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Dewasa ini, perkembangan era 
globalisasi  semakin meningkat 
seiring dengan perkembangan 
teknologi yang mencakup aspek 
yang luas salah satunya kema-
juan infrastruktur. Pendidikan 
merupakan tolak ukur dalam 
mengasah pembelajaran, pen-
getahuan ketrampilan, dan ke-
biasaan sekelompok orang yang 
diturunkan dari setiap generasi. 
Namun, tidak semua orang 
dapat melanjutkan dalam jen-
jang pendidikan yang tinggi.
 Perguruan tinggi 
merupakan kelanjutan pendidi-
kan menengah yang diseleng-
garakan untuk mempersiapkan 
peserta didik untuk menjadi 
anggota masyarakat yang memi-
liki kemampuan akademis dan 
profesional yang dapat mener-
apkan, mengembangkan dan 
menciptakan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan kesenian yang 
memiliki jumlah hingga ribuan 
kampus mencakup perguruan 
tinggi swasta (PTS) dan pergu-
ruan tinggi negeri (PTN).
 Persaingan antar per-
guruan tinggi dalam meningkat-
kan prestasi untuk dapat menin-

gkatkan akreditasi program studi 
dan perguruan tinggi melalui 
inovasi program yang ditentu-
kan oleh jajaran rektor, sehingga 
dapat memperoleh peringkat 
yang tinggi. Setiap perguruan 
tinggi memiliki sistem dan kebi-
jakan yang berbeda-beda dalam 
mengikuti era globalisasi.
 Bagi sejumlah kalan-
gan, program yang dicanangkan 
oleh rektor baru Institut Perta-
nian Bogor (IPB) amat menarik, 
salah satunya membahas tentang 
“Green and Smart Infrastruc-
ture” yang memiliki target sara-
na dan prasarana terstandarisasi 
100%. 
 Program Green Cam-
pus yang masih berjalan menuju 
manuver tahun 2020 seiring 
dengan perkembangan Green 
Transportation yang ditetapkan 
seharga 1 rupiah untuk kepent-
ingan pendataan dan sarana 
pemakaian audit yang tidak ber-
bayar. Program ini melibatkan 
mahasiswa dan semua kalan-
gan dalam mewujudkan kam-
pus yang ramah lingkungan. 
Namun, adanya pembangunan 
fasilitas kampus yang semakin 

gencar dilakukan dalam upaya 
peningkatan mutu kampus dan 
membangun fasilitas yang baru 
seperti kurangnya ruang kuliah 
dan praktikum dari beberapa 
departemen yang mengharus-
kan adanya konversi lahan di 
beberapa wilayah tegakan pohon 
yang berada di IPB. 
 Edisi PEKA kali ini 
dapat mengkaji latar belakang 
dibalik program Green and 
Smart Infrastructure dan me-
nyinggung tentang Green trans-
portation. Program ini yang ma-
sih digencarkan dan diharapkan 
dapat terimplementasikan sesuai 
dengan target yang sudah di-
canangkan.

Tasya Chotimah, Pimpinan Re-
daksi Koran Kampus 2018

Kebijakan Baru 
pada Era Baru

Editorial



Laporan Utama

Green and Smart Infrastructure, Kunci IPB Berbenah Di 
Masa Depan

Tongkat estafet kepemimpi-
nan Rektor IPB telah ber-

pindah tangan. Dr. Arif Satria, SP, 
M. resmi dilantik menjadi Rektor 
IPB pada Jumat, 15 Desember 2017 
silam. Selaku Rektor baru, beliau 
beramanah menjalankan program-
program yang telah beliau susun 
dalam Rencana Strategis dan Pro-
gram Kerja IPB tahun 2019 – 2023 
yang bertajuk “Race in Excellence 
to Shape IPB future”. “IPB sendiri 
telah memiliki visi jangka panjang 
2019-2045, namun untuk mere-
spon terhadap tantangan dan isu 
strategis, saya mengusulkan Visi IPB 
2019-2023 yaitu menjadi perguruan 
tinggi berbasis riset dan terdepan 
dalam inovasi untuk kemandirian 
bangsa menuju techno-socio-en-
trepreneurial university yang ung-
gul di tingkat global pada bidang 
pertanian, kelautan, dan biosains 
tropika,” papar Dr. Arif Satria, SP, M.

Terdapat sepuluh program 
utama yang menjadi pilar dukun-
gan untuk menjalankan rencana 
strategis tersebut: pendidikan; 

penelitian; pengabdian pada ma-
syarakat; pengembangan inovasi 
dan bisnis; organisasi; sumber daya 
manusia; keuangan; sarana dan 
prasarana; teknologi informasi dan 
komunikasi; serta kemahasiswaan 
dan alumni. Alokasi dana untuk pro-
gram-program tersebut berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD), Su-
rat Berharga Syariah Negara (SBSN), 
dana luar negeri, dana masyarakat, 
pendapatan sektor pengembangan 
bisnis, dan kerja sama swasta. “Kita 
tidak menggunakan uang IPB, sebi-
sa mungkin uang IPB kita gunakan 
untuk peningkatan kesejahteraan 
mahasiswa. Kita gunakan dana-
dana dari sponsor untuk melaku-
kan pembangunan-pembangu-
nan yang dilakukan,” tegas Arif. 

Sebagai wujud infrastruktural 
dari sepuluh program tersebut, di-
lakukan pembangunan bertema 
“Sarana dan Prasarana: Green and 
Smart Infrastructure”. Upaya-upaya 
yang akan dilakukan dalam mewu-

judkan Green and Smart Infrastruc-
ture adalah pembangunan twin-
ning laboratory; pembangunan IPB 
Smart Campus tahap 3; implemen-
tasi prinsip zero waste management; 
pembangunan Central Dining Hall; 
perintisan pembangunan Rumah 
Sakit IPB; revitalisasi Agriananda; 
penguatan sinergi dengan pemer-
intah pusat dan Pemda untuk 
mendorong akses sarana dan prasa-
rana transportasi yang lancar dan 
nyaman menuju kampus IPB Dra-
maga; peningkatan stabilitas dan 
efisiensi penggunaan listrik dan 
air; penguatan sistem keamanan, 
kebersihan, dan keselamatan kerja 
berstandar inernasional; percepa-
tan rehabilitasi asrama dan pem-
bangunan wisma IPB; konsolidasi 
sistem transportasi kampus ramah 
lingkungan; fasilitas Student Lounge 
di setiap fakultas, dan pembangu-
nan Smart and Green Building seb-
agai wahana konektivitas peneliti 
IPB dengan dunia internasional. 

Pengembangan Mahasiswa
Twinning Laboratory dibangun 

sebagai upaya untuk pengemban-
gan kapasitas mahasiswa dalam 
bidang penelitian. Laboratorium 
yang berkolaborasi dengan berb-
agai pihak dari luar negeri, pihak 
swasta, dan pemerintah. “IPB sendiri 
akan menandatangani Memoran-
dum of Understanding (MOU) den-
gan beberapa perusahaan BUMN 
untuk pengembangan beberapa 
peralatan laboratorium di IPB. Di-
harapkan hasil laboratorium dari 
para mahasiswa dapat digunakan 
oleh perusahaan BUMN tersebut,” 
tutur Arif. Tujuan pengembangan  
laboratorium adalah menerapkan 
apa yang disebut dengan “teach-
ing industry”. “Teaching industry” 

bermakna pengusahaan hasil 
penelitian yang domestik dan ber-
orientasi pada kebutuhan pasar. 

Pembenahan  infrastruktur juga 
dilakukan untuk mengembangkan 
unit kesehatan. Meskipun IPB sudah 
mempunyai poliklinik sebagai unit 
kesehatan mahasiswa, namun IPB 
berencana merintis pembangunan 
Rumah Sakit IPB untuk penunjang 
kesehatan mahasiswa lebih lanjut. 
Perintisan ini dilakukan dengan 
mengembangkan poliklinik men-
jadi Unit Kesehatan Mahasiswa 
yang menyediakan fasilitas kes-
ehatan (Faskes) tingkat satu. Faskes 
tingkat satu merupakan standar lay-
anan yang ditetapkan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) sebagai penyedia surat ruju-
kan. Arif menuturkan bahwatak me-
nutup kemungkinan rintisan rumah 
sakit ini berpotensi sebagai unit lay-
anan masyarakat. “Prinsip pemban-
gunan  rumah sakit ini adalah per-
tolongan pertama dan  pelayanan 
kesehatan mahasiswa tidak terlam-
bat karena rumah sakit ini akan di-
buka 24 jam. Jika mahasiswa men-
galami sakit yang serius barulah 
dilarikan kerumah sakit.” Arif juga 
mengakui bahwa telah mendapat 
sponsor dalam proyek ini. “Ren-
cana perintisan rumah sakit sedang 
dalam proses, kemarin sudah ada 
sponsor untuk pembangunan.”

Revolusi industri 4.0
IPB juga tengah bersiap un-

tuk menghadapi revolusi industri 
4.0. Revolusi ini menekankan pada 
pola digital economy, artificial intel-
ligence, big data, dan basis robotik. 
Dikutip dari perkataan Arif, terdapat 

beberapa langkah penting untuk 
suatu perguruan tinggi dalam me-
masuki era revolusi industri 4.0. 
Pertama, perubahan mindset atau 
orientasi perguruan tinggi dari “kon-
sumen” ke “ produsen” dalam ben-

tuk ide, pemikiran, pengetahuan, 
teori, atau barang. Kedua, pengem-
bangan keilmuan baru yang lebih 
terdisiplin dan peta jalan riset yang 
responsif terhadap revolusi indus-
tri 4.0 dan faktor disrupsi lainnya.

PEKA
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Laporan Utama

Rektor IPB saat diwawancarai oleh kru Korpus IPB

Pengembangan Infrastruktur Kampus

Ketiga, transformasi kurikulum 
yang adaptif terhadap tumbuhnya 
generasi milenial dan tantangan
disrupsi. Keempat, teknologi pem-
belajaran yang adaptif terhadap kul-
tur milenial. Kelima, perlu kelinca-
han organisasi perguruan tinggi 
dalam mengelola sumber daya 
dan menangkap peluang-peluang 
baru serta membangun kolaborasi. 

Dalam persiapannya meng-
hadapi revolusi industri 4.0, IPB 
sedang melakukan pembangunan 

Smart Campus tahap 3. “Kita akan 
bangun kampus IPB sebagai kam-
pus yang cerdas dengan menggu-
nakan peralatan digital. Kita akan 
gunakan sistem big data sehingga 
semuanya tersambung dan dapat 
tersimpan melalui sensor-sensor 
yang ada” ujar Arif. IPB sendiri telah 
melaunching aplikasi IPB Mobile 
Student yang berguna bagi ma-
hasiswa IPB untuk mengetahui 
jadwal kuliah, tempat kuliah, tran-
skrip nilai, persentase kehadiran, 

dan pengaduan. “Aplikasi ini masih 
akan kami kembangkan lagi, bisa 
jadi nantinya aplikasi ini dapat me-
mandu mahasiswa menuju tem-
pat kuliah yang tertera di aplikasi,” 
terang Arif. Selain itu, pengaduan 
dalam aplikasi IPB Mobile Student 
bertujuan untuk menciptakan 
transparansi, sehingga keluhan 
yang diadukan oleh mahasiswa 
dapat langsung ditindaklanjuti.

Sebagai penghargaan terhadap 
perempuan, IPB akan membangun 
Agriananda dan Pojok Laktasi di 
setiap fakultas. Agriananda adalah 
infrastruktur penyedia day care un-
tuk anak-anak. “Supaya mahasiswi 
baik dari jenjang S1 sampai S3, 
Tenaga pendidik (tendik) maupun 
dosen dapat menitipkan anaknya,” 
ujar Arif. Selain itu, Agriananda juga 
membuka sekolah pada jenjang 
Playgroup dan Taman Kanak-Kanak 
(TK). Pojok laktasi merupakan bi-
lik khusus untuk ibu menyusui.
Selain penambahan unit kesehatan, 
pengembangan laboratorium, dan 
pembangunan Agriananda. IPB 
juga akan membangun wisma baru 
yang bertempat di depan kampus 
IPB. Wisma ini bertujuan menam-
bah kenyamanan dari civitas IPB 
atau orang tua para mahasiswa 
untuk menginap jika ada keperluan 
di kampus. Arif mengakui tergerak 
dari seringnya mendengar kelu-
han mahasiswa kesulitan mencari 
penginapan untuk orang tuanya.

Akan dibangun pula Cen-
tral Dining Hall yang merupakan 
kantin modern terintegrasi bagi 
mahasiswa. “Rencananya, Central 
Dining Hall ini akan dibangun di 
Red Corner.” Central Dining Hall 
ini akan diatasi langsung oleh Di-
rektorat Pengembangan Bisnis.

Kemudian, akan ada pemban-
gunan taman pemakaman bagi 
dosen dan tenaga kependidikan. 
Dikutip dari pernyataan Dr.Ir. Bonny 
Poernomo Wahyu Sukarno, Kepala 
Biro Umum dan Sarana Prasarana, 
pembangunan pemakaman meru-
pakan cita-cita lama institusi yang 
sampai saat ini belum terealisa-
sikan. Pembangunan ini adalah 
suatu wujud konkrit kepedulian 
sosial terhadap tendik dan dosen.

Merunut pada poin “pengua-
tan sinergi dengan pemerintah 
pusat dan Pemda untuk mendo-
rong akses sarana dan prasarana 
transportasi yang lancar dan nya-
man menuju kampus”, IPB telah 
mengambil langkah lebih lanjut 

untuk membuat jalan tol khusus 
menuju IPB Dramaga.”Mengenai 
rencana tersebut, kita telah 
bekerja sama dengan beberapa 
BUMN,”ujar Dr. Arif Satria, SP, M..

Walau dengan rencana pem-
bangunan seabrek, IPB tidak melu-
pakan keadaan lingkungan sekitar. 
Berniat untuk menjalankan amanah 
green campus, IPB mulai meng-
galangkan implementasi dari zero 
waste management. “Sekarang ini 
sedang dibangun bank sampah, 
nanti sistem dari bank sampah 
ini, sampah akan dikumpulkan 
dan dikelola sendiri oleh pihak 
dari IPB,” papar Bonny. Selain bank 
sampah, para dosen juga telah 
dibagikan tumbler untuk mengu-
rangi limbah botol plastik. Telah 
ditempatkan pula alat pengisian 
air gratis. “Memang saat ini baru 
di dua tempat, dekat kantin sapta 
Fateta dan lantai dua IPB wing. 
Untuk kedepannya, alat pengisian 
air ini akan dipasang di beberapa 
tempat sekitar kampus,” terang Arif.

PEKA
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 evolusi Industri 4.0 
merupakan tantangan za-

man yang kini mulai menghampiri 
Indonesia. “Kini kita telah berada 
dalam era Revolusi Industri 4.0,” ujar 
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Dr.Arif Satria SP,MSi. Revolusi Indus-
tri 4.0 dicirikan dengan berkem-
bangnya Internet of/for Things 
yang diikuti dengan teknologi baru 
dalam ilmu data, kecerdasan bua-
tan, robotik, cetak 3 dimensi dan 
teknologi nano, yang telah mendis-
rupsi inovasi-inovasi sebelumnya.
 Perguruan tinggi (PT) 
di Indonesia belum masuk dalam 
mindset revolusi industri 4.0. Hal 
ini bisa dilihat dari sejumlah ciri 
konvensionalnya dalam keilmuan 
dan riset, kurikulum, metode dan 
teknologi pembelajaran, manaje-
men organisasi dan proses bisnisn-
ya, dengan melihat ciri-ciri tersebut 
sehingga PT kita masih berada pada 
zona revolusi industri 3.0. Namun, 
kehidupan keseharian dosen dan 
mahasiswanya  sudah memasuki 
era 4.0 karena konektivitas sudah 
semakin tidak berjarak, aktif media 
sosial, bisa memanfatkan teknologi 
kecerdasan buatan, cenderung 
aktif membaca media dalam jar-
ingan (daring), dan mulai aktif 
dalam bisnis secara daring. Per-
soalannya, kehidupan keseharian 
tersebut belum sepenuhnya mam-
pu ditransformasikan ke dalam 
praktik secara institusional PT.
 Perubahan mindset ini 
juga dirasa perlu menjadi perha-
tian khusus oleh pihak PT. Peruba-
han ini akan tercermin dari  neraca 
aktivitas keseharian yang akan 
lebih diwarnai dengan aktivitas 
unggah atau unduh. Selama ini PT 
hanya menjadi penonton peruba-
han  dengan lebih banyak aktivitas 
unduh. Semestinya PT memiliki 
orientasi unggah dengan mem-
perbanyak karya riset dan inovasi 
untuk menginspirasi dan memberi 
manfaat untuk publik baik pada 
level lokal maupun global. PT dari 
hasil risetnya mampu memproduksi 
pengetahuan dan teori baru se-

hingga memberi warna bagi ilmu 
pengetahuan dunia. Perubahan ori-
entasi ini penting seiring harapan 
publik sejak dulu yang mengang-
gap bahwa PT adalah sumber pe-
rubahan, penentu kecenderungan 
dan bukan penonton perubahan.
Semestinya PT bisa berciri 5.0 di 
saat industri baru memasuki 4.0.
 Pengembangan in-
frastruktur yang lebih modern dan 
metode pengelolaan sumberdaya 
yang dimiliki PT juga punya peranan 
besar. ”Teknologi pembelajaran 
yang adaptif terhadap kultur mile-
nial. Beberapa kampus besar du-
nia telah mengembangkan massive 
open online courses (MOOCs). Den-
gan demikian,  mata kuliah yang 
disampaikan secara daring sudah 
menjadi tuntutan. Akan tetapi,perlu 
juga dipikirkan tentang model dar-
ing yang tetap mampu menyen-
tuh penguatan karakter dan soft 
skill mahasiswa. Perlu kemampuan 
organisasi PT dalam mengelola 
sumberdaya, mendapatkan pelu-
ang-peluang baru, serta memban-
gun kolaborasi,” jelas Arif Satria.
 Dewasa ini, pertanyaan 
pun muncul dalam pikiran maha-
siswa IPB tentang langkah awal IPB 
untuk menyambut era tersebut, 
dalam sambutan Arif Satria saat 
malam penutupan IPB Art Contest 
terdapat 3 kebijakan yang akan 
diterapkan di bulan April tahun 
ini.”InsyaAllah per tanggal 1 April 
2018 seluruh bentuk tranportasi 
resmi di dalam kampus IPB akan 
bertarif satu rupiah. Lalu, seluruh 
Audit di IPB akan gratis untuk se-
mua jenis kegiatan kemahasiswaan. 
IPB juga akan segera meluncur-
kan aplikasi IPBStudent Mobiley-
ang berfungsi untuk memandu 
kegiatan akademik mahasiswa 
IPB selama menempuh pendidi-
kannya,” ujar Arif Satria. 
 Tiga kebijakan ini pun 
menghiasi lini masa media sosial 
civitas academica IPB. Beberapa 
laporan di lapangan menyebutkan 
bahwa walaupun seharusnya au-
dit sudah gratis, namun masih ada 

beberapa audit milik fakultas yang 
masih berbayar. Mahasiswa pula 
masih banyak yang bertanya-tanya 
terkait tarif tranportasi sebesar 
satu rupiah dan tidak digeratis-
kan. Mahasiswa IPB pun masih ada 
yang bertanya perihal pengopra-
sian aplikasi IPB Mobile Student.
 “Kami menetapkan bi-
aya satu rupiah untuk kepentingan 
pendataan. Hal ini akan memudah-
kan pendataan sehingga jumlah 
dari pengguna jasa transportasi 
dapat kami data dengan meng-
hitung sebesar uang yang masuk 
kepada kami. Hal ini pun tidak akan 
mempengaruhi kesejahteraan para 
pengemudi, karena pengemudi 
sudah mendapatkan gaji dari IPB. 
Skema pembiayaan untuk tahun 
ini kita dapatkan dari efisiensi 
diberbagai lini untuk membiayai 
transpotasi ini,” pungkas Rektor 
saat ditanyakan perihal tranportasi.
 Penetapan biaya satu 
rupiah untuk berbagai bentuk 
transportasi di IPB juga tidak akan 
menurunkan kualitas pelayanan 
mahasiswa. Jam kerja transpor-
tasi di IPB tidak akan dikurangi, 
terutama bis yang  tetap beroprasi 
pada jam  06.00-18.00. Jumlah bis 
yang beroprasi akan disesuaikan 
dengan banyaknya penumpang 
dan waktu padat mahasiswa. “Pe-
numpang bis meningkat 40% sete-
lah penetapan biaya satu rupiah 
untuk berbagai bentuk trasportasi 
IPB,” ujar Risa Septian selaku pen-
gawas transportasi Green Campus. 
 Pihak Green Campus be-
lum bisa menetapkan jadwal tetap 
secara rinci mengenai jadwal ke-
berangkatan bis pada setiap halte 
karena beberapa faktor. Salah satu 
faktor tersebut adalah masih ter-
batasnya personil dibidang trans-
portasi, namun hal tersebut tidak 
akan menghambat para personil 
untuk tetap memberikan pelay-
anan secara maksimal.  Sebanyak  
empat belas orang personil yang 
terdiri dari tujuh orang supir  dan 
tujuh orang kenek akan bertang-
gung jawab terhadap pelayanan bis 

AWALI ERA IPB 4.0
Rektor IPB buat 3 gebrakan baru dalam upaya mendukung 
revolusi industri 4.0
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dengan dua rute keberangkatan. 
Rute keberangkatan pertama bis 
adalah melewati jalur GWW – FKH 
– LSI dan GWW – FKH – Rektorat. 
Mobil listrik (Moli) akan dioprasikan 
oleh dua belas supir yang 
akan melayani rute 
yang diminta 
penumpang. 
T r a n s p o r -
tasi ter-
baru Green 
C a m p u s 
a d a l a h 
roda tiga 
yang bero-
prasi pada 
rute Rek-
torat – GWW 
– CCR.Roda tiga 
tersebut masih 
berada dalam tahap 
uji coba ketahanan mesin ber-
bahan bakar gas sehingga hanya 
tersedia tiga unit untuk saat ini.
 Bentuk transportasi 
yang masih belum mendapatkan 
perhatian khusus adalah sepeda, 
belum ada kebijakan terkait pem-
injaman sepeda dalam kampus. 
Metode peminjaman sepeda akan 
mengalami pergantian sistem, 
sistem tersebut masih dalam ta-
hap pematangan. “Peluncuran 
sistem peminjaman sepeda ter-
baru akan segera dilakukan sebe-
lum masuknya mahasiswa baru,” 
ujar Risa Septian, selaku penga-
was transportasi Green Campus.
 Auditorium di beberapa 

lokasi masih memungut bayaran 
dengan berbagai macam alasan 
dari pegawai audit ruangan terse-
but. “Saya juga kaget, anak saya 
yang sedang kuliah di Amerika 

mengirim pesan, menanya-
kan kenapa masih ada 

audit yang berba-
yar, dia bilang 

temannya yang 
di IPB lapor ke 
dia. Intinya 
saya mohon 
maaf soal 
itu, dibulan 
April ini saya 

akan sosial-
isasikan lagi 

kepada para 
d e k a n - d e k a n 

terkait masalah 
ini agar segera melak-

sanakan skema yang kami buat. 
Saya janji di bulan Mei sudah 
gratis untuk seluruh kegiatan ke-
mahasiswaan,” jelas Rektor IPB.
 “Kesejahteraan pen-
jaga ruangan pun tetap terjamin 
ketika harus bertugas diluar jam 
kerjanya. Skema yang kami pa-
kai untuk itu ialah sistem lembur.
Penjaga ruangan akan mengisi 
form lembur dan beberapa keleng-
kapan surat lainnya. Setelah itu, 
dilakukanpenambahan insentif 
untuk lembur akan kami berikan 
untuk mereka,”jawab Arif Satria.
IPB juga meluncurkan aplikasi 
IPBStudent Mobile. “Di zaman 
sekarang ini, teknologi mencoba 

untuk menggabungkan 3 aspek. 
Aspek-aspek tersebut ialah aspek 
fisik, biologis, dan digital, semua 
aspek tersebut lambat laun akan 
tergabung. Oleh karena itu, selain 
IPB Student Mobile, kami juga me-
luncurkan aplikasi lain seperti IPB 
Scientific Repository dan Seputar 
Informasi IPB. Kamiharap civitas aca-
demica akan semakin adaptif den-
gan perkembangan teknologi yang 
semakin cepat,” papar Arif Satria.
IPB Student Mobile juga diklaim 
dapat mempermudah komuni-
kasi antar mahasiswa dengan para 
pihak rektorat terkait karena me-
miliki fitur e-complain. ”Dengan 
adanya fitur e-complain dalam ap-
likasi IPBStudent Mobile kita bisa 
memangkas jarak pelaporan agar 
lebih mudah dilakukan oleh maha-
siswa. Hal ini akan membuat proses 
menanggapi laporan yang masuk 
akan lebih mudah dan cepat,” jelas 
Arif Satria sambil mempraktikan 
cara melapor via e-complain di 
ponsel pintar miliknya. Diharapkan 
arah dari kebijakan awal tersebut 
mampu mempertegas langkah kaki 
IPB di era Revolusi Industri 4.0 ini.

“ K a m i 
menetapkan bi-

aya satu rupiah untuk 
kepentingan pendataan. Hal 

ini akan memudahkan penda-
taan sehingga jumlah dari peng-
guna jasa transportasi dapat kami 
data dengan menghitung sebe-

sar uang yang masuk kepada 
      kami. ......”

Khalifardinof
ESP 53 / FEM

Annisa Latifa C
THP 53/ FPIK
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 Program Diploma Institut Pertanian Bogor memiliki ruang yang banyak, sama 
halnya dengan program Sarjana Institut Pertanian Bogor. Di antaranya, Media Center, 
Paguyuban Seni Diploma IPB, Poliklinik Untu Mahasiswa, dan Poliklinik Hewan. Ruangan 
atau tempat-tempat ini sengaja dibuat untuk menunjang kegiatan mahasiswa Diploma 
IPB dalam perkuliahan maupun organisasi.

Klinik Hewan Pendidikan, program Diploma IPB, Kampus Gunung Gede Perpustakaan Diploma IPB, Kampus Cilibende

Poliklinik program Diploma IPB, Kampus Gunung Gede Paguyuban Seni Diploma IPB

Media Center Diploma IPB

Fotografer:
Dwi Mulyani
Siti Rahmah

Naila Humaira
Adelia Ashadi
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Seputar Kampus

hingga terakhir di dekat Auditorium 
Mandiri,” ujar Wasis selaku supervi-
sor PT Bangun Bumi Persada Jaya 
saat bekerja di lapangan kala itu.

Arif satria mengakui ingin 
mencetak mahasiswa IPB menjadi 
mahasiswa yang mempunyai nilai 
tanding dalam dunia kepemimpi-
nan dan pertanian. “Saya ingin 
mencetak orang-orang calon-calon 
pemimpin di IPB, pemimpin dalam 
dunia bisnis, misalnya bisnis perta-
nian, pemimpin politik, pemimpin 
masyarakat, pemimpin birokrasi, 
dan pemimpin dalam bidang apa-
pun,” tegas Arif. Kendati saat ini 
pendaftaran hanya dibuka bagi ma-
hasiswa laki-laki dengan kuota 52 
orang. Hal tersebut disebabkan oleh 
kurangnya infrastruktur gedung un-
tuk difungsikan sebagai asrama pu-
tri. “Laki-laki dan perempuan tetap 
dipisah. Kami masih berusaha men-
jalin kerja sama dengan beberapa 
pihak untuk membangun gedung 
asrama putri,” ujar kembali Arif. 

Arif turut mengonfirmasi 
bahwa tidak ada hubungan antara 
perekrutan anggota Asrama Kepe-
mimpinan dan Kader Pejuang Per-
tanian dengan pembukaan jalur 
Ketua OSIS dalam penerimaan 
mahasiswa baru. “Meskipun dia 
(mahasiswa baru) diterima di IPB 
melalui jalur Ketua OSIS, tetap ha-
rus menghuni asrama mahasiswa 
baru terlebih dahulu. Nanti, setelah 
masuk departemen atau memasuki 
semester tiga, baru boleh mengi-
kuti pendaftaran asrama ini.” Arif 
juga mengakui bahwa tidak akan 
melakukan gratifikasi terhadap bi-
aya sewa dan tetap mengadakan 
sistem deposit asrama. “Kemungki-
nan masih ada biaya sewa namun 
tetap di bawah biaya sewa standar, 
karena kalau digratiskan nanti akan 
berdampak buruk ke masyarakat-
nya. Deposit juga, supaya bisa ada 
konsekuensi perkara kerusakan 
sarana dan prasarana,” timpal Arif. 
Terkait regulasi dan alur pendaf-
taran sendiri telah dijabarkan di 
akun Instagram pribadi Arif den-
gan alamat username arifsatria10.

Sekian Lama ‘Nganggur’, Gedung 
Dekat Student Centre Dibuat 

Asrama Kepemimpinan

Gedung kosong yang berada 
di dekat Student Centre 

Mandiri kini akan segera berpen-
ghuni. Rektor Institut Pertanian 
Bogor (IPB) Dr. Arif Satria, SP, M.Si 
merencanakan untuk memban-
gun pembinaan berasrama den-
gan nama Asrama Kepemimpinan 
dan Kader Pejuang Pertanian. “As-
rama ini akan dibuka mulai pada 
tanggal 20 Mei 2018,” dikutip dari 
pernyataan Arif saat Dialog Rek-
tor tanggal. 25 Maret 2018 silam. 
Pengelolaan program kerja ini di-
limpahkan sepenuhnya kepada 
Direktorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir (Ditmawa) 
IPB. “Semua kebijakan dan regulasi 
asrama ada di Ditmawa,” ujar Arif 
saat ditemui di ruangannya. Arif 
juga mengatakan terkait pemilihan 
pembina asrama akan diselaraskan 
dengan kriteria Arif selaku Rektor 
IPB. “Kalau soal pembina nanti saya 
pilih yang punya pengalaman dan 
potensi, serta memiliki kecocokan 
visi dengan saya,” ujar kembali Arif.

Dilansir dari data redaksi Koran 
Kampus IPB, Gedung yang telah 
dibangun semenjak masa jabatan 
Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc 
sebagai Rektor IPB ini merupakan 
hibah dari Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota 

Bogor. IPB bersama Sekolah Tinggi 
Penyuluhan Pertanian (STPP) Bo-
gor merupakan instansi terpilih 
mendapat bantuan infrastruktur 
pada tahun 2017. DPUPR Kota Bo-
gor dari tahun ke tahun memang 
menganggarkan dana untuk mem-
berikan hibah gedung terhadap in-
stansi yang mengajukan proposal.

Metode perekrutan pihak pe-
nyelenggara pembangunan di-
lakukan dengan lelang (tender) 
jasa konstruksi yang terbuka bagi 
seluruh perusahaan konstruksi 
seluruh Indonesia dalam bidang 
konsultan konstruksi dan kontrak-
tor. PT Bangun Bumi Persada Jaya 
merupakan perusahaan yang men-
jadi pemenang lelang bidang kon-
traktor untuk menggarap asrama 
di IPB. Di blueprint-nya, gedung ini 
memiliki tiga lantai dengan jum-
lah kamar total 38 beserta satu ka-
mar mandi dalam tiap kamarnya. 

Pembangunan gedung ini sem-
pat tertunda dari tanggal 2 Februari 
hingga 2 Maret 2017 karena terjadi 
polemik terkait lahan tempat pem-
bangunannya. Lahan pembangu-
nan gedung ini telah mengalami 
pemindahan sebanyak dua kali. “Lo-
kasi pertama adalah di sebelah asra 
ma Sylvapinus, lalu pindah ke lapan-
gan sepak bola dekat asrama C4, 

Arif satria selaku Rektor IPB fungsikan gedung dekat 
Student Centre sebagai Asrama Kepemimpinan dan 

Kader Pejuang Pertanian.
“ “

Gedung kosong hasil hibah Dinas PUPR Bogor di dekat Student Centre yang akan difungsikan untuk Asrama Kepemimpinan dan Kader 
Pejuang Pertanian
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 ebakaran di lahan gam- 
 but tahun 2015 menjadi 
isu nasional sehingga Indonesia 
disoroti oleh publik internasional. 
Paradigma masyarakat di Indo-
nesia yang masih menggunakan 
cara pembakaran karena mudah, 
cepat, murah, dan dapat menaik-
kan ph tanah serta mengklaim 
perbatasan lahan, sehingga ter-
jadinya banyak kerusakan hutan 
dan lahan. Bekas lahan gambut 
yang terbakar akan dipulihkan oleh 
Badan Restorasi Gambut (BRG) 
sejak tahun 2016 yang dilakukan 
secara bertahap. BRG sejauh ini 
telah melakukan restorasi seluas 
400 hektare dari jumlah yang di-
targetkan sebesar 2 juta hektare 
sampai tahun 2020 pada Instruksi 
Presiden Nomor 6 Tahun 2017. 
 Gambut merupakan 
ekosistem alami yang sebaiknya 
tidak perlu dikonversi menjadi la-
han budidaya, sebetulnya jika gam-
but tersebut dalam keadaan alami, 
masih banyak manfaat yang dapat 
diperoleh, tetapi karena kebutu-
han lahan pertanian yang semakin 
meningkat akibatnya banyak ter-
jadinya deforestasi. Hal ini meru-
pakanketerpaksaan yang semakin 
lama dimaklumi oleh semua pihak 
termasuk oleh para ilmuwan dan 
masyarakat karena jumlah pen-
duduk yang semakin banyak dan 
memerlukan lahan pertanian. Men-
konversi lahan gambut menjadi 
lahan budidaya sudah dilakukan 
dari masyarakat tradisional pada 
tahun 1900-an, konversi lahan 
marak dilakukan dengan cara pem-
buatan kanal. Kanal yang dibuat 
dengan kedalaman 3 meter dan 
lebarnya dapat mencapai 12 meter, 
agar tidak tergenang oleh air dan 
dapat ditanami dengan macam-
macam tumbuhan. Dampak yang 
ditimbulkan yaitu penurunan 
lahan gambut yang terjadi den-
gan laju minimal 4 cm per tahun. 
 Seharusnya lahan gam-
but tidak dikonversikan, sesuai 
dengan fungsi alaminya yang dapat 
menghasilkan potensi perikanan 
dan hasil hutan non kayu agar sep-

erti lahan gambut pada umumnya 
yang lestari. Kebijakan dari PP 57 
tahun 2016 yang menetapkan 
muka air di lahan gambut minimal 
40 cm agar lahan gambut tersebut 
tetap tergenang, tetapi hal ini sulit 
diterapkan dalam kondisi lapang 

karena relief muka gambut sangat 
bergelombang dengan perbedaan 
antar muka bisa mencapai 70 cm.
 Pakar tanah hutan In-
stitut Pertanian Bogor (IPB) Cahyo 
Wibowo menilai, Sudah dapat di-
pastikan bahwa setiap tahunnya   la-
han gambut akan turun danhilang 
karena teroksidasi. Hilangnya tanah 
gambut tersebut mencapai 10% 
dari permukaan tanah gambutnya. 
Jadi dapat diprediksikan jika tanah 
gambut tebalnya 2 meter, 50 tahun 
kemudian lahan gambut tersebut 
akan hilang, yang tersisa hanya 
tanah mineral yang ada di bawah 
tanah gambut.Akibatnya dapat 
menyebabkan kerusakan lahan 
karena lekuklingkungan permu-
kaan bumi yang mengalami peru-
bahan dari adanya lahan gambut 
kemudian hilang dan hanya ber-
bentuk cekungantanah saja yang 
dapat menyebabkan banjir karena 
ketinggian tanah yang lebih ren-
dah dari sebelumnya.  
Gambut  yang tebal akan hilang 
jika dibudidayakan terus menerus, 
para pengelola dan pembuat 
keputusan mengantisipasi dalam 
menangani dampak lahan gam-
but yang terkonversi. Tanah min-
eral yang terdapat di bawah tanah 

gambut memiliki  kandungan 
yang berbeda-beda, seperti bahan 
tanah liat akan bermasalah jika 
terkena banjir. Lahan gambut yang 
mengandung tanah kuarsa dan 
pirit (besi sulfida) harus dilestari-
kan karena pirit harus tetap dalam 

kondisi tergenang agar tidak men-
jadi asam sulfat yang berbahaya . 
 Permasalahan restorasi-
lahan gambut ini masih terjadi seir-
ing dengan Presiden Jokowiyang 
bertindak menangani kerusakan 
lahan gambut yang sudah ada. 
Luas lahan gambut di Indonesia 
sekitar 20 juta hektar yang masih 
menjadi polemik dalam kebakaran 
hutan dan lahan gambut sehingga 
dikonversi menjadi lahan budidaya, 
bahkan penanaman sawit berhasil 
di lahan gambut dan perolehan 
ekonomi yang dihasilkan dari sawit 
menghasilkan pendapatan yang 
tinggi tetapi mengakibatkan ling-
kungan yang tidak lestari. 
“Budidaya dengan mengkonversi 
lahan gambut tidak akan pernah le-
stari, karena lahan gambut akan hi-
lang dan menganggu keseimban-
gan ekosistem”, ujar Cahyo Wibowo. 

POLEMIK KONVERSI LAHAN GAMBUT
Kebijakan pemerintah dalam merestorasi gambut sebagai upaya melakukan 

    penanggulangan akibat konversi lahan

Tasya Chotimah 
SILVIKULTUR 52 / FAHUTAN
Sheila Nur Azizah
IKK 53 / FEMA

Ilustrasi oleh :
Abdullah Ihsan T
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Sebuah komunitas pendongkrak 
prestasi muncul di IPB pada Sep-
tember 2016 silam. Komunitas 
tersebut dikenal dengan nama 
Propelan. Propelan adalah komu-
nitas untuk para mahasiswa yang 
ingin bebagi kesuksesan kepada 
orang lain. Komunitas ini didirikan 
oleh Apip Nurdin dari Departemen 
Biologi angkatan 49 bersama para 
mahasiswa lain yaitu Yoga Rivaldi, 
Ana Fitrotunnisa, Annisa Zikriya-
tin Nafilah, Wismo Reja Subroto, 
Rahma S, Fathudin Mahmud, dan 
Dina Yauma yang berasal dari be-
berapa fakultas seperti FMIPA, FKH, 
FEM, dan FATETA. Istilah propelan 
diberikan oleh Yoga Rivaldi, salah 
satu pendiri komunitas ini. Pembe-
rian nama komunitas ini terinspirasi 
dari bahan bakar roket. Komunitas 
ini memfasilitasi anggotanya untuk 
mengikuti berbagai perlombaan 
seperti debat, karya tulis, business 
plan, student exchange, dan berb-
agai lomba lainnya.
 Pada awalnya komuni-
tas ini hanya berisi anggota dari 
suatu kelompok mentoring. Berasal 
dari kegiatan tersebut, Apip ingin 
mendongkrak prestasi teman-
temannya dan mengajak mereka 
untuk mengikuti berbagai lomba 
maka dibangunlah komunitas 
pendongkrak prestasi ini. Dampak 
yang dihasilkan tampak begitu 
nyata, teman-teman Apip berhasil 
menjuarai berbagai lomba sehing-
ga menarik minat teman-temannya 
yang lain. Bermula dari sana, had-
irlah Propelan yang secara resmi 
pada 22 September 2016.
 Latihan di Propelan 
dilakukan dengan ssistem berke-
lompok. Satu kelompok terdiri dari 
sepuluh orang dengan dibimbing 

oleh seorang sensei (mentor) dan 
Kage (ketua). Latihan ini diadakan 
setiap minggu di tempat yang 
telah ditentukan. Untuk anggota 
sebanyak itu, tidaklah mudah un-
tuk memastikan mereka semua 
datang untuk latihan. Hal ini men-
jadi salah satu kendala Propelan 
yaitu ketidakkonsistenan absen 
dari setiap anggotanya.
 Syarat untuk men-
jadi sensei atau mentor Propelan 
adalah anggota Propelan yang per-
nah menjuarai sebuah perlombaan 
dan juga peduli terhadap teman-
temannya. Dalam artian mau men-
gajak teman-temannya yang lain 
untuk turut berprestasi. Sementara 
syarat untuk menjadi anggota Pro-
pelan adalah memiliki kemauan 
kuat untuk berusaha, karena se-
luruh seleksi yang diadakan oleh 
Propelan menguji seberapa besar 
kesungguhan para calon anggota. 
 Propelan tidak hanya 
memfasilitasi latihan untuk ang-
gotanya, namun juga melatih 
cara menulis proposal pengajuan 
biaya perlombaan kepada Direk-
torat Kemahasiswaan, atau kepada 
perusahaan tertentu untuk men-
cari sponsor. Sponsor yang pernah 
membantu propelan diantaranya 
adalah Telkomsel dan Tanoto Foun-
dation.
 Belum genap dua ta-
hun, tapi anggota Propelan sudah 
mencapai angka seribu. Bahkan 
telah melahirkan 150 prestasi na-
sional dan internasional dari ang-
gota komunitas tersebut. Sukses 
menunjukkan eksistensi maha-
siswa IPB dengan prestasinya di 
kancah nasional maupun interna-
sonal, Propelan menginspirasi ber-
bagai kampus di Indonesia untuk 

membuat komunitas serupa den-
gan tujuan yang sama yaitu me-
ningkatkan prestasi anggotanya, 
bukan hanya sekedar gengsi antar 
kampus. Hingga saat ini sudah 15 
kampus yang mendirikan komuni-
tas ini. Propelan IPB telah menjadi 
panutan bagi komunitas serupa di 
perguruan tinggi lainnya. Meski-
pun demikian, setiap kampus tetap 
memiliki system manajemennya 
masing-masing.
 Dengan kesuksesan Pro-
pelan yang sekarang,  Apip masih 
enggan mengukuhkannya sebagai 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
karena tidak ingin dibatasi dengan 
aturan formal kampus, dan ingin 
mengajak mahasiswa sebanyak-
banyaknya.
 Kesuksesan Propelan 
telah menarik perhatian seorang 
investor. Investor tersebut berniat 
untuk memberikan Propelan dana 
untuk membangun sebuah start-
up. Jika ide ini terealisasikan, maka 
Propelan adalah start-up pertama 
dalam bidang peningkatan presta-
si.
 Hingga kini, prestasi 
yang sudah dihasilkan oleh ang-
gota Propelan sudah tidak terhi-
tung lagi. Berbagai perlombaan 
yang diikuti dalam kancah nasional 
dan internasional telah membawa 
hampir seluruh anggota Propelan 
ke berbagai penjuru. Meskipun ti-
dak pulang mmbawa kemenangan, 
mereka pulang membawa pen-
galaman. Seperti yang dikatakan 
bahwa pengalaman adalah guru 
yang paling berharga, karena per-
bedaan antara orang berprestasi 
dan orang yang belum berprestasi 
adalah kemauannya untuk belajar 
sebanyak-banyaknya.

Propelan, komunitas yang dibangun dua tahun lalu berhasil mencetak 
para mahasiswa berprestasi IPB. Beragam prestasi baik nasional maupun 
internasional sukses disabet oleh para anggotanya. Kini, tidak hanya 
dikenal oleh civitas akademika IPB, Propelan lebih jauh menginsipirasi 
kampus lain di Indonesia untuk membuat komunitas serupa.

Sukses Lahirkan Para Mahasiswa 
Berprestasi IPB, Propelan Inspirasi 
Kampus Lain di Indonesia

Ragam

PEKA
Koran Kampus IPB

16
Dede Saputra
SKPM 53 / FEMA

Wafa Ainina
ILKOM 53 / FMIPA

Ilustrasi oleh:
Abdullah Ihsan T



PEMBINAAN INTENSIF MAWAPRES IPB, 
DITMAWA SIAP BERI DUKUNGAN

 enganugerahan ma-
hasiswa berprestasi 

(mawapres) Institut Pertanian Bo-
gor (IPB) tahun 2018 telah dilang-
sungkan Senin (12/2) lalu. Sejak 
terplilihnya Agra Putra Panatagama 
mahasiswa S1 Ilmu Komputer dan 
Sulthonul Mubarok mahasiswa 
Vokasi Teknik Komputer, sebagai 
mawapres utama, keduanya akan 
melanjutkan kompetisinya menuju 
jenjang pemilihan mawapres ting-
kat Nasional. Pemilihan mahasiswa 
berprestasi di tingkat Nasional 
bukan merupakan perlombaan 
yang hanya membutuhkan persia-
pan dan pelatihan biasa, namun 
untuk menuju ke arah Nasional 
diperlukan persiapan yang ma-
tang baik dari pihak mahasiswa 
itu sendiri maupun pihak Di-
rektorat Kemahasiswaan dan 
Pengembangan Karir (Ditmawa).
Beberapa hari semenjak terpilihnya 
dua mawapres IPB jenjang S1 dan 
D3, Ditmawa dengan rutin mem-
berikan pembinaan secara intensif 
terhadap kedua mahasiswanya 
tersebut. Pembinaan yang dilaku-
kan setiap hari Rabu oleh Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan dan Ke-
mahasiswaan (WRPK), Ditmawa, 
Sub Direktorat Pengembangan 
Reputasi dan Prestasi Mahasiswa 
dan jajaran lainnya ini memfokus-
kan pada pembinaan dalam bidang 
ekonomi, bisnis, ilmu teknologi 
(IT), Bahasa Inggris, Bahasa Indone-
sia, Fisika, dan pembinaan khusus 
dalam bidang penulisan Karya Tulis 
Ilmiah (KTI) dan Prestasi Nasional 
dan Internasional. KTI merupakan 
salah satu penilaian terbesar dalam 
seleksi pemilihan mahasiswa berpr-
estasi tingkat Nasional. Selain itu, 
pihak Ditmawa juga turut mem-
fasilitasi mahasiswanya untuk terus 
mengembangkan potensi yang 
dimilikinya melalui kegiatan kom-
petitif Nasional dan Internasional.
“Teknik pembinaan yang kami 

lakukan juga meminta pendapat 
dari juri Nasional yang ada di IPB. 
Pembinaan ini bermaksud untuk 
membantu mereka (mawapres 
IPB)  mengeluarkan dan mengem-
bangkan ide-ide yang mungkin 
sulit untuk mereka kembangkan 
sendiri”, jelas Ujang Suwarna, Kepa-
la Sub Direktorat Pengembangan 
Reputasi dan Prestasi Mahasiswa.
Pembinaan mawapres IPB menuju 
Nasional pun dilakukan dengan 
pelatihan pembentukan kepribadi-
an serta pelatihan presentasi yang 
dibantu mahasiswa berprestasi IPB 
dari tahun-tahun sebelumnya. Se-

lain itu, dosen-dosen dari bidang 
keilmuan terkait juga turut mem-
bantu dalam melakukan pembi-
naan mawapres. Mempertimbang-
kan segala kekurangan yang masih 
dirasakan oleh mahasiswa, dosen-
dosen berupaya membantu maha-
siswa untuk meminimalisir kekuran-
gan dari para calon mahasiswa 
sebelum berlangsungnya perlom-
baan mawapres di tingkat Nasional.
Dua bulan pascapenganugera-
han mawapres tingkat perguruan 
tinggi, mawapres harus segera 
menyelesaikan dan mengunggah 
berkas seleksi mawapres nasional 
pada 19 April 2018. Berkas yang 
akan dikirim adalah video, karya 
ilmiah, dokumen prestasi, dan 
berkas-berkas lainnya. Semuanya 
dipersiapkan dengan matang oleh 
mawapres dan Ditmawa agar bisa 
mendapatkan hasil yang terbaik. 
Arga dan Sulthon mengaku, pem-
binaan intensif yang diberikan 

oleh pihak Ditmawa dirasa sangat 
membantu mereka dalam mem-
persiapkan segala kebutuhan dan 
persyaratan menuju seleksi maha-
siswa berprestasi tingkat nasional. 
“Fokus saat ini masih seputar per-
siapan berkas untuk seleksi ke ting-
kat Nasional. Saat ini saya masih 
kurang di bidang bahasa, tetapi 
sekarang juga sudah dimulai un-
tuk pembinaan bahasa sendiri dari 
dosen-dosen IPB”, ujar Sulthonul.
”Sejauh ini pembinaan yang inten-
sif ialah KTI. Hal lain yang menjadi 
perhatian adalah prestasi Interna-
sional karena sejauh ini saya hanya 
memiliki dua prestasi Internasional 
sebagai partisipan”, ujar Arga.
Ditmawa melalui hal ini menegas-

kan bahwa mereka siap memberi-
kan dukungan terbaik bagi ma-
hasiswa-mahasiswa yang ingin 

berprestasi. Tidak hanya di ajang 
Mawapres kali ini, PKM dan lomba-
lomba lain siap didukung oleh 
Ditmawa. “Setiap mahasiswa tentu 
mempunyai potensi untuk berpres-
tasi, IPB menyediakan dengan sega-
la fasilitas yang ada. Hal terpenting 
adalah motivasi dari mahasiswa itu 
sendiri, bahkan ada beberapa lom-
ba yang didanai (bentuk bantuan) 
dengan tujuan untuk mendorong 
mahasiswa agar berprestasi. Ke-
mauan mahasiswa harus kuat untuk 
terus mengasah potensi diri terse-
but. Setiap individu tidak boleh 
merasa minder, karena setiap orang 
memiliki bakatnya masing-masing. 
Jangan malas untuk berkembang, 
karena IPB akan selalu siap untuk 
memfasilitasi”, jelas Alim Setiawan, 
Direktur Direktorat Kemaha-
siswaan dan Pengembangan Karir.

Penganugerahan mahasiswa berprestasi merupakan salah satu ajang ma-
hasiswa bersaing dalam hal prestasi, pemenang akan mengikuti pembinaan 
intensif menuju jenjang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Nasional

P

“..... karena setiap 
orang memiliki bakatnya 

masing-masing. Jangan malas 
untuk berkembang, karena 

IPB akan selalu siap untuk 
memfasilitasi”,......
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Search engine bukan lagi hal yang 
asing di era yang semuanya serba 
berbasis teknologi. Jenis Platform 
ini tersedia dengan banyak pilihan, 
mulai dari Opera, Yahoo!, hingga 
yang paling familiar: Google. 
Google diketahui telah memiliki 
pengguna yang mencapai angka 
100 juta di Indonesia. Banyaknya 
pengguna Google membuat kita 
sadar betapa penting search en-
gine di kehidupan modern ini.
 Mencari dan mendapat 
informasi di internet (brows-
ing) sudah menjadi hal yang bi-
asa. Bagaimana jika mencari dan 
mendapat informasi sambil men-
donasi, mungkinkah? Hal inilah 
yang menjadi motivasi bagi ma-
hasiswa Universitas Indonesia, 
Azka Silmi untuk menciptakan 
search engine yang tidak hanya 
berguna untuk penggunanya, tapi 
juga untuk orang-orang di sekitar. 
Selain itu, ketidakamanan search 
engine yang memuat banyak si-
tus yang tidak seharusnya diakses 
dan bertentangan dengan budaya 
masyarakat Indonesia juga turut 
melatarbelakangi keberaniannya 
untuk berinovasi membuat search 
engine yang kemudian dikenal 
dengan Geevv. Aplikasi buatannya 
ini mulai mengudara di dunia maya 
sejak 2016.
 Geevv sendiri meru-
pakan bahasa slang dari kata ‘give´ 

pada bahasa inggris yang berarti 
memberi. Sesuai dengan namanya, 
aplikasi ini memfasilitasi peng-
gunanya untuk mencari informasi 
sekaligus berdonasi dengan orang-
orang di sekitarnya. Azka sendiri 
menjelaskan sistem kerja dari ap-
likasi ini tidak berbeda jauh dengan 
search engine lainnya. Kelebihan 
aplikasi ini yang membuatnya ber-
beda adalah ketika penggunanya 
mengklik tombol “search”, saat itu 
juga penggunanya telah berdonasi 
sebesar 10 rupiah. 
 Donasi yang diperoleh 
lantas akan disalurkan melalui 
beberapa lembaga sosial dengan 
prioritas lembaga pendidikan. 
Meskipun begitu, tidak semua 
penghasilan dari Geevv disalurkan 
ke lembaga sosial. Sistem pemba-
giannya adalah 80% untuk lem-
baga sosial dan 20% untuk pihak 
Geevv sebagai modal untuk terus 
mengembangkan pelayanannya. 
Dananya sendiri berasal dari pihak 
iklan dan sponsor yang bekerja 
sama dengan Geevv.
 Meski telah memiliki 
konsep yang matang dan tujuan 
yang mulia, pengguna Geevv 
tampaknya masih cukup jauh jika 
dibandingkan dengan search en-
gine lain, khususnya Google. Azka 
mengatakan saat ini pengguna 
Geevv telah mencapai 400 ribu 
pengguna dan terus berkembang 

setiap waktunya. Oleh karena itu, 
untuk memuaskan pengguna dan 
menarik pengguna lainnya adalah 
dengan terus berinovasi dan me-
nambah fitur-fitur menarik serta 
menambah berbagai informasi 
yang saat ini masih terbatas pada 
beberapa konten saja. 
 Harapan kedepannya 
pengguna search engine khusus-
nya masyarakat Indonesia untuk 
sadar akan pentingnya mem-
peroleh informasi untuk diri sendiri 
dan membantu sesama. Jika dua 
hal itu dapat dilakukan di satu 
waktu dengan satu alat, mengapa 
tidak dilakukan? Dengan tujuan 
tersebut,  Geevv berharap mampu 
mendapat tempat di hati peng-
guna sehingga kedepannya Geevv 
lebih dikenal dan digunakan oleh 
mayoritas masyarakat Indonesia.
 Menutup perjumpaan, 
mahasiswa jurusan Administrasi 
Fiskal, Universitas Indonesia terse-
but berpesan agar mahasiswa In-
donesia mulai berpikir kritis dan 
serta bersikap mandiri dengan 
berinovasi di berbagai bidang ses-
uai minat, bakat, dan keahliannya. 
 “Jangan banyak mikir, 
tempatkan diri kalian sebagai 
inovator. Jaman sekarang semua 
orang bisa membuat perubahan 
dan banyak cara untuk mencapai 
hal tersebut. Rubah mindset dan 
just go,” ujar Azka Silmi, mahasiswa 
Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Pengetahuan, Universi-
tas Indonesia.

  Search  and  
“Geevv” yuk!

Azka Silmi, Mahasiswa UI pembuat search engine sosial berbasis derma.
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