

“Pada bidang agronomi, 
produk hasil pertanian memi-
liki kualitas yang bagus. Namun, 
kekurangannya ialah pada proses 

LAHAN SEMPIT
RAKYAT MENJERIT

Pertanian menjadi salah satu sektor strategis yang ber-
peran penting dalam perekonomian nasional dan memberi 
sumbangan terhadap PDB, lapangan kerja dan sebagai 
sumber pangan. Dewasa ini seiring dengan perkembangan 
zaman dan dinamika gerak langkah pembangunan serta 
pertumbuhan penduduk eksistensi lahan pertanian mulai 
terusik. Menurut data Badan Pusat Statistik terjadi penyusu-
tan lahan pertanian sejak 2013 sebesar 15.161 ha. 

pasca panen, yaitu pada nilai tam-
bah produk pertanian. Hal terse-
but disebabkan karena industri-
industri pengolahan di Indonesia 
masih kurang bagus. Departemen 
agronomi sendiri telah memi-
liki terobosan baru yaitu adanya 
teknik budidaya jenuh air karena 
keterbatasan lahan subur. Saat 
ini, patut disayangkan sebanyak 
25% irigasi pertanian di Indonesia 
keadaannya kurang baik. Semen-
tara itu pembuatan irigasi tidaklah 
mudah dengan kedalaman harus 2 
meter. Terobosan ini dapat menga-
tasi penyempitan lahan pertanian 
di indonesia dengan teknik inten-
sifikasi” ujar Irvan, Ketua Himpu-
nan Profesi Agronomi dan Horti-
kultura IPB. 

Isu penyusutan lahan per-
tanian juga menjadi perhatian 
tersendiri bagi IBEMPI (Ikatan 
Badan Eksekutif Mahasiswa Perta-
nian Indonesia) dengan BEM Fap-
erta Universitas Brawijaya sebagai 
koordinatornya.

 “Kita sedang fokus menggarap 
isu tersebut. Kebetulan beberapa 
waktu lalu IBEMPI sudah membagi 
koordinator isu menjadi 4, salah 
satunya adalah isu tentang alih 
fungsi lahan. Saat ini kami sedang 
dalam masa pengumpulan data 
dan kajian secara internal. Namun 
kami sempat mengadakan kajian 
daring untuk mengeksternalisa-
sikan isu ini serta mengedukasi 
masyarakat.”, tutup Muhammad 
Wafiq selaku Presidium Nasional IV 
PP IBEMPI.

Rina Nurfazita dan Naila Syafitri
Foto oleh : Ulfah Dwi K.
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laporan utama

Badan Eksekutif Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa Institut Per-
tanian Bogor (BEM KM IPB),  khu-
susnya Kementerian Kebijakan 
Kampus (Jakpus) menggelar ka-
jian terkait pembayar UKT di se-
mester 9 hingga dibentuklah tim 
Khusus UKT. Timsus ini terdiri dari 
perwakilan angkatan 50 IPB yang 
berasal dari seluruh fakultas dan 
anggota Jakpus BEM KM IPB. Se-
tiap minggunya, Timsus UKT me-
miliki agenda untuk berdiskusi, 
menampung aspirasi, menyusun 
langkah dan solusi yang terbaik 
untuk masalah tersebut. 

 
UKT-ku 

Terancam 
di 

Semester 
Sembilan

UTS

Ilustrasi oleh : Alifa Sekar P.
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laporan utama
Uang Kuliah Tunggal (UKT) meru-
pakan bentuk sumbangan pem-
binaan pendidikan yang mulai 
diberlakukan pada mahasiswa 
S1 dan D3 IPB tahun ajaran 2013 
– 2014 sesuai dengan peraturan 
kebijakan kementerian pendidi-
kan dan kebudayaan RI Nomor 55 
tahun 2013. Besaran nilai UKT yang 
harus dibayarkan setiap semester 
adalah tetap. Hal ini menimbulkan 
keresahan mahasiswa, pasalnya 
penelitian yang tidak menentu, 
peralatan penelitian yang harus 
digunakan secara bergantian serta 
berbagai kegiatan kemahasiswaan 
lainnya menimbulkan risiko ma-
hasiswa terlambat menyelesaikan 
masa studinya.

“Hal ini tidak bisa dilihat dari 
satu sisi, tidak hanya menuntut 
seluruh mahasiswa IPB lulus tepat 
waktu, tapi juga harus lihat beber-
apa kondisi mahasiswa itu sendiri” 
ujar Ermas sebagai Menteri Kebi-
jakan Kampus BEM KM IPB. 

Salah satu langkah penyam-
paian aspirasi adalah dengan 
menggelar aksi whatsapp rektor 
pada tanggal 6 Maret 2017. Tim-
sus UKT mencatat sebanyak 3600 
mahasiswa dari 28 program studi 
melancarkan aksi ini, namun tak 
membuahkan hasil.

Pada 21 April 2017 Wakil Rek-
tor Bidang Akademik dan Kema-
hasiswaan mengundang BEM KM 
beserta Timsus UKT dan beberapa 
bidang terkait. Undangan tersebut 
antara lain diberikan kepada Di-
rektur Kemahasiswaan, Sekretaris 
Institut, Kepala Biro Keuangan, Di-
rektur Administrasi Pendidikan, 
Kepala Biro Sekretariat Rektor, dan 
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya 
dan Kajian Staretegi. 

Audiensi yang dipimpin oleh 
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, 
M.Sc, selaku Rektor IPB ini berujung 
pada solusi yang ditawarkan oleh 
pihak rektorat yaitu adanya penu-
runan biaya UKT yang memenuhi 
syarat dari pihak rektorat melalui 
pendataan oleh BEM KM. Biaya UKT 
yang akan diterima IPB akan tetap 
sama, namun pihak rektorat ber-
harap mahasiswa dan pihak-pihak 
IPB dapat bekerja sama dalam 
membantu pembiayaan ini. Ban-
tuan dana ini mampu didapatkan 
oleh pemberi beasiswa-beasiswa 

kepada mahasiswa PTN. Hal ini ber-
cermin pada PTN-BH lainnya sep-
erti UGM, UNS, dan UNJ yang juga 
mengalami permasalahan yang 
sama. 

Audiensi oleh Kementrian Jak-
pus kepada kepala Biro Keuangan 
IPB yaitu, Dr. Indah Yuliasih, S.TP, 
M.Si menjelaskan bahwa adanya 
pengunduran batas waktu kelu-
arnya surat keterangan lulus (SKL). 
Hal ini merupakan salah-satu in-
dikator adanya pembayaran UKT 
atau tidak di semester 9. Beliau me-
nyatakan bahwa batas keluarnya 
SKL tersebut sekitar tanggal 24 Ok-
tober 2017. Apabila keluarnya SKL 
sebelum tanggal tersebut, maka bi-
aya UKT yang telah dibayarkan ses-
uai jadwal yaitu tanggal 7-12 Agus-
tus 2017 akan dikembalikan secara 
100% kepada mahasiswa bersang-
kutan dan sebaliknya apabila me-
lewati tanggal tersebut akan tetap 
membayar UKT secara penuh.

Pernyataan pihak Biro keuan-
gan tidak menyurutkan langkah 
pejuang UKT untuk mengusahakan 
apa yang dirasa benar untuk menu-
runkan UKT. Selasa, 02 Mei 2017 ti-
dak hanya menjadi peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas), 
namun menjadi ajang bagi para 
mahasiswa, khususnya IPB mem-
berikan aspirasi di depan kantor 
Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristek-
dikti). Bersama Aliansi BEM se-Ja-
bodetabek Banten, hal yang sama 
diajukan oleh para mahasiswa 
yaitu memberikan putusan terkait 
UKT yang merupakan kendala di 
semester 9 agar dapat menjadi 
kebijakan yang dapat diterapkan 
oleh PTN bersangkutan. Secara 

langsung mahasiswa menuntut di-
hapusnya UKT semester 9. Alhasil, 
harapan mahasiswa bertepuk se-
belah tangan dan para mahasiswa 
kecewa karena Menteri Ristekdikti 
tidak berada ditempat karena se-
dang menghadiri upacara perin-
gatan Hardiknas di Institut Sepuluh 
Nopember (ITS), Surabaya. Hal ini 
tidak menyurutkan semangat para 
mahasiswa untuk terus meminta 
keputusan yang jelas dan adil ke-
pada pihak kampus dengan kem-
bali menggelar kajian UKT yang 
kini menggaet Bidang Kajian dan 
Strategis (Kastrat) dari  wilayah atau 
seluruh fakultas IPB.

Permasalahan mengenai UKT 
bukanlah hal yang baru, berdasar-
kan pernyataan oleh pihak BEM KM 
bahwa di tahun sebelumnya, pem-
bicaraan terkait UKT khususnya 
untuk semester 9 telah ditanyakan 
kepada Menteri Riset, Teknologi, 
dan Pendidikan Tinggi, yakni Mu-
hammad Nasir. Secara lisan di 
Rapat Kerja Nasional Badan Kehor-
matan (Rakernas BK) 2016 beliau 
menjelaskan bahwa hal tersebut 
merupakan kebijakan otonomi PTN 
untuk mengelola keuangan seb-
agai PTN-BH. Namun, disebabkan 
tidak adanya bukti di atas kertas 
membuat pihak IPB tidak dapat 
membuat keputusan dan mem-
benarkan tindakan tersebut tanpa 
peraturan yang tertulis secara jelas 
terkait penurunan UKT. Hal terse-
but akan berdampak pada PTN 
lainnya. Keputusan mengenai UKT 
semester 9 dikatakan akan diu-
mumkan pada bulan Mei 2017 oleh 
pihak rektorat setelah menyele-
saikan berbagai kajian yang dirasa 
kebijakan tersebut adil dan tidak 
ada pihak yang akan dirugikan. 

Hal ini tidak bisa dili-
hat dari satu sisi, tidak 
hanya menuntut seluruh 
mahasiswa IPB lulus tepat 
waktu, tapi juga harus li-
hat beberapa kondisi ma-
hasiswa itu sendiri.

“

Digna Orwiantari
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Buletin Koran Kampus6



PEKA
Buletin Koran Kampus

Infografis oleh : Samudera Alem I.

laporan utama
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KABAR KAMPUS

Gelaran lima tahunan pemili-
han rektor (pemilrek) IPB kembali 
bergulir pada tahun 2017 ini. Jum’at 
(7/4) telah dibentuk Panitia Pemili-
han Rektor (PPR) oleh Majelis Wali 
Amanat (MWA) dengan anggota 
19 orang. Mahasiswa diwakili oleh 
Hafid Arya Pradana, yang terpilih 
melalui musyawarah BEM KM IPB 
dan disahkan pada 20 Februari lalu.

Peran 
Mahasiswa 
dalam 
Pemilrek 
2017

Mahasiswa tetap memilki 
ruang partisipasi 

walau pendekatannya 
berbeda.

PEKA
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Sebagai bagian dari civitas IPB, 
mahasiswa juga diberikan ruang 
untuk terlibat dan berperan dalam 
pemilrek ini. “Mahasiswa dan dosen 
itu aspirasinya disalurkan via de-
partemen. Finish di situ.” Ujar Budji-
anto. 

Penghapusan sistem pemilihan 
raya (pemira) pada tahap penjarin-
gan calon pemilrek kali ini membuat 
mahasiswa tidak dapat langsung 
berpartisipasi melalui pemungutan 
suara langsung. Suara mahasiswa 
dapat disalurkan melalui presiden 
mahasiswa, Panji Laksono selaku 
salah satu anggota MWA yang me-
miliki suara dalam sidang paripurna. 

Menyikapi gelaran pemilrek ini, 
melalui kementrian kebijakan kam-
pus BEM KM IPB juga mmebentuk 
tim khusus (timsus) untuk menga-
wal berjalannya pemilrek ini. “Kami 
ada open access yang akan meberi-
kan informasi mengenai hasil kajian 
Jakpus, salah satunya pemilrek IPB 
2017.” Ungkap Ermas Isnaeni , Men-
teri Kebijakan Kampus BEM KM IPB 
2017.

KABAR KAMPUS

Proses pemilihan rektor telah 
dimulai semenjak Senin (1/5) lalu, 
dimulai dengan tahap penjaringan 
dan pencalonan Bakal Calon Rektor 
(BCR) hingga 30 Mei mendatang. 
Penjaringan BCR dilakukan oleh unit 
kerja IPB, baik departemen, maupun 
unit tenaga kependidikan dengan 
batasan maksimal tiga orang.

Kemudian dilanjutkan den-
gan pemeriksaan kelengkapan 
administrasi BCR oleh PPR pada 2 
Juni hingga 20 juli. Hasilnya akan 
ditetapkan 6 BCR yang kemudian 
diajukan pada Senat Akademik (SA) 
untuk dikerucutkan kembali men-
jadi 3 BCR melalui seleksi adminis-
trasi yang akan berlangsung pada 
1 Agustus hingga 10 oktober. Pada 
akhrinya akan diputuskan melalui 
sidang paripurna MWA pada 15 No-
vember 2017.

 Berpendidikan doktor, jabatan 
fungsional paling rendah lektor ke-
pala, memilki jiwa kewirausahaan, 
dosen tetap dengan status PNS, 
adalah beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi oleh BCR sesuai 
dengan peraturan MWA Nomor 21 
Tahun 2016 tentang tata cara pemil-
ihan, pengangkatan, pemberhen-
tian, dan penggantian antar waktu 
rektor IPB.

“Wawasan kewirausahaan itu 
bukan berarti wawasan berusaha 
atau berbisnis. Tetapi kemampuan 
untuk memprediksi peluang me- 
nguntungkan apa merugikan. 
Jangan sampai karena PTN BH ma-
hasiswa dijadikan sapi perahan. Ti-
dak boleh itu, “ ujar Prof.Dr.Hidayat 
Syarief, Ketua Senat Fakultas Ekologi 
Manusia.

“Dosen tetap PNS, lektor kepala, 
memenuhi syarat, boleh diusulkan 

meskipun dari lintas institusi,” ujar 
Prof.Dr. Slamet Budijanto, M.Agr 
salah satu anggota PPR. Lebih lanjut 
slamet memaparkan bahwa pemili-
han rektor kali ini tidak melalui me-
kanisme Pemilihan Raya (Pemira) 
seperti dua kali pemilrek sebelum-
nya. 

 “Demokrasi musyawarah di-
harapkan terjadi dalam pemilrek ini. 
Musyawarah mufakat diutamakan 
dalam sidang paripurna” ungkap 
Dr.Rina Mardiana, SP.MSi nara-
hubung PPR. 

Sidang paripurna ini terbagi 
menjadi sidang terbuka dan tertu-
tup. Sidang terbuka dilaksanakan 
oleh MWA untuk mendengarkan 
rencana strategis dan program kerja 
5 tahun BCR. 

“Sidang paripurna terbuka un-
tuk umum, tetapi penanya sudah 
ditentukan. Ada enam penanya, 
yaitu tiga mantan rektor, ketua DGB 
(Dewan Guru Besar), SA, dan MWA. 
Siapapun boleh mendengarkan, 
tetapi tidak boleh bertanya ” jelas 
Budjianto.

Sidang kemudian akan dilan-
jutkan pada sidang tertutup yang 
dihadiri 15 anggota MWA dan Men-
teri Ristekdikti, untuk memilih satu 
di antara tiga calon rektor melalui 
musyawarah untuk mufakat. Bila 
keputusan belum dapat diambil, 
maka akan diambil melalui pemun-
gutan suara yang setiap anggota 
MWA memiliki satu kartu suara den-
gan bobot 4,35% sedangkan men-
teri memilki delapan kartu suara 
atau total 35%.

“Delapan kartu suara yang di-
miliki menteri ini bisa diberikan ke-
pada ketiga calon ataupun hanya 
pada satu calon,” terang Rina Mardi-
ana dalam sosisalisasi pemilrek di 
FEMA (26/04).

Achmad Fanani
Ilustrasi oleh : Hanifah Bisyri

Peran Mahasiswa

Siapapun boleh menden-
garkan, tetapi tidak boleh 

bertanya
“
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Demokrasi musyawarah 
diharapkan terjadi dalam 

pemilrek ini.
“
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”Dulu pendapatan saya dari pagi 
sampai sore bisa Rp50.000,00 keatas. 
Sekarang semenjak banyak ojek on-
line, sehari saya hanya mendapatkan 
Rp20.000,00”, ujar Endang supir an-
gkutan trayek Kampus Dalam. Tidak 
ada keinginan Endang untuk beralih 
pada transportasi online yang meng-
giurkan. Endang berharap adanya 
pembatasan jumlah ojek maupun 
mobil online, agar pendapatan yang 
didapat bisa meningkat. 

Salah satu dari pengemudi ojek 
online, Ahmad (27 tahun), sudah ber-
gabung selama satu tahun. Alasan 
ia memutuskan untuk bergabung 
dalam ojek online dikarenakan pe-
kerjaan yang lain susah didapatkan 
sehingga memilih untuk menetapkan 
pekerjaannya dalam ojek online. Be-
berapa ojek konvensional beralih ke 
ojek online dikarenakan mendapat-
kan penghasilan yang lebih besar dan 
menjanjikan. Persyaratan untuk men-
jadi pengemudi ojek online adalah 
mempunyai Surat izin mengemudi 
(SIM), mempunyai motor, mempun-
yai Surat Keterangan Catatn Kepoli-
sian (SKCK), mempunyai Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), mempunyai Kartu 
Keluarga (KK), dan terdapat pelatihan 
mengendarai kendaraan dengan baik 
sama halnya seperti dalam pembua-
tan SIM. 

“Penghasilan perhari sebagai ojek 
online sekitar Rp70.000,00-80.000,00 
dan bisa mencapai Rp100.000,00 jika 
sedang banyak penumpang,” tutur 
Ahmad. Penghasilan per bulannya 
yang tidak menentu, tergantung dari 

banyaknya penumpang. Sistem pem-
bagian penghasilan adalah 10% untuk 
instansi dan 90% untuk pengemudi 
ojek online. Jumlah penumpang tidak 
pernah sepi dimanapun dan kapan-
pun yang merupakan salah satu keun-
tungan bagi pengemudi ojek online. 

Keberadaan ojek online ternyata 
berdampak pada kecemburuan an-
tara pengemudi transportasi konven-
sional dan online. Terjadi keributan 
antara para sopir angkutan perkotaan 
(angkot) dengan pengemudi ojek 
online yang beroperasi di wilayah 
Bogor pada bulan Maret 2017 berim-
bas pada aksi saling serang antar 
kedua kelompok. Kepala Polsek Bogor 
Barat Komisaris Polisi Indraningtyas 
mengungkapkan, penyerangan itu 
disebabkan oleh pembelaan antar 
kelompok masing-masing. Peristiwa 
ini dipicu oleh isu ada ojek online yang 
sengaja ditabrak sopir angkutan. Na-
mun, Wali Kota Bogor Bima Arya dan 
Polres Kota Bogor memastikan bahwa 
ojek online itu mengalami kecelakaan 
murni. Suasana Kota Bogor pun kem-
bali normal. 

Menyinggung masalah perti-
kaian angkot dengan ojek online, 
Ahmad ikut serta di dalam demo ke 
balai kota. Semenjak angkot memu-
lai perseteruan dengan ojek online di 
Yasmin (20/03) maka suasana sema-
kin tidak baik tetapi sudah dilakukan 
mediasi diantara keduanya. Hasil dari 
mediasi tersebut menetapkan aturan 
memangkal ojek online di BNI IPB. 
Aturan yang telah dibuat sempat di-
langgar oleh ojek online yang nota-

Kota Bogor yang dikenal kota seribu angkot menjadi polemik 
tersendiri bagi masyarakat, khususnya pekerja buruh transportasi. 
Pasalnya, jumlah kendaraan pribadi yang setiap tahunnya sema-
kin meningkat menyebabkan pendapatan yang sangat timpang 
bagi supir angkutan umum. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(DLLAJ) mencatat,  jumlah angkot di Kota Bogor mencapai 3.412 
unit dengan 23 trayek dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) 
sebanyak 4.644 unit dengan 10 trayek. Belum lagi, akhir-akhir ini 
sedang marak penggunaan jasa transportasi online motor mau-
pun mobil seperti Gojek, Grab, Uber. Keadaan ini semakin mem-
perparah pendapatan sehari-hari sopir angkutan. 

POLEMIK
TRANSPORTASI
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bene tidak mengetahui aturan dalam 
wilayah tersebut, seperti pada daerah 
Cibanteng, Lewiliang, dan Cinaneng. 

Beberapa mahasiswa mengakui 
lebih menggunakan jasa ojek online 
karena kemudahan dalam penggu-
naan, biaya murah, pengemudi lebih 
berpengalaman, serta lebih efektif 
untuk menghindari macet. Keribu-
tan antara ojek online dan angkutan 
umum menimbulkan dampak bagi 
penumpangnya. “Diharapkan dari se-
tiap pengemudi transportasi umum 
baik online maupun konvensional, 
bisa menekan rasa egoisme demi 
kelancaran lalu lintas,” ujar Zain Maha-
siswa IPB. 

Kepala Bidang Pengawasan Sa-
rana dan Prasarana Dinas Perhubun-
gan (Dishub) Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Bisma Wisuda mengatakan un-
tuk meredam konflik angkutan umum 
pihaknya akan berkoordinasi dengan 
pihak Polres Bogor untuk menert-
ibkan titik kumpul angkutan online. 
Peraturan izin operasi ojek atau taksi 
online yang masih dalam proses di 
Kementerian Perhubungan Republik 
Indonesia membuat pihaknya belum 
bisa bersikap untuk melarang atau 
mengizinkan secara legal. Pemerintah 
bersama pihak angkutan kota dan on-
line menggelar pertemuan bersama 
di Bogor perihal permasalahan angku-
tan di wilayah itu di Paseban Sri Bima 
Balai Kota Bogor, Jalan Ir. H. Juanda 
nomor 10 Bogor (24/03). Pertemuan 
tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor 
Bima Arya, Bupati Bogor Nurhayanti, 
Dirjen Hubungan Darat Kemenhub 
Pudji Hartanto, Karo Penmas Divisi Hu-
mas Polri Brigjen Rikwanto, Kapolresta 
Bogor AKBP Dicky Pastika, Kapolres 
Bogor Kombes Ulung Sampurna Jaya, 
Dirlantas Polda Jawa Barat, Sekjen 
Organda, perwakilan pihak angkot 
dan angkutan online seperti Gojek, 
Grab, serta Uber. Pertemuan Forum 

Rembug dan Sosialisasi tentang Pen-
gaturan Transportasi Online itu ber-
langsung sejak pukul 13.00 WIB sam-
pai pukul 16.30 WIB.

Terdapat 11 poin kesepakatan 
yang telah disepakati bersama dian-
taranya: akan menjaga kondusifitas 
Kota Bogor , saling bekerjasama men-
jalankan usaha , tidak bergerombol di 
tempat umum , tidak menggunakan 
fasilitas umum untuk menunggu pen-
umpang , melakukan penjemputan 
penumpang di titik penjemputan , 
menyerahkan permasalahan yang 
terjadi kepada aparat penegak hukum 
, dibentuknya Satgas Gabungan , tidak 
mudah terprovokasi oleh berita yang 
belum diketahui kebenarannya , mas-
ing-masing pihak saling menghormati 
dan menjaga diri , kesepakatan ini 
dengan tanpa ada paksaan dan sang-
gup mentaatinya , dan apabila ada 
yang melanggar sanggup dituntut 
sesuai hukum yang berlaku.

DALAM
KEHIDUPAN MODERN

Tasya Chotimah
Ilustrasi oleh : Nur Yasin H.
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Tahun 2016 KKN IPB menerapkan in-
tegrasi seluruh profesi yakni dengan 
Kuliah Kerja Nyata - Tematik (KKN-T) 
yang sebelumnya dikenal dengan 
nama Kuliah Kerja Nyata – Profesi 
(KKN-P). Perubahan nama tersebut  
tidak merubah struktur atau aturan 
dalam penerapannya, hanya saja 
didasarkan pada pelaksanaanya 
yang dilakukan secara serentak. 

Tahun ini dikeluarkan Surat 
Keputusan Rektor IPB No.13/IT3/
PN/2017 tentang Revitalisasi KKN, 
dengan menggiatkan kembali KKN 
menyebabkan KKN-T bersifat wa-
jib bagi seluruh mahasiswa S1 IPB 
dengan bobot sebesar 3 SKS. Per-
aturan wajib KKN-T tersebut masih 
belum dilaksana-kan secara meny-
eluruh. Sebagai gantinya fakultas 
yang belum menerapkan KKN-T  
melakukan pengabdian masyara-
kat di sekitar kampus selama 3 hari.

“Tahun 2017 ini baru 5 Fakultas 
yang berpartisipasi yaitu Fakultas 
Pertanian, Fakultas Peternakan, 
Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen, dan 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelau-
tan. Sebenarnya wajib, tetapi karena 
kurikulum di departemen belum 
bisa disesuaikan dengan adanya ke-
bijakan mewajibkan KKN ini, maka 
mahasiswa-mahasiswa tertentu 
yang berminat yang memang ikut,” 
ujar Wakil Ketua Lembaga Pene-
litian dan Pengabdian kepada Ma-
syarakat (LPPM) Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc.

Keputusan mewajibkan KKN-
T yang baru saja diambil akhir ta-
hun 2016 lalu membuat beberapa 
mahasiswa merasa dirugikan. Jad-

wal akademik yang sudah dike-
luarkan awal semester  diubah 
mengikuti kebijakan yang baru. 

“Yang paling merasa dirugi-
kan itu soal jadwal dan biaya. KKN 
harus pindah tempat tinggal, ke-
mudian diikuti PKL. Belum lagi jad-
wal akademik wajib yang tertunda 
karena pembekalan kuliah KKN,” 
ujar Ni Putu Sri Utari, Mahasiswa 
Teknologi Hasil Perikanan (THP).

Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan (FPIK) IPB menjadi 
salah satu fakultas yang belum 
sepenuhnya menerapkan KKN T. 

“Tahun depan kemungkinan 
besar KKN T baru bisa dilaksanakan 
serentak oleh seluruh fakultas di 
IPB. Dalam persiapannya, akan 
dilakukan lokakarya pendidikan 
untuk merubah kurikulumnya se-
hingga PKL bisa menyesuaikan. 
Hal ini juga dilakukan dengan 
adanya banyak permintaan KKN 
untuk Fakultas Perikanan. Namun 
dengan adanya sitem adminis-
trasi, maka permintaan tersebut 
sa-yangnya belum dapat dipenuhi,” 
ungkap Dr. Taryono, S.Pi , M.Si, 
perwakilan FPIK untuk KKN-T IPB.

Pembekalan KKN-T IPB dilak-
sanakan pada tanggal 29 April 
2017 di Graha Widya Wisuda yang 
dikoordinatori oleh Dr. Iwan Prihan-
toro, S.Pt, Msi. Pelaksanaan KKN-T 
dilakukan selama 40 hari, terhitung 
sejak tanggal 17 Juli – 26 Agustus 
2017. Terdapat total 28 lokasi yang 
menjadi wilayah penempatan KKN-
T tahun ini, ditambah perwakilan 
KKN kebangsaan di Gorontalo 
dan KKN bersama BKS-PTN (Badan 
Kerja Sama Perguruan Tinggi Neg-
eri) Wilayah Barat, yang berlokasi 
di Kabupaten Bangka Belitung. 
Dibandingkan tahun sebelumnya, 
jumlah lokasi  penempatan betam-
bah namun ada juga yang dihilan-
gkan karena adanya keterbatasan 
dana. Berdasarkan hasil pen-
dataan Panitia KKN-T 2017 , total 
peserta yang akan mengikuti KKN-
T 2017 berjumlah 1981 peserta.

BUKAN LAGI MENJADI PILIHAN, 
KKN RESMI DIWAJIBKAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) tercantum dalam Peraturan 
Ristek Dikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidi-
kan Tinggi Pasal 15 Ayat 9 yang menyebutkan bahwa Ben-
tuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan 
mahasiswa di bawah bimbi-ngan dosen dalam rangka me-
manfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk me-
majukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi-
kan KKN sebagai salah satu program dan menjadi pilihan 
bersama Praktik Kerja Lapangan (PKL) sejak tahun 1994

Dianti Silviana
Ilustrasi oleh : Nur Yasin H.
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IGROW: INOVASI BERKEBUN 
TANPA HARUS 
MEMILIKI 
LAHAN

Modern ini, bercocok ta-
nam menjadi hal yang cukup 
sulit untuk dilakukan meng-
ingat bahwa keberadaan 
lahan pertanian yang sulit 
untuk ditemukan. Alih fungsi 
lahan menghalangi berkem-
bangnya kegiatan pertanian. 
Selain lahan yang tidak terse-
dia, kesibukan akan rutinitas 
keseharian membuat keg-
iatan semacam ini seolah-
olah tersingkirkan.

Konsep baru perlu dikembangkan 
untuk mengatasi hal-hal tersebut. 
Salah satunya inovasi dari Andreas 
Senjaya dengan konsep virtual gar-
den ia menciptakan aplikasi iGrow. 
Masyarakat kini dapat bertani 
sekaligus berinvestasi tanpa me-
miliki lahan pertanian atau terjun 
langsung ke lapangan untuk berco-
cok tanam. Model pertanian yang 
berskala dan efisien dapat meng-
hubungkan petani, pemilik lahan, 
investor penanaman, dan pembeli 
produk pertanian. 

“Indonesia memiliki banyak 
lahan yang belum dimanfaatkan. 
Selain itu, petani kita banyak tapi 
mereka berada di bawah garis 
kemiskinan. Yang igin kami tuju 
adalah bagaimana kita bisa mem-
persatukan berbagai resource yang 
terpisah,” ungkap Andreas saat di-
wawancarai oleh salah satu stasiun 
televisi.

iGrow berwujud aplikasi yang 
dapat diakses oleh penggunanya 
melalui ponsel pintar, komputer, 
atau gadget yang lain. Peman-
faatan teknologi di era digital men-
jadi pilihan dalam mengembang-
kan inovasi ini. iGrow menyediakan 
berbagai macam fitur yang dikem-
bangkan. Pengguna bebas memilih 

bibit dan benih tanaman yang 
disediakan sesuai investasi. Benih 
yang dipilih akan ditanam oleh 
petani yang tergabung dengan 
iGrow. Investor tidak perlu turun 
lapang dalam proses perawatan 
dan pemantauan tanaman. Proses 
pemantauan tanaman dapat di-
lakukan melalui fitur monitoring 
iGrow untuk mengetahui perkem-
bangan dan pertumbuhan tana-
man. Setelah panen, hasil akan 
dijual pada stand by buyers. Pem-
bagian hasil panen dilakukan den-
gan rentang persentasi yang telah 
ditetapkan sebelumnya yaitu 40-
50% untuk investor, 30-40% untuk 
petani, dan 10-20% untuk iGrow.

“Aplikasi iGrow ini meman-
faatkan ilmu pertanian dan ilmu 
lingkungan. Konsep virtual garden 
yang ditawarkan aplikasi ini dibuat 
saat kita tidak perlu  punya lahan,” 
ungkap Dr.Ir.Purwono, MS, Dosen 
Departemen Agronomi dan Hor-
tikultura Institut Pertanian Bogor. 

iGrow menjadi platform yang 
membantu petani lokal, lahan 
yang belum optimal diberdayakan, 
dan para investor penanaman 
untuk menghasilkan produk per-
tanian organik berkualitas tinggi. 
Didirikan tahun 2014, iGrow telah 
memperkerjakan 2200 lebih pe-
tani di 1997 hektar lebih lahan.

“Pengguna iGrow tetap ditun-
tut untuk mengerti pengetahuan 
pertanian sehingga tidak hanya 
dituntun oleh iGrow saja. Hal terse-
but membuat pengguna dapat 
menentukan tanaman yang tepat 
saat mengaplikasikan didalam ker-
jasamanya dengan iGrow,” tutup 
Purwono.

Efi Susiyanti
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Infografis oleh : Yusup Almadani
Sumber : Biro Umum IPB
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"GALAU"
Oleh : Nur Yasin H.
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SOSOK

Dibalik Kesuksesan 
Dr . Husin Alatas, S.Si. M.Si, 

Konsisten Hingga Empati

Memiliki banyak prestasi 
tidak membuat dosen 
Departemen Fisika Insti-

tut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Husin 
Alatas, S.Si. M.Si lupa dengan ling-
kungan sosialnya dan tetap rendah 
hati. Sosok yang mendapatkan 
penghargaan dari Kementerian 
Riset dan Teknologi Republik Indo-
nesia sebagai salah satu penerima 
penghargaan dari 102 dan 105 Ino-
vasi Paling Prospektif Indonesia ta-
hun 2010 dan 2013 berturut -turut 
ini ternyata sangat dikagumi oleh 
mahasiswa dengan caranya mem-
berikan pengajaran di dalam kelas. 
Hal itulah yang menghantarkan 
beliau mendapatkan penghargaan 
sebagai Dosen dengan perolehan 
skor tertinggi pada Evaluasi Pe-
nyelenggaraan Proses Belajar Men-
gajar (EPBM).

“Prestasi paling membang-
gakan yaitu mendapat EPBM ter-
tinggi karena EPBM dinilai oleh 
mahasiswa dan tentunya mereka 
merasa nyaman dan senang ketika 
saya ngajar,” tutur Dr. Husin.

Alasan yang menjadikan dirin-
ya mendapatkan prestasi sebagai 
penerima EPBM tertinggi tidak lain 
karena cara mengajar yang dilaku-
kannya. Dosen yang mengawali 
kariernya pada sejak tahun 1998 ini 
menerapkan cara pengajaran yang 
nyaman dan santai tanpa meng-
hilangkan inti dari pelajaran itu 
sendiri,serta menjadikan kegiatan 
mengajar sebagai mood booster. 

Seperti yang diungkapkan 
oleh Muhammad Najib Altas, ala-
san Dr. Husin pantas mendapat-
kan skor EPBM tertinggi adalah 
cara mengajarnya yang berbeda 
dibanding dosen lain. 

“Setiap 30 menit pasti melucu 
sehingga tidak ada yang mengan-
tuk. Kalau ada yang mengobrol 
hanya disindir saja. Beliau tidak ke-
beratan ketika mahasiswa bertanya 

apapun dan akan dijawab dengan 
cepat dan lugas” ungkapnya. 

Penghargaan atas proses me-
lekat pada diri dosen lulusan de-
partemen Fisika Institut Teknologi 
Bandung (ITB) ini. Beliau memiliki 
pandangan bahwa nilai bukanlah 
segalanya. Hal yang terpenting 
baginya adalah atas usaha yang 
telah dilakukan. Banyaknya presta-
si yang telah diraih tidak membuat 
dosen keturunan Arab ini ber-
bangga diri. Dosen yang dikenal 
jarang membawa mobil ke kampus 
ini sering menggunakan angkutan 

umum untuk berangkat mengajar. 
Menurut beliau dengan naik an-
gkutan umum bisa belajar untuk 
berempati.

“Angkot juga mengajarkan kita 
untuk berjiwa sosial di tengah za-
man teknologi canggih sekarang 
ini. Naik angkot juga bisa mera-
sakan macet dimana hal itu adalah 
salah satu cara untuk menikmati 
hidup,” ungkap beliau. 

Ketika ditanya lebih jauh men-
genai alasan kesukaan beliau ter-
hadap ilmu fisika, Dr. Husin mulai 
menceritakannya bahwa dahulu 
semasa Sekolah Menengah Per-
tama (SMP) ada salah satu guru 
beliau yang bernama Kadimin 
mengatakan bahwa ada yang dise-
but sebagai ilmu sapu jagat, ilmu 
yang mencakup semua di dunia ini. 
Ilmu itu adalah fisika. Sejak saat itu-

lah Dr. Husin menyukai fisika dan 
mulai sering membeli buku fisika. 
Dr. Husin juga menuturkan bahwa 
prinsip hidupnya adalah konsisten. 
Kekonsistenan ini diperlihatkan be-
liau dalam menjalankan profesi se-
bagai dosen. Meskipun beliau juga 
memiliki keinginan untuk menjadi 
seorang pengusaha. 

Sebagai seorang dosen 
peneliti, tidak perlu diragukan lagi 
untuk menyebutkan hasil temuan-
nya yang luar biasa. Beliau yang 
bergelut dalam bidang Fisika Teori 
dan Konsentrasi Biofisika, Optika & 
Fotonika ini terkenal dalam pene-
muannya yang dinamakan ‘OptIPB 
Sensor’ yaitu alat sensor berbasis 
kristal fotonik untuk kendali mutu 
larutan secara waktu nyata dan 
kontinu. Beliau juga tercatat dalam 
buku 300 Ilmuan Nano Indonesia. 
Selama pengalamannya menjadi 
peneliti tersebut beliau menjelas-
kan bahwa peneliti dapat dilihat 
dari dua sisi yaitu peneliti yang 
meneliti karena kebutuhan dan 
keingintahuan. Beliau menjelaskan 
bahwa hal yang terpenting selama 
menjadi seorang peneliti yaitu 
kejujuran. Peneliti harus jujur. Se-
mentara itu, beliau juga berpesan 
kepada para mahasiswa IPB yang 
dikutipnya dari perkataan Tridodyo 
Kusumastanto bahwasanya lulusan 
IPB itu harus memiliki 4 karakter 
yaitu excelent, empati, humble, dan 
ethical.

Setiap 30 menit pasti me-
lucu sehingga tidak ada 
yang mengantuk. Ka-
lau ada yang mengobrol 
hanya disindir saja. Be-
liau tidak keberatan ke-
tika mahasiswa bertanya 
apapun dan akan dijawab 
dengan cepat dan lugas

Efi Susiyanti
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