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EDITORIAL

Berawal dari obrolan warung kopi, kami 
berangkat menuju meja diskusi yang lebih 
serius. Keputusan redaksi pun bulat untuk 
menyiarkan berita politik kampus. Bukan 
tanpa sadar, kami paham betul bagaimana 
cibiran di luar. Tidak jarang protes atau 
bahkan makian sampai ke wajah kru di 
lapangan. 

Tanpa pandang bulu, kami bersikap 
netral. Kami sadar pemilihan raya presi-
den mahasiswa merupakan isu yang begitu 
sensitif. Boneka dalam Delusi Demokrasi 
kami artikan sebagai maha-siswa yang ti-
dak merdeka, tidak bebas memilih jalan 
hidup, tanpa kebebasan berekspresi untuk 
masa depan. Mereka bergerak atas perin-
tah atasan tanpa mengolah ataupun bersi-
kap kritis pada pimpinannya. Percaya bila 
pimpinan mereka selalu istiqomah di jalan 
dakwah serta tidak mungkin menyimpang. 
Keputusan jamaah sudah dimusyawarah-
kan oleh petinggi yang lebih mengerti dan 
luas wawasannya.

Hasilnya adalah mahasiswa yang tidak 
sempat menggunakan akal sehat dalam 
membaca dan menalar fenomena. Cende-
rung menuhankan golongannya serta mu-
dah mengkafirkan orang di luar mereka. 
Pada konteks pemilihan raya, telah dite-
tapkan siapa Presiden Mahasiswa, kerabat 

lainnya diplot sebagai anggo-
ta tim sukses sampai panitia 

pelaksana pemilihan. Semuanya 
disusun sesuai strategi untuk melan-
carkan kemenangan dan memper-

tahankan tonggak kekuasaan. 
Lebih lanjut lagi lingkaran 

besar ini bukan hanya 
melibatkan mahasiswa, 
berbagai jenis pihak 
luar ikut terlibat da-
lam mengatur pentas 
demokrasi setahun se-
kali ini.

Delusi boneka ditun-
jukkan dengan keyakin-

an mereka pemilihan telah 
berjalan demokratis. Mereka 

adalah pemimpin yang dise-
matkan amanah oleh maha-
siswa. Padahal tak pernah ada 
pemilihan raya dewan perwa-

kilan. Presiden terpilih pun 
mewakili tak lebih dari se-
tengah mahasiswa yang ada. 

Golongan putih hampir 50 
persen, presiden terpilih men-
tok di angka 60 persen suara. 

Alhasil hanya 30 persen ma-
hasiswa yang diwakili. Da-
lam taraf ini delusi seba-
gai bentuk pikiran atau 
pandangan yang tidak 

berdasar dan tidak rasional kami setarakan 
dengan keyakinan para boneka bahwa me-
reka adalah pemimpin mahasiswa.

Pemilihan raya sebagai pesta demokrasi 
mahasiswa bisa jadi tak lebih dari pang-
gung sandiwara. Baik surat keputusan, 
persyaratan, pelaku, sampai laporan per-
tanggung jawaban. Seakan permainan, 
kehilangan laporan pertanggung jawaban 
hanya dibalas dengan permohonan maaf. 
Belum lagi dana pemasukan dan pengelu-
aran yang tak sesuai dengan kenyataan di 
lapangan. 

Gugatan manipulasi dana sampai in-
dikasi Komisi Pemilihan Raya berpihak 
ditolak oleh Majelis Permusyawaratan 
Mahasiswa. Lembaga Kemahasiswaan ter-
tinggi di IPB ini memegang fungsi ganda 
sebagai pelaksana legislatif dan yudikatif.. 
Kami menyarankan seluruh pembaca un-
tuk membuka kembali arsip berita seputar 
pemilihan raya di laman www.korpusipb.
com. Mengetahui bagaimana manipulasi 
dana kampanye sampai bukti keberpiha-
kan KPR yang dianggap MPM sebagai 
pelanggaran UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Belum lagi putusan MPM yang 
menolak memperdalam bukti pelanggaran. 
Bukan lagi sekadar netral, tetapi perlu le-
pas dari bayang-bayang pemain boneka 
dalam pentas demokrasi kampus

BONEKA DALAM
DELUSI DEMOKRASI
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Kebutuhan gula nasional men-
capai angka 4,3 juta ton per 
tahun. Hal ini tidak kompa-

tibel dengan angka produksi dalam negeri 
yang hanya mencapai 2,72 juta ton per 
tahun. Untuk mencukupi demand gula 
di Indonesia, impor gula terus dilakukan 
pemerintah. Produksi gula yang hanya 
mengandalkan ekstraksi tebu terus meng-
alami penurunan. Hal ini akibat adanya 
penyusutan lahan dari kegiatan konserva-
si. Penurunan produksi tersebut perlu di-
imbangi dengan adanya inovasi dengan di-
versifikasi gula berbahan dasar selain tebu. 

Melihat perihal tersebut, Abdul Aziz 
mahasiswa Agronomi dan Holtikultura 
IPB mengatakan untuk menolak impor 

gula karena lahan di Indonesia memiliki 
potensi besar untuk diberdayakan. Mela-
lui PKM Karsa Cipta pada tahun 2013, 
Abdul Aziz sebagai inisiator melakukan 
riset di laboratorium IPB dalam pembuat-
an gula cair berbahan dasar kulit singkong 
yang berlabel GUCAKUSI (Gula Cair 
Kulit Singkong). Menurutnya, tanaman 
singkong ( Manihot esculenta ) mudah 
dibudidayakan di lahan kering Indonesia. 
Tingginya produktivitas singkong Indone-
sia, membuat Indonesia menduduki men-
jadi 5 negara penghasil singkong terbesar 
di dunia. Bahkan menurut data Badan Pu-
sat Statistik (BPS) pada tahun 2015 ting-
kat produksi singkong nasional mencapai 
21.801.415 ton.

Tingginya produktivitas singkong 
tidak sepenuhnya memanfaatkan bagian 
terluar dari singkong, yaitu kulit sing-
kong. Limbah kulit singkong hanya diba-
kar setelah produksi dan sebagiannya lagi 
menjadi pakan ternak. Akibat dari proses 
pembakaran limbah kulit singkong ini da-
pat berdampak pada penurunan kualitas 
lingkungan.

Produksi pengolahan singkong di da-
erah Bogor khususnya di Ciluar, terdapat 
60 pabrik yang memproduksi kurang lebih 
120 ton per hari untuk menjadi pati atau 
aci. Limbah kulit singkong yang dihasil-
kan dari total produksi yakni 9% atau se-
kitar 10,8 ton. Penggunaan limbah kulit 
singkong ini bertujuan untuk menggan-

tikan gula pasir sebagai glukosa dengan 
metode enzimatis dan fermentasi melalui 
berbagai tahap. 

Berdasarkan uji laboratorium High 
Performance Liquid Chromatography 
(HPCL), gula cair mengandung kalori le-
bih rendah dari gula pasir biasa. Kandung-
an kalori gula cair 106 kkal/100 g, sedang-
kan gula pasir 364 kkal/100 g. 

“Gula cair ini ditargetkan untuk pen-
derita diabetes karena kandungan kalori-
nya yang rendah,” Ujar Aziz saat diwawan-
carai di taman GKA Faperta IPB. 

Dalam proses pembuatannya, kulit 
singkong ini dicuci bersih dan direndam 
selama 1 x 24 jam kemudian kulit diha-
luskan dengan cara diblender. Setelah itu 
didiamkan di dalam wadah dengan tuju-
an pemisahan pati dengan air. Selanjut-
nya pada tahap liquifikasi (pengenceran) 
ditambahkan enzim alfa-amilase dengan 
dosis 1 ml per kg. Kemudian, didinginkan 
hingga suhu mencapai 60°C, setelah itu 
ditambahkan enzim amiloglukosidase 1 
ml per kg pati. 

Tahap selanjutnya gula cair didiam-
kan selama ±76 jam kemudian masuk ke 
tahap penjernihan dengan menggunakan 
arang aktif. Tahap evaporasi bertujuan un-
tuk memekatkan hasil gula cair dari 30-35 
brix sampai 43-80 brix dengan suhu 50-
70°C. Tahap terakhir yaitu pendinginan 
untuk selanjutnya masuk ke dalam proses 
pengemasan. 

Aziz mengatakan bahwa enzim yang 
digunakan dalam proses merubah limbah 
kulit singkong menjadi gula cair diimpor 
dari Denmark. Teknologi yang digunakan 
juga masih sederhana.

Produk GUCAKUSI ini dikemas da-
lam botol berukuran 200 ml dan dihargai 
Rp. 12.500,00 per botol. Saat ini, GU-

CAKUSI dikelola oleh Abdul Aziz dan 
Lia Nuryanah dari departemen Agronomi 
dan Holtikultura IPB setelah banyak me-
lakukan pergantian team. GUCAKUSI 
ini menerapkan konsep zero waste. Tidak 
hanya gula cair yang GUCAKUSI Multi 
Agro kembangkan, sirup produk olahan 
juga diproduksi. Sirup yang diproduksi 
berbahan rempah-rempah serta gula yang 
ditambahkan merupakan gula cair rendah 
kalori tersebut. Singkong tersebut juga 
diolah menjadi olahan keripik singkong 
yang di jual di tempat sewa usaha di dae-
rah Ciluar Bogor. Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan nilai tambah dari singkong. 
GUCAKUSI ini telah banyak bertransfor-
masi dari PKM Karsa Cipta, PKM Kewi-
rausahaan, PKM Penelitian, hingga PKM 
Pengabdian Masyarakat. GUCAKUSI 
juga memberdayakan masyarakat sekitar 
Ciluar Bogor untuk proses pengumpulan 
kulit singkong.

Saat ini GUCAKUSI Multi Agro se-
dang merambah usaha ke skala besar. GU-
CAKUSI mendapat bantuan dana dari Ke-
menristek Dikti sebesar Rp 320 juta untuk 
mengembangkan usaha dalam skala besar.

GUCAKUSI telah meraih banyak 
penghargaan, yaitu penghargaan Interna-
tional Intellectual Property Network Fo-
rum (IIPNF) dari Malaysia, IWIS Polan-
dia, World Invention Intellectual Property 
Associations (WIPA) Taiwan, serta peng-
hargaan dari event Macau Internasional 
Innovation dan Invention Exhibition 
(MIIIE) 2015, Tim Gucakusi mempero-
leh Golden medal dan tiga special Award.

MAHASISWA

Gucakusi : 
Solusi Atasi 
Import Gula

Kiprah mahasiswa berprestasi 
IPB kembali mendapat peng-
hargaan di Kancah Nasional. 

Muhamad Haris Zamaludin Setiadiputra, 
Mahasiswa departemen Sains, Komunikasi, 
dan Pengembangan Masyarakat Institut Per-
tanian Bogor ini berhasil meraih peringkat 
ke-3 dalam penghargaan Mahasiswa Berp-
restasi Nasional yang diselenggerakan oleh 
Kementrian Riset Teknologi-DIKTI di Ho-
tel Sahid-Rich, Yogyakarta pada 15-17 Agus-
tus lalu. Mahasiswa yang kerap disapa Haris 
ini menggagas aplikasi telepon pintar sebagai 
penyuluh pertanian dalam karya ilmiahnya.

Haris mengaku gagasan tersebut di-
dasari dari kekhawatiran pada nasib petani 
yang terus merugi akibat ketidaktahuan me-

reka, sehingga informasi pertanian yang me-
reka dapatkan terbatas. “Selain itu, perkem-
bangan teknologi yang semakin pesat saat ini 
seharusnya juga dapat mensejahterakan para 
petani”, tutur Haris. 

Mahasiswa kelahiran 15 Mei 1994 ini 
berharap aplikasi tersebut dapat membantu 
penyuluh secara langsung terhubung dengan 
akademisi di kampus dan ahli-ahli Badan 
Penelitian Pertanian serta membantu petani 
mengakses informasi mengenai harga pasar. 
Sistem informasi ini akan menguntungkan 
pihak petani, sebab mereka tidak perlu ber-
pangku tangan pada tengkulak yang biasa 
bersifat eksploitatif. Petani dapat langsung 
melaporkan hasil panen mereka kepada pe-
merintah, sehingga petani mengetahui harga 

beli yang disarankan oleh pemerintah. Hal 
ini juga berdampak dalam mengurangi ke-
rugian petani saat panen raya apabila harga 
komoditas di pasaran jatuh.

Untuk menyabet peringkat 3, pria ke-
lahiran Bandung ini harus bersaing dengan 
lebih dari 170 wakil dari Perguruan Tinggi 
di Indonesia. Kemudian seluruh peserta ter-
sebut diseleksi hingga 16 besar. Sehingga ter-
pilih 3 besar terbaik, yaitu Irman Faiz (UI) 
sebagai terbaik 1, Bondan Prakoso (UNY) 
sebagai terbaik 2, dan Haris (IPB) sebagai 
terbaik 3.

Sebelumnya, Haris telah melalui seleksi 
tingkat departemen, fakultas, dan kampus 
hingga terpilih sebagai Mahasiswa Berpres-
tasi IPB tahun 2016. Penghargaan tersebut 

mengantarkan Haris menjadi perwakilan 
IPB untuk mengikuti seleksi serupa di ting-
kat Nasional.

Penghargaan tersebut tidak serta mer-
ta mudah Haris dapatkan. Ia bahkan harus 
melewati empat aspek tahapan seleksi, yakni 
psikologi, penulisan karya ilmiah, pidato ba-
hasa Inggris, dan prestasi yang pernah diraih 
selama di berada kampus. Tahap psikologi 
menuntut karakter yang stabil sebagai sosok 
mahasiswa berprestasi. Kriteria tersebut ber-
nilai subjektif. “Berprestasi adalah mengem-
ban satu amanah, bukan merupakan suatu 
gelar semata”, jawab Haris. Tahap penulisan 
karya ilmiah mengharuskan Haris membuat 
sebuah tulisan karya ilmiah dengan gagasan 
yang inovatif sesuai jurusan studi kuliahnya 

agar mampu menyelesaikan permasalahan 
yang ada di Indonesia.

Pria yang pernah mengikuti pertukaran 
pelajar yang diadakan oleh Asean Internatio-
nal Mobility of Student (AIMS) ini bahkan 
sedang melakukan kerjasama dengan ma-
hasiswa jurusan Ilmu Komputer IPB untuk 
proses pengembangan aplikasi tersebut. Ha-
ris berharap aplikasi tersebut dapat diterima 
dan diterapkan oleh Kementerian Pertanian 
Indonesia. 

Mahasiswa Kreatif IPB 
Berprestasi di Kancah Nasional

Naila Safitri
ESL 52 / FEM

Digna Orwiantari
GM 51 / FEMA
Ika Nurmalita
AGH 52 / FAPERTA
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Sistem pemerintahan Indonesia 
menganut konsep Trias Politika, 
yaitu pemerintahan yang terdiri 

atas lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yu-
dikatif. Legislatif berfungsi sebagai penyu-
sun undang-undang yang dipegang oleh 
MPR, DPR, serta DPD. Eksekutif sebagai 
pemegang kekuasan pemerintah terdiri atas 
presiden dan wakil presiden. Mereka me-
miliki fungsi mengajukan rancangan un-
dang-undang serta menetapkan peraturan 
pemerintah. Yudikatif adalah lembaga yang 
mengawasi pelaksanaan peraturan perun-
dang-undangan, mengadili sengketa hasil pe-
milihan umum, dan membatalkan undang-
-undang yang dinilai tidak sesuai dengan 
UUD 1945. Lembaga yudikatif terdiri atas 
Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kon-
stitusi, dan Komisi Yudisial. 

Pasca gerakan reformasi 1998 menjadi 
titik balik demokratisasi kehidupan berbang-
sa dan bernegara. Salah satunya adalah lahir-
nya Badan Ekstekutif Mahasiswa di seluruh 
perguruan tinggi Indonesia. Lembaga kema-
hasiswaan ini merupakan wujud atas konsep 
kampus sebagai replika sistem ketatanegara-
an Indonesia. 

Berkaca dari konsep tata negara Indo-
nesia, lembaga kemahasiswaan Institut Per-
tanian Bogor (IPB) hanya  memiliki unsur 
Legislatif dan Eksekutif. Unsur Yudikatif 
dianggap tidak utama karena tugasnya yang 
tidak berat, seperti diungkapkan Ilham Mar-
vie, Sekretaris Jenderal MPM KM IPB 2016. 

“Peran Yudikatif di IPB tidak banyak, 
karena di IPB sendiri tidak menggunakan 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Lembaga mahasiswa sudah ideal, 
sehingga peran itu tidak dikhususkan dan di-
ambil langsung oleh Majelis Permusyawarat-
an Mahasiswa (MPM IPB)”, tambah Marvie. 

Lembaga Yudikatif sendiri berperan 
mengawasi pelaksanaan dan mengadili ter-
hadap penyelewengan Undang-Undang. 
Lembaga Yudikatif bersifat independen tan-
pa campur tangan pihak lain. Apabila ter-
jadi pelanggaran, lembaga yudikatif berhak 
untuk mengadili sengketa pemilihan umum 
dan membatalkan undang-undang dari De-
wan Perwakilan Mahasiswa (DPM). Apabila 
merunut terbentuknya MPM KM, lembaga 
legislatif yang merangkap yudikatif ini meru-
pakan produk Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM IPB). Keseimbangan pengambilan 
keputusan ataupun peraturan menjadi tidak 
netral karena berasal dari sumber yang sama. 

Anggota DPM KM IPB diambil dari 
mahasiswa umum dan perwakilan dari seti-
ap fakultas dengan dipresentasikan melalui 
pengumpulan KTM. Sedangkan, anggota 
MPM KM IPB terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Mahasiswa KM, dua orang utus-
an Dewan Perwakilan Fakultas, Pendidikan 
Kompetensi umum, Sekolah Bisnis, Diploma 
serta satu orang utusan setiap bidang UKM. 
MPM KM IPB menjadi tempat pengam-
bilan keputusan tertinggi di KM IPB sesuai 
dengan UUD KM IPB tahun 2011 Bab II 
pasal 7. MPM KM IPB memiliki kedudukan 
ganda,  Yudikatif dan Legislatif di kampus 
IPB. Apabila dibandingkan dengan univer-
sitas lain, sebagai contoh Universitas Indo-
nesia (UI) lembaga Yudikatif diperankan 
oleh Mahkamah Mahasiswa UI.  Mahkamah 

LEMBAGA 
KEMAHASISWAAN:

REPLIKA 
SISTEM 

KETATANEGARAAN 
DI DALAM KAMPUS
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Mahasiswa UI merupakan lembaga yang me-
nyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, untuk menegakkan hukum dan 
keadilan di dalam lingkungan Ikatan Kelu-
arga Mahasiswa Universitas Indonesia (IKM 
UI). Mahkamah Mahasiswa UI memiliki ke-
dudukan sejajar dengan BEM UI, DPM UI, 
MWA UI UM, BAK UI, serta UKM lainnya.

Pemilihan Anggota Legislatif KM IPB 
Pemilihan lembaga legislatif di UGM 

dikenal dengan Pemilihan Mahasiswa (Pe-
milwa). Kegiatan ini diselenggarakan ber-
sama dengan Pemilwa Eksekutif. Berbeda 
dengan IPB, Keluarga Mahasiswa (KM) IPB 
menyeleggarakan Pemira Eksekutif sebelum 
dipilihnya lembaga Legislatif. Pemilihan Le-
gislatif di IPB dilakukan dengan sistem kuota 
dari setiap fakultas dan akan dilakukan kam-
panye dari setiap calon anggota dan dilaku-
kan pemilihan raya legislatif. Namun, dalam 
pelaksanaannya partisipasi di IPB sebagai ca-
lon anggota legislatif terbilang rendah akibat 
pendaftar kurang dari kuota yang diberikan. 
Sehingga, pemilihan anggota diputuskan 
melalui sistem aklamasi. Panitia khusus da-
lam pemilihan ini dilakukan oleh anggota 
DPM KM IPB periode sebelumnya. 

Berdasarkan UUD BAB III mengenai 
DPM KM IPB, anggota DPM KM IPB me-
rupakan wakil-wakil  mahasiswa yang dipilih 
melalui pemilihan anggota legislatif. Proses 
pemilihan ini tidak jauh mengarah pada 
keterwakilan mahasiswa KM IPB yang dip-
resentasikan dalam lembaga DPM KM IPB. 
Tidak dilakukannya pemilihan anggota legis-
latif secara Pemilu atau Pemira di dalam rege-
nerasi DPM KM IPB dapat berindikasi tidak 
merepresentasikan keterwakilkan mahasiswa 
IPB dalam anggoa DPM KM IPB. 

Sistem Pemilihan Raya IPB
Lingkaran eksekutif  di Indonesia terdiri 

dari Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran 
kabinet pemerintahan. Eksekutif berhak da-
lam melaksanakan undang-undang yang ber-
landaskan Undang-Undang Dasar 1945. Pe-
ran Eksekutif di IPB diperankan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dipimpin 
oleh Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden 
Mahasiswa IPB dipilih melalui Pemilihan 
Raya (Pemira) .

Sistem pemilihan yang dianut oleh 
Indonesia adalah dengan mengadakan Pe-
milihan Umum (Pemilu). Terselenggaranya 
Pemilu dilakukan oleh lembaga independen 
yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pe-
milihan Raya (Pemira) di IPB diatur dalam 
Undang-Undang KM IPB NO.001 tahun 
2014 tentang Pemilihan Anggota Legislatif 
(Panleg) dan Pemilihan Raya Eksekutif Ke-
luarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 
Badan Eksekutif Mahasiswa IPB dipimpin 
oleh Presiden Mahasiswa dibantu oleh satu 
orang Wakil Presiden Mahasiswa serta kabi-
net. Sesuai dengan UUD KM IPB BAB III 

tentang Penyelenggaraan Panleg dan Pemira 
Eksekutif pasal 5 menyatakan bahwa Pemira 
dilaksanakan olek Komisi Pemilihan Raya 
(KPR) dibantu oleh Panitia Pemilihan Raya 
(PPR) serta diawasi oleh Pengawas Pemilih-
an Raya (P3). Sebelum dilaksanakan Pemira 
dibentuk Pansus yang bertanggung jawab 
terhadap DPM KM IPB untuk membentuk 
anggota KPR dan P3. KPR KM IPB berada 
dibawah struktural DPM KM IPB. Tugas 
dari KPR, PPR, dan P3 adalah  merencana-
kan dan melaksanakan tahapan-tahapan Pe-
mira. Tahapan pemira meliputi pendaftaran, 
verifikasi berkas, kampanye, deklarasi damai, 
dialog publik, debat terbuka, masa tenang, 
pemilihan, dan sidang pelanggaran.

Manuver Menuju Pemira KM IPB 2016
KPR KM IPB 2016 membuka pendaf-

taran calon presiden mahasiswa (capresma) 
dan calon wakil presiden mahasiswa (ca-
wapresma) sejak tanggal 8 September 2016. 
Namun, belum adanya bakal pasangan calon 
yang mendaftar membuat KPR memutus-
kan pendaftaran diperpanjang sampai 22 
September 2016. Perpanjangan pertama 
menghasikan satu bakal pasangan calon yang 
mendaftar, yaitu Panji Laksono dan Fahrizal 
Amir. Sesuai dengan SK KP 001 pasal 3 ayat 
2, jika hanya satu atau tidak ada bakal pa-
sangan calon yang mendaftar maka Pemira 
akan dikembalikan kepada DPM KM IPB. 
Berdasarkan sidang pleno, DPM KM IPB 
memperpanjang proses pendaftaran sampai 
tanggal 28 September 2016. Sesuai dengan 
harapan tidak ada calon tunggal, perpanjang-
an ini menghasilkan tambahan satu pasangan 
bakal capresma dan cawapresma, yaitu Tuba-
gus Ernanda dan Fauzan Muzakki. Untuk 
itu, tahapan pemira diserahkan kembali ke-
pada KPR KM IPB. 

Verifikasi berkas menjadi tahapan pe-
mira selanjutnya, tetapi kasus yang sama 
terjadi di tahapan ini. Kedua pasangan tidak 
memenuhi syarat berkas verifikasi. 

Proses pemilihan raya kembali diper-
panjang dengan proses sidang verifikasi yang 
akan dijalankan secara tertutup. Hal ini 
terjadi berdasarkan surat keputusan DPM 
KM IPB nomor 20 setelah pasangan Tuba-
gus Ernanda-Fauzan Muzakki belum mam-
pu melengkapi berkas. Surat Keputusan ini 
memberikan kesempatan pada bakal pasang-
an calon tersebut untuk melengkapi berkas. 
Sidang verifikasi kemudian dilanjutkan se-
cara tertutup di Lobi Student Center (SC) 
pada 3 Otober 2016. Tujuh menit jelang si-
dang verifikasi, ketua KPR menandatangani 
SK nomor 16 yang memuat maksud sidang 
verfikasi tertutup dari DPM.

“Saya menandatangani SK KPR nomor 
16 hari ini (03/10) pukul 18.53”, ungakap 
Arya, Ketua Komisi Pemilihan Raya.

Definisi verifikasi tertutup di SK nomor 
016 ini digambarkan sebagai sidang yang 
dilaksanakan tanpa mengundang mahasis-

wa umum IPB. Jika berkaca pada hukum 
di Indonesia, prinsip sidang tertutup adalah 
apapun yang terjadi di persidangan tidak bo-
leh diketahui oleh publik.  Hal yang boleh 
disampaikan ke publik adalah hal-hal di luar 
materi persidangan. Materi persidangan sen-
diri meliputi inti masalah, pemeriksaan saksi, 
dan keterangan saksi. Hal ini bertentangan 
dengan apa yang dilakukan oleh KPR KM 
IPB saat menggelar sidang tertutup. Sidang 
dilakukan di Lobi SC, dapat disaksikan oleh 
seluruh mahasiswa IPB, sekaligus suasana 
tidak kondusif yang ditimbulkan akibat ak-
tivitas mahasiswa. Selain itu, berkaca pada 
sidang sengketa pelanggaran pada pemira di 
tahun 2014, MPM kal itu melangsungkan 
sidang putusan secara tertutup dari publik. 
Hal ini merupakan anomali peraturan apabi-
la terjadi di dalam sebuah sistem yang seha-
rusnya menganut definisi hukum yang sama.

Tahapan pemira selanjutnya adalah 
kampanye, dialog publik, debat terbuka, 
masa tenang, pemilihan, dan sidang pelang-
garan. Apabila berkaca dalam pemira sebe-
lumnya, muncul isu-isu seperti pelanggaran-
-pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan 
capresma dan cawapresma. Sebagai contoh, 
berdasarkan sidang pelanggaran pemilihan 
raya ke-16 di tahun 2014 yang dipimpin 
oleh MPM menyebutkan bahwa terbuktinya 
anggota KPR yang memihak salah satu pa-
sangan calon yang . Berdasarkan bukti persi-
dangan anggota KPR tahun itu ikut meramu 
strategi dan menyebarkan isu propaganda 

dalam sebuah grup, bersama dengan pasang-
an calon serta tim suksesnya dalam masa 
pemilihan raya. Pemilihan Raya dengan ke-
berpihakan Komisi Pemilihan Raya mestinya 
bukan Pemilihan Raya yang sah. Jelang 6 
bulan masa jabatannya, Prediden Mahasiswa 
terpilih mengundurkan diri dengan alasan 
sakit. Putusan ini disahkan MPM KM kala 
itu berdasarkan sidang istimewa pada tanggal 
30 Mei 2015.

Pemira KM IPB akan cidera kembali 
jika tidak dilakukan sebagaimana mestinya. 
Sistem yang tidak sewajarnya perlu ditinjau 
sebagai upaya mengidealisasi seluruh bagian 
dari KM IPB. Komponen-komponen penye-
lenggara menjadi kunci utama dalam terse-
lenggranya Pemiliha Raya yang sehat karena 
sekecil apapun cacatnya mampu merusak 
kredibilitas hasil Pemilihan Raya.

Teknis tanpa landasan
 Apabila melihat dari sistem Pe-

mira Fakultas, terdapat anomali dalam pe-
laksanaan sistemnya. Adanya calon tunggal 
dalam calon ketua dan wakil ketua BEM 
Fakultas, seperti Fakultas Ekologi Manusia 
(FEMA), dan Fakultas Ekonomi Manajemen 
(FEM) dan beberapa lembaga setara lainnya. 
Sedangkan, dalam pelaksanaannya Pemilihan 
Raya 2016 terkesan menghindari calon tung-
gal dengan berbagai Surat Keputusan mem-
perpanjang jalannya Pemira.

Tidak satupun UUD KM IPB yang 

membahas jumlah pasangan calon dalam 
pemilihan raya. Namun, DPM Fakultas 
dapat mengambil keputusan apa saja untuk 
menentukan syarat sahnya pemilihan Ketua 
BEM Fakultas jika terjadi calon tunggal. Se-
perti yang terjadi pada Fakultas Pertanian di 
tahun 2015 yang mengatur calon tunggalnya 
harus meraih setidaknya 65% dari total su-
ara mahasiswa yang ikut memilih. Lembaga 
legislatif maupun eksekutif tidak pernah 
membentuk peraturan tersebut dalam UUD 
maupun undang-undang keluarga maha-
siswa IPB. Hal ini berpotensi menciderai 
Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa 
IPB sebagai pedoman utama lembaga kema-
hasiswaan di Institut Pertanian Bogor.
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“Apabila memang Laporan Pertang-
gungjawaban Pemira 2015 tidak ada, ya 
mohon maaf karena di tahun kita sedikit 
bermasalah” ujar Ilham Marvie, ketua KPR 
tahun 2015 yang kini menjabat sebagai Sek-
retaris Jenderal MPM KM 2016. 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) 
merupakan hal yang konkret dibutuhkan 
sebagai bukti pelaporan kegiatan. Tidak 
adanya LPJ mampu membuat fungsi kerja 
DPM selama satu tahun itu dipertanyakan. 
Keteledoran KPR ini berbahaya, mengingat 
LPJ sebagai dokumen publik yang berfungsi 
memberikan keterangan serta transparansi 
kegiatan. Selain hilangnya LPJ Pemira 2015, 
terdapat fakta bahwa calon pasangan yang 
terpilih pada Pemira 2015 (Danang-Mogi) 
memiliki jumlah dana kampanye yang tidak 
sesuai. KPR mencatat dana kampanye se-
besar Rp 2.140.600,00, berbeda dari peng-
akuan Danang yang menyebutkan dana 
kampanyenya sebesar 4 juta rupiah. Keti-
dakcocokan LPJ ini juga terjadi pada pemira 
sebelumnya di tahun 2014, dana pemasukan 
nomor urut 1 (Afif-Dadan) sebesar 5 juta ru-
piah dengan pengeluaran mencapai 12 juta 
rupiah, sehingga tidak ada kesesuaian di an-
tara pemasukan dan pengeluaran.

Ketidakcocokan dana kampanye Pe-
mira 2014, yaitu pada LPJ dengan berkas 
tim Verifikasi Kampanye (Verkam) Pemira 
2014. Dikonfirmasi perihal masalah terse-
but, Zakiyyatul Maftuhah selaku tim Ver-
kam Pemira 2014 mengungkapkan ketidak-
tahuannya tentang dana pemasukan sebesar 
5 juta. “Saya tidak tahu bahwa laporan pe-
masukan dana dari no urut 1 itu dari mana 
karena saya sendiri tidak membuatnya” ja-
wab Zakiyyatul. 

 Sebelum fakta ini terungkap 
pasca Pemira 2014, permohonan gugatan 
pelanggaran pemira telah dilayangkan le-
bih dahulu oleh Siska Erma Lia. Mahasiswi 
SKPM 48 ini menduga adanya manipulasi 

dana kampanye nomor urut 1. Gugatan ter-
sebut dibuktikan oleh beberapa surat, foto, 
screenshoot, rekaman suara, berita acara 
kampanye, dan laporan dana kampanye. 
Namun gugatan tersebut ditolak oleh MPM 
KM karena dianggap telah menciderai UU 
No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik Bab VII Tentang Per-
buatan yang Dilarang Pasal 30 Ayat (1) 
[sumber : korpusipb.com]. 

Berbanding Lurus antara Dana dan Per-
olehan Suara

Pelaksanaan pemira di IPB yang men-
jadi perwujudan dari pemilu di Indonesia, 
dengan konsep semakin banyak dana yang 
dikeluarkan, semakin banyak pula yang me-
ngenal pasangan calon terutama mahasiswa 
PPKU, berbanding lurus dengan perolehan 
surat suara di akhir pemilihan. Apabila diti-
lik dari 3 tahun terakhir sejak pemira 15 ta-
hun 2013/2014, pasangan dengan  no urut 
1 Farda-Abdul Rabbi mengeluarkan dana 
kampanye sebesar Rp 4.930.000, sedangkan 
lawannya Diki-Edo sebesar Rp 5.834.000. 
Dilanjutkan pemira 16 tahun 2014/2015, 
pasangan no urut 1 Afif-Dadan jumlah dana 
kampanye yang dikeluarkan tidak tanggung-
-tanggung mencapai Rp 12.163.700, dan no 
urut 2 Abdul-Winni sebesar Rp 5.905.450 
[data Arsip LPJ PEMIRA 2013/2014 dan 
2014/2015]. Dari tahun 2013-2014, pa-
sangan calon yang mengeluarkan dana kam-
panye paling tinggi selalu memperoleh suara 
yang terbesar pula.

 Kecenderungan perolehan suara 
tertinggi dengan dana yang dikeluarkan pada 
tahun sebelumnya, berbanding terbalilk de-
ngan hasil Pemira 2015. Pada Pemira 2015, 
perolehan suara terbanyak dimenangkan 
oleh pasangan dengan dana kampanye yang 
lebih rendah, yaitu Danang-Mogi dengan 
dana kampanye yang dikeluarkan sebesar Rp 
2.140.600 dapat mengalahkan lawannya, 

Ali-Ojan, dengan jumlah dana pengeluaran 
sebesar Rp 7.149.500 (berdasarkan sumber 
dari verifikasi kampanye tahun 2015). Di 
samping itu, laporan pertanggung jawaban 
pemira tahun 2015 menghilang, hal ini di-
akui oleh Marvie selaku ketua KPR tahun 
2015.

Batasan Dana Kampanye
Apabila ditinjau dari Draf Surat Kete-

tapan No. 004/Tap/Kpr-Dpm Km/Ix/2015, 
dana kampanye pemira yang diperbolehkan 
ialah dana yang bersumber dari pasangan 
calon dan atau tim suksesnya, sumbangan 
dana perseorangan yang tidak mengikat, 
dan sumbangan dana simpatisan yang tidak 
mengikat.

“Peraturan yang ditetapkan KPR terka-
it sumber dana kampanye terbagi menjadi 
dua yaitu dana kampanye dari perorang dan 
kelompok, tentunya dengan nominal dana 
hibah yang berbeda, untuk dana hibah pero-
rangan maksimal yang diberikan sebesar Rp 
500.000 sedangkan dana kelompok tidak 
ada maksimal nominalnya, tetapi untuk 
dana kelompok memang pihak KPR sendiri 
melakukan pengawasan yang begitu ketat” 
ujar Marvie. 

Namun, kenyataannya pada pelaksa-
naan pemira tahun 2014 dan 2015 sumber 
dana yang berasal dari perorangan untuk pa-
sangan calon melebihi jumlah batasan dana 
hibah yang ditetapkan oleh KPR. Pada tahun 
2014, terdapat dana hibah atas nama Jamha-
ri Abidin sejumlah Rp 933.500 yang dituju-
kan untuk pasangan calon Afif-Dadan. Pada 
tahun 2015, kedua calon pasangan presma 
dan wapresma juga mendapatan dana hibah 
yang melebihi batas ketentuan. Jumlah dana 
hibah untuk pasangan Ali-Ojan yang bera-
sal dari Ranti sebesar Rp 550.000. Begitu 
pula dengan pasangan Danang-Mogi, dana 
yang berasal dari Rias bahkan mencapai Rp. 
1.051.900

LIPUTAN KHUSUS

Dugaan 
Manipulasi 
Dana, 
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 dan Fajar sebesar Rp 600.000. 
Menurut Marvie, pembatasan dana 

simpatisan yang bersifat individu digunakan 
untuk mencegah adanya keterikatan antara 

pihak simpatisan dengan calon yang naik. 
“Tidak menutup kemungkinan kalau 

dari sumber dana kelompok yang 
meminta timbal balik dari calon 

tersebut ketika nantinya men-
jadi presiden mahasiswa, mi-
sal sumber dana kampanye 
dari brand jaket perusahan 

tertentu selama menjabat ha-
rus menggunakan jasa perusahan 

tersebut, intinya sumber dana kelom-
pok yang tidak diizinkan itu dari kelompok 

yang mengikat seperti contoh yang sebelum-
nya saya jelaskan,” jelas Marvie.

Elastisitas Peraturan 
Semua peraturan tentang politik kam-

pus sudah diatur dalam UUD KM IPB, ter-
masuk tentang indikasi tindakan pelanggar-
an pada Pemira 2014 yang terdapat dalam 
pasal 28 mengenai tugas dan wewenang P3 
bahwa ‘P3 berwenang menyampaikan la-
poran kepada DPM KM IPB apabila KPR 
melakukan pelanggaran terhadap peraturan 
Pemira’, pasal 19 ayat 1‘Apabila anggota 
KPR melanggar ketentuan-ketentuan yang 
berlaku, maka hak dan kewajibannya akan 
dicabut oleh DPM KM IPB, dilanjutkan 
dengan pasal 2 ‘Dalam kondisi atau keadaan 
tertentu dimana KPR tidak dapat melak-
sanakan tugas dan wewenang seperti yang 
dimaksud pada pasal 18, maka KPR dapat 
dibubarkan oleh DPM KM IPB, begitu pula  
pada pasal 29 ayat 2 ‘Apabila anggota P3 
melanggar ketentuan-ketentuan yang berla-
ku, maka hak dan kewajibannya akan dica-
but oleh DPM KM IPB’ dilanjutkan dengan 
ayat 2 ‘Dalam kondisi atau keadaan tertentu 
dimana P3 tidak dapat melaksanakan tugas 
dan wewenang seperti yang dimaksud pada 

pasal 28, maka P3 dapat dibubarkan oleh 
DPM KM IPB’. 

“Kelemahan dalam sistem politik IPB 
adalah tidak memiliki lembaga Yudikatif 
yang independen (bukan dari pihak DPM), 
sehingga apabila terjadi pelanggaran maka 
tidak akan jelas mana yang digugat dan ter-
gugat. Sehingga dengan begitu akan terben-
tuk pengadilan yang seadil-adilnya,” tukas 
Bergas Chahyo Baskoro, aktivis kampus 
IPB. 

Pemira (Pemilihan Raya) merupakan 
pesta demokrasi perguruan tinggi, pasal-
nya Pemira adalah suatu pembelajaran dan 
perwujudan dari tata demokrasi pada skala 
kampus sebelum mahasiswa tersebut terjun 
dalam politik praktis negara. Pemira juga 
merupakan replika pemilu dalam suatu per-
guruan tinggi, sehingga menjadi cerminan 
serta menentukan kualitas politik nasional 
apabila esensinya tidak diperoleh dengan 
benar. Pemira sebagai alat untuk memilih 
calon presiden mahasiswa IPB seakan men-
jadi permainan dalam satu lingkaran besar 
yang tak ada ujungnya, hal ini terlihat jelas 
dari contoh laporan pertanggungjawaban 
Pemira. Lingkaran di antara calon, Komisi 
Pemilihan Raya (KPR), Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM), bahkan sampai Majelis 
Permusyawaratan Mahasiswa (MPM).

LPJ Tak Sesuai 
Realita

SIFA FAUZIAH GANDA SARI
BDP 50 / FPIK 
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Kenapa bisa menjadi pasangan?
Karena kita sudah saling kenal banget  

sejak tingkat awal. Kemudian kami bekerja-
sama di MPKMB 51. Panji ketua pelaksana, 
dan Aming sebagai kepala divisi logstran. 
Kemudian sampailah di momen ini, sama-
-sama hatinya terusik untuk bisa ngasih se-
suatulah untuk kampus.

Kenal pertama kali saat?
Satu momen di alhur, ya saat maen, ke-

tawa-ketawa. Tapi ya kemudian intensifnya 
saat ada kepanitiaan MPKMB. Juga ada hu-
bungan saat Panji di adkesmah BEM TPB 
sebagai kepala departemen adkesmah dan 
Aming berada di Jakpus BEM KM. 

Kenapa memilih Aming sebagai pa-
sangan?

Ya tadi, karena beliau sudah teruji. 
Sekian benyak aktivitas yang sudah dila-
lui. Sekian banyak amanah yang diemban. 
Semuanya bisa dikatakan beres dan oke. 
Secara kinerja saat MPKMB juga hajar aja. 
Watak yang easy going, gampang ngeblend 
ke orang, watak itulah yang dibutuhkan, 
dari sosok seorang Panji mungkin itu ke-
kurangannya. Maka ia adalah sosok yang 
melengkapi.

Kemudian, kenapa Aming mau?
Saya melihat ini kesempatan yang ti-

dak datang dua kali serta kesempatan un-

tuk membuat karya dan itu manfaat untuk 
orang lain. Dan juga media belajar untuk 
Aming. Juga untuk hal lain seperti dunia 
pasca kampus dan lain-lain. 

Dari tagline #majubareng sebenarnya 
apa yang diusung?

Ya itu tentang semangat bareng-bareng 
untuk bersama-sama bergerak, menolong, 
berkegiatan, dan lain sebagainya. Lebih 
dari sekedar tagline, itu adalah ajakan dan 
gerakan.

Apa saja janji yang ditawarkan?
Janji untuk berjuang dan memperju-

angkan ketiga poin utama tadi. GO-Prec, 
Rancangan Umum Kaderisasi, dan revitali-
sasi pergerakan. Implementasinya banyak, 
tapi itu yang konkret.

Merasa pantaskah sebagai Presiden 
Mahasiswa?

Merasa pantas karena kesiapan yang 
sudah diusahakan sebenarnya. Hal ini juga 
sebenarnya tentang mau atau tidak aja. Ya 
cukuplah intinya.

Apa yang kurang dan ingin dirubah 
dari BEM KM sekarang? Sudahkah ideal?

Ya dari tiga filosofis maju bareng itu, 
yang pertama, yaitu GO-Prec bank data 
yang menghimpun data mahasiswa, dari 
CV, prestasi, hingga track record selama be-

rorganisasi di kampus, dengan sitem online. 
Yang kedua, RUK yakni Rancangan Umum 
Kaderisasi sebuah pedoman acuan umum 
untuk ORMAWA IPB bahwa ada indikator-
-indikator yang harus dipenuhi pada setiap 
tingkatan, contoh tingkat satu tentang lea-
dership, tingkat akhir tentang karir dan lain 
sebagainya. Yang ketiga, revitalisasi masalah 
pergerakan dan pertanian. Kalau untuk 
BEM KM sekarang sih sudah pada arah ide-
al bukan mengarah pada tidak ideal. 

Mengenai pandangan BEM KM itu 
hanya sebagai perpanjangan kebijakan 
rektorat?

Kurang setuju sih, kita itu independen, 
kita itu berdiri sendiri. Sebenarnya begini 
dalam mengajukan sebuah kebijakan ada ta-
hap yang harus dilewati, nah mungkin disi-
tulah yang kurang maksimal. Maka dari itu, 
perlu penekanan kembali dari setiap tahap 
yang dilalui.

Kita kaum inteleklah, tau kapan bisa 
bersinergi kapan bisa menolak. Intinya kita 
bangun komunikasi yang bagus dan sinergi 
yang bagus.

Bagaimana komentar mengenai ru-
mor mahasiswa IPB yang apatis?

Tidak bisa sebenarnya langsung meng-
hakimi seseorang apatis, karena bisa jadi 
pergerakan mereka berbeda.  Kami lebih 
memandang caranya aja yang berbeda, kepe-

dulian mereka berbeda. Anehnya apatis itu 
kan seharusnya benar-benar tidak bergerak 
ya, anehnya kita melihat apatis itu seseorang 
yang bergerak bukan pada bidang kita dan 
sebaliknya. Mungkin apatis di bidang per-
gerakan, tapi tidak apatis di bidang mereka. 

Berkaitan dengan tim sukses siapa 
saja dibaliknya?

Seusai dengan peraturan KPR tim suk-
ses sebanyak 22 orang ini sudah terisi dan 
terbagi dalam plot tugasnya masing-masing. 
Ya teman-teman yang dulunya sudah kita 
kenal dan ada yang masih mencoba menge-
nal. Bukan berdasarkan background tapi 
berdasarkan keresahan yang sama. Utama-
nya berawal dari ngobrol dengan Zaki Ab-
dullah menteri kebijakan kampus BEM KM 
saat ini, dari situlah terbentuk.

Hubungan dengan Zaki Abdullah?
Jika dengan Aming sudah kenal deket 

dari TPB, bersahabat sekelas dia juga kom-
ti saya. Dulu satu atap di Rumah Kepe-
mimpinan sampai sekarang satu kontrakan 
bareng dengan Aming. Jika dengan Panji 
sudah dekat dari TPB juga dia sebagai ke-
tua BEM TPB dan Panji sebagai salah satu 
Kadepnya.

Bagaimana dengan basis massa?
Untuk basis massa kita mengobrol sana-

-sini ya. Seperti Presiden Mahasiswa sebe-
lumnya. Seperti Diki 47, Danang 49, Gema 
41, serta Erik 40 termasuk stakeholder BEM 
KM sekarang. Serta beberapa kelompok di 
IPB.

Bagaimana persiapan untuk finansi-
al?

Maksimal 12,5 juta ya kita tidak sampai 
setengahnya.

Dari mana sumbernya?
Yang paling besar dari kita berdua pri-

badi, pasti juga bantuan dari teman-teman 
yang percaya sama kita. 

Mengapa pendaftarannya mepet pe-
nutupan, apakah menunggu pasangan 
lain mendaftar?

Ya bukan sih, sebenarnya lebih pada pe-
nguatan keduanya. memang butuh penguat-
an keduanya.

Komentar mengenai calon tunggal?
Pastinya akan jauh lebih berat, namun 

ya apapun yang terjadi kemarin mau bagai-
manapun kita akan tetap mengambil peran 
dan maju.

Bagaimana hubungan personal de-
ngan pasangan sebelah?

Panji dengan Tebe kenal di forum ketua 
BEM. Panji dengan Ojan kenal dekat karena 
semenjak awal dia juga teman lorong asra-
ma. Sedangkan Aming dengan Ojan juga 
sudah mengenal baik, karena sebelumnya 
sama-sama di Rumah Kepemimpinan serta 
sekarang menghuni kontrakan yang sama.

Memandang isu pemilihan rektor ta-
hun depan?

Akan kami usahakan melalui kontrak 
sosial kembali, jumlah mahasiswa yang besar 
namun hanya memilik 2% hak suara, dari 
situlah kita bisa ikut mengkritisi.

Bagaimana menyikapi atas konseku-
ensi terlambat lulus nantinya? 

Berkaitan dengan kelulusan baik itu 
UKT maupun tidak, untuk lulus tepat wak-
tu itu adalah impian setiap orang. Namun, 
terlepas dari itu semua entah lulus berapa 
tahun pun yang berbeda adalah perannya. 
Kalau dari orang tua sih tetap mengharap-
kan lulus tepat waku, tapi ya bagaimana itu 
dinego. Ya pada akhirnya direstui.

Seberapa yakin menang di pemira?
Kami bilang kami berkeyakinan tinggi. 

Optimis dengan segala yang ada. Mentoklah 
keyakinannya, tapi tetap ada faktor tawakal 
itu sendiri.

Bagaimana jika kalah?
Semua yang sudah kita persiapkan ini 

akan kita transfer, kita kasih masukan. Be-
lum tau jika soal posisi tergantung bagaima-
na nantinya, karena yang penting realisasi-
nya.

Pasangan nomor 1, Panji Laksono (BIO 50) serta Fahrizal Amir (AGB 50) atau yang akrab di sapa Aming 
merupakan pasangan yang telah akrab semenjak tingkat awal. Keikutsertaan keduanya dalam kepani-

tiaan MPKMB 50 semakin mengakrabkan mereka. Bagaimana jalan cerita keduanya untuk maju menjadi 
pasangan dalam pemira delapan belas sampai mengusung tagline #majubareng? Koran Kampus berkesem-
patan mewawancarai keduanya. Berikut cuplikan wawancaranya:

MAJU BARENG 
Panji Laksono dan Fahrizal Amir

DUA CALON
WAWANCARA EKSLUSIF
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Kenapa bisa menjadi pasangan?
Kami berdua tidak akrab sama sekali, 

sebelum kami mencalonkan diri kami tidak 
kenal sama sekali. 

Berarti kenal karena kepentingan po-
litik?

Bukan juga.

Lantas?
Awalnya Tebe dihubungi oleh Ojan 

yang saya kira itu Ojan wakil saya, ternyata 
itu adalah Fauzan Azhim (ARL 49) menteri 
Agrikompleks BEM KM 2016. Nah ternya-
ta salah orang, dan terlanjur banyak teman 
yang sudah tau saya mau maju. Pada akhir-
nya saya dikenalkan dengan Ojan melalui 
Fauzan Azhim ini. Ya itu kecelakaan. Kemu-
dian, sama-sama sepakat bahwa calon tung-
gal itu tidak teruji, membangun keresahan 
bersama, ya akhirnya maju menyalonkan 
diri.

Hubungan Ojan dengan Fauzan Az-
him?

Seperti kakak saya sebenernya. Sama-
-sama juga di Rumah Kepemimpinan. Awal-
nya memang sudah mau maju, nah melalui 
Fauzan Azhim ini saya coba dicarikan pa-
sangan.

Kemudian dorongan yang dilakukan 
Fauzan Azhim seperti apa?

Sebenarnya dia netral, dia juga ternyata 
tidak dukung kita. Bukan yang mengusung 
kita.

Jadi kapan kenal pertama kali?
Ya saat pencalonan ini.

Kenapa memilih Ojan sebagai pa-
sangan?

Ya bukan milih yak, ya tadi kecelakaan. 
Gagalnya di situ saya kira yang hubungin itu 
Ojan wakil saya sekarang, ternyata Ojan 49.

Kemudian, kenapa Ojan mau?
Ya karena sudah ada niat awal maju di 

BEM KM.

Dari tagline #kejutankita sebenarnya 
apa yang diusung?

Kita maju ini bukan tentang posisi na-
mun tentang aksi. Kejutan kita ini kedepan-
nya akan menjadi simbol kekritisan maha-

siswa terhadap hal apapun, baik aksi, sosial, 
ekonomi, dan lain-lain. Tentang kepedulian 
dengan orang, kita sudah lama di Indone-
sia hidup di sini masak tidak memberikan 
apa-apa ya disinilah kita memberikan ke-
jutan pada Indonesia. Kejutan kita itu petir, 
datang untuk mengingatkan dan suaranya 
sebagai sebuah kekuatan tersendiri. 

Apa saja janji-janji yang ditawarkan 
ke publik?

Optimalisasi media untuk bidang per-
gerakan, bagian publikasi, masalah literasi. 
Serta wadah untuk aktualisasi diri. Untuk 
eventual sih IPB sudah dipuncaknya. Me-
masifkan pergerakan kejutankita. Utamanya 
website, melalui media itulah yang akan kita 
optimalkan untuk pergerakan. Kita akan be-
rikan wadah untuk semuanya. 

Konkretnya seperti apa?
Ya tadi aktualisasi untuk pergerakan, 

media publikasi dan lain sebagainya.

Seberapa pantas, hingga yakin maju 
dalam pemira?

Satu filosofis yang dipegang adalah, 
emas itu tidak akan berharga jika tidak ke-
luar dari tanah. Nah mungkin banyak yang 
lebih pantas maju pemira, namun ketika 
mereka tidak keluar mereka tidak akan men-
jadi emas yang berharga. Ya totalitas lah se-
maksimal mungkin.

Apa yang kurang dan ingin dirubah 
dari BEM KM sekarang? Sudahkah ideal?

Sudah bagus. Cuma sebenarnya #kejut-
ankita adalah kelanjutan #ayogerak. Ketika 
orang sudah bergerak nah tinggal nantinya 
divisualisasikan, disampaikan dalam bentuk 
berbagai kejutan nantinya. Kita tinggal nan-
ti optimalkan saja.

Mengenai pandangan BEM KM itu 
hanya sebagai perpanjangan kebijakan 
rektorat?

Ya sebenarnya kita sih harus menun-
jukkan posisi tawar kita. Mengenai hal ter-
sebut sebenarnya kami juga sangat pengen 
menunjukkan kembali idealisme mahasiswa, 
cuma kita bungkus dengan lebih soft, agar 
lebih mengena ke mahasiswa. Ya memang 
harus dekat, namun harus ada posisi tawar 
kita. Ya sebenarnya jika dianalogikan sebu-
ah pertemanan, ya memang dekat cuma dia 

tahu bagaimana jika kita marah. Jadi rekto-
rat harus tau jika mereka sampai salah sikap, 
kita bagaimana.

 
Bagaimana komentar mengenai ru-

mor mahasiswa IPB yang terlihat apatis, 
termasuk dalam pemira kali ini?

Apatis juga engga. Namun cenderung 
lemah untuk pergerakan itu sendiri. Kadang 
juga muncul sindiran bedanya mahasiswa 
sekerang dengan siswa sudah mulai tipis. 
Namun, jangan dipandang secara umum. 
Masih ada yang bergerak dan bagus secara 
idealisnya. Intinya jangan dipukul rata.

Berkaitan dengan tim sukses siapa 
saja dibaliknya?

Tim sukses kita sebut sebagai Berani 
Mati. Dari kelompok mahasiswa lampung, 
temen-temen KKN, temen-temen seperju-
angan di BEM. Intinya orang-orang yang 
loyal dengan kita, yang mendukung kita 
sepenuhnya. 

Bagaimana dengan Basis massa?
Untuk fapet dan faperta karena kita 

berasal dari sana, mungkin ada semangat 
yang sama, insyaAllah.  Untuk yang lain kita 
sudah melakukan pendekatan, namun ya te-
tap terserah mereka nanti, yang penting pas 
tanggal 18 datang.

Sedangkan persiapan untuk finansial 

bagaimana?
Tidak sampai seperempat dari batas 

maksimal (12,5 juta)

Dari mana sumbernya?
Dari pribadi, dari saudara-saudara 

Ojan, dari simpatisan, juga dari tim sukses. 
Keluarga juga bantu.

Mengapa pendaftarannya saat sudah 
perpanjangan dan mepet?

Ya karena awalnya tidak ada bayangan 
untuk maju, kemudian diawali kejadian 
yang sudah diceritakan tadi. Ya waktunya 
singkat, persiapan kita juga sangat singkat.

Komentar mengenai calon tunggal?
Nanti itu tidak akan teruji, karena bagi 

kami pemira itu perang pemikiran. Maka 
dari itu juga kami maju.

Bagaimana menyikapi atas konseku-
ensi terlambat lulus nantinya?

Dari orang tua sudah oke sih, Tebe su-
dah bilang. Namun, Tebe juga usaha agar 
mempersiapkan nanti. Ya intinya sadar resi-
ko dan siap dengan resiko. Orang tua Ojan 
juga setuju, lakuin apa yang kamu bisa, ka-
lau emang bisa lakuin aja.

Bagaimana hubungan personal de-
ngan pasangan sebelah?

Ojan dengan panji teman selorong, 
Ojan dengan Aming teman sekontrakan 

bahkan kadang tidur bareng. Haha. Karena 
kita sama-sama dari RK (Rumah Kepemim-
pinan). Tebe mengenal Aming  baru akhir-
-akhir ini. Begitupun Tebe mengenal Panji 
karena berada dalam lingkaran forum ketua 
BEM serta perhelatan Pemira.

Memandang isu pemilihan rektor ta-
hun depan?

Sebelum ke pemilihan rektor, kita le-
bih dulu pada evaluasi rektor. Ada 11 poin 
dalam kontrak sosial, masih banyak yang 
belum ditepati. Kita juga harus mengawal 
pemilihan rektor periode ini. Biar dari awal 
kita menunjukkan posisi tawar kita.

Seberapa yakin menang dalam pe-
mira?

Jika dilihat tanpa melihat latar belakang 
serta hal apa yang sudah dilakukan ya saya 
lebih yakin. Untuk Ojan sendiri ya yakin 
harus yakin. Kalau ga yakin kenapa maju.

Bagaimana jika kalah?
Kita sebenarnya di sini adu gagasan. 

Jika memang nanti ada yang pengen meng-
ambil gagasan kita ya silahkan. Karena kita 
bukan posisi namun aksi.

MAJU BARENG 
Panji Laksono dan Fahrizal Amir

KEJUTAN KITA 
Tubagus Ernanda dan Fauzan Muzaki

Tidak kenal dan akrab sebelumnya Tubagus Ernanda (IPTP 50) dan Fauzan Muzakki (MSL 50) yang 
akrab disapa Ojan akhirnya tetap maju dalam bursa capresma dan cawapresma pemira KM IPB. Beraw-

al dari keresahan bersama mengenai pergerakan mahasiswa yang semakin melemah, pasangan nomer 2 ini 
mengusung tagline #kejutankita sebagai semangatnya. Bagaimana jejak keduanya hingga berhasil mencapai 
pentas pemilihan raya ke-18? Berikut kami sajikan hasil wawancara keduanya.

SATU ATAP
WAWANCARA EKSLUSIF

Achmad Fanani
Koran Kampus 12
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Siapa yang mengira bahwa peker-
jaan unik mencatat silsilah hari-
mau sumatera atau disebut stud-

book keeper dilakukan oleh seorang wanita? 
Dr.drh. Ligaya Ita Tumbeleka SpMP, Msc. 
dosen Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) 
sudah 16 tahun bekerja keras agar populasi 
harimau sumatera terhindar dari degradasi 
yang tajam sehingga berakibat pada kepu-
nahan. Bekerja seorang diri, wanita yang 
kerap disapa Ligaya ini mendedikasikan un-
tuk mencatat silsilah binatang dengan nama 
Latin Panthera Tigris Sumatrae itu.

Sejak 1992, wanita yang terlahir dari 
pasangan Lendy Roland Tumbelaka dan 
Sophia Maria Theresia Pangalila-Tumbelaka 

ini mendapatkan tawaran untuk merunut 
silsilah harimau sumatera di Taman Safa-
ri Indonesia (TSI) yang ketika itu sedang 
melakukan kerjasama dengan IPB terkait 
konservasi melalui penangkaran di kebun 
binatang atau in situ. Saat itu beliau masih 
tercatat sebagai staf di Pusat Studi Satwa Pri-
mata, Lembaga Penelitian, IPB.

“Dahulu IPB melakukan kerjasama 
dengan taman safari terkait konservasi hari-
mau sumatera. Lalu, minta dicarikan sese-
orang yang bisa membantu untuk merunut 
silsilahnya di kebun binatang. Awalnya saya 
hanya tahu mencatat dan mengerti tentang 
komputer, lalu diajarkan mendata dengan 
benar menggunakan softwarenya”. 

 Ligaya memiliki Gelar Master 
of Science di bidang biologi reproduksi 
dan endokrinologi yang diperoleh dari De-
partment of Animal Science, Oregon State 
University, Amerika Serikat pada 1990. 
Dua tahun kemudian, Ia mendapat gelar 
pendidikan spesialisasi I bidang kesehatan 
dan budidaya satwa primata di Bowman 
Gray School of Medicine, Wake Forest Uni-
versity, Amerika Serikat. Kedua gelar yang 
diperolehnya tersebut menjadi latar bela-
kang keahlian yang merujuk pada kesehatan 
satwa perimata. Namun karena ketertarikan 
terhadap hewan tersebut, membuatnya me-
nerima pekerjaan untuk pencatatan silsilah 
harimau. Apalagi didukung dengan fakta 
keberadaan hewan yang dianalogikan seba-

gai raja hutan tersebut semakin 
mengkhawatirkan.

Wanita yang 
bekerja sebagai 

dosen FKH ini menuturkan bahwa jumlah 
harimau sumatera  saat ini hanya mencapai 
450-600 ekor. Data yang telah Ia dapatkan 
dari berbagai kebun binatang di Indonesia 
tersebut diolah sehingga dapat berguna un-
tuk mengelola perkawinan hewan.Sehingga 
data yang akan dimasukkan harus telebih 
dulu diverifikasi, sehingga pekerjaan ini me-
nuntut kejujuran yang tinggi. Jika data yang 
diverifikasi sudah benar maka data tersebut 
dimasukkan ke software Sparks (Single Po-
pulation Recording System). Dari data ter-
sebut dapat ditentukan pasangan yang tepat 
untuk dikawinkan, pengelolaan tersebut 
untuk mencegah perkawinan antar saudara. 
Hasil analisis dalam software tersebut selan-
jutnya dikumpulkan dan dibukukan secara 
internasional dalam CBSG (Conservation 
Breeding Specialist Group) yang merupa-
kan perkumpulan lembaga konservasi dunia 
yang memiliki misi membantu negara-nega-
ra dalam melestarikan hewan langka. 

“Saya belajar sampai 
orang bilang saya ahli 

seperti sekarang, 
sebenarnya ke-

ahlian saya berdasarkan pendidikan yaitu 
medical primatalogy atau kesehatan he-
wan primata. Waktu saya belajar primata 
di Amerika, advisor saya tanya, kalau mau 
bekerja dengan hewan selain monyet, kamu 
mau hewan apa? Otomatis saya jawab hari-
amau sumatera. Why? I think that is a cha-
rismatic animal, I believe we only have one 
now. Seperti pepatah pucuk dicinta ulam 
pun tiba, mendapat tawaran, otomatis saya 
terima”.

Ketika ditanya apakah profesi dokter 
hewan merupakan cita-citanya, wanita yang 
ramah ini dengan tegas menjawab tidak. 
Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah 
menengahnya di Bangkok, Ia mengaku 
tidak percaya diri untuk mendaftar di per-
guruan tinggi negeri saat pulang kembali 
ke Indonesia. Keinginannya untuk masuk 
kedokteran masih sangat tinggi kala itu, se-
hingga memilih prodi HPT (Hama Penya-
kit Tanaman) di pilihan pertama, menurut-
nya dengan prodi itu dirinya bisa menjadi 
dokter tumbuhan, jurusan kedua kehutan-
an, dan terakhir dokter hewan. 

“Memang saat sekolah di Bangkok saya 
juara 1 dikelas tapi dari tiga siswa. IPB me-
nawarkan mendaftar tanpa tes ya sudah saya 
ambil. Dari tiga prodi yang saya pilih, yang 
keterima dokter hewan. Saya tidak pernah 
menyesal masuk di FKH, kedokteran dapat, 
ambil spesialisnya hewan liar, otomatis ke-
hutanannya juga dapet, ilmunya bisa saya 
gunakan untuk tanaman juga”.

Setelah 16 tahun menjadi studbook, 
Ligaya mengaku setia menjalani profesi ter-
sebut. Meski pekerjaan utamanya sebagai 
dosen di IPB, ada motivasi untuk menjaga 
eksistensi hewan tersebut dialam yang mem-
buat dirinya masih bertahan. ’’Saya meng-
ambil pekerjaan ini karena suka belajar, I’m 
Happy tentu saja, kalau tidak sudah saya 
tinggalkan sejak dulu mba..”ujarnya seraya 
tersenyum. 

Ligaya Ita Tumbeleka: 
SOSOK

Sosok Di Balik Pencatatan Silsilah Harimau Sumatera

Saya mengambil 
pekerjaan ini karena 

suka belajar, I’m Happy 
tentu saja, kalau tidak 
sudah saya tinggalkan 

sejak dulu

DIAH AYU RESTANI
KPM 51 / FEMA 
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Ligaya Ita Tumbeleka: 

Status Indonesia yang notabene 
merupakan negara kepulauan 
sangat disayangkan karena seba-

gian besar penduduk di pesisir pantai dan 
beberapa pulau terpencil masih sangat mi-
nim merasakan kesejahteraan, baik dibidang 
pendidikan, kesehatan, informasi dan harga 
bahan baku yang melambung tinggi. Meng-
ingat hal tersebut, Kementerian Koordina-
tor Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya 
Republik Indonesia (Kemenko Maritim) 
bekerja sama dengan Pemerintahan Provin-
si Jawa Barat dan Institut Pertanian Bogor 
(IPB) dalam menggalakkan aksi peduli da-
erah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) 
yang disebut dengan Ekspedisi Nusantara 
Jaya (ENJ).

Kerjasama ini berupa pembinaan oleh 
Kemenko Maritim kepada peserta umum 
baik jalur Universitas untuk langsung bela-
jar dan memahami permasalahan di masya-
rakat, mengaplikasikan ilmu yang didapat di 
bangku kuliah. Sehingga, komunikasi pihak 
akademisi dengan masyarakat dapat terba-
ngun dan selaras.  

“Kegiatan tersebut diikuti oleh 1000 
pemuda Indonesia yang tergabung dalam 
kedua jalur diatas. Sehingga peserta yang 
tergabung dalam ENJ ini memiliki latar be-

lakang yang berbeda terutama peserta jalur 
umum ada yang berprofesi sebagai PNS, 
pegawai swasta, pelajar dan masih banyak 
lagi.” ungkap Muhammad Suhendar, SE. 
M.Si, selaku Ketua bidang pelatihan teknis 
kemaritiman. 

Suhendar menuturkan bahwa program 
ENJ ini merupakan ekspedisi tahunan yang 
dilaksanakan oleh Kemenko Maritim. Pro-
gram ini juga  didukung oleh Presiden In-
donesia Ir. H. Joko Widodo dalam Nawa 
Cita 1 dan 3 yang lebih menekankan pada 
pengabdian dan kerja keras sebagai bangsa 
maritim guna meningkatkan wawasan ke-
maritiman generasi muda terhadap pulau-
-pulau di Indonesia.

Peserta yang tergabung dalam ENJ 
sebelumnya mengikuti serangkaian seleksi 
dari Kemenko Maritim dari mulai pendaf-
taran online, registrasi peserta, pengumum-
an lulus tahap satu dan tahap dua, serta 
turut mengumpulkan esai terkait Ekspedisi 
Nusantara Jaya.  Menurut  Fhajar Muha-
mad Ramadhan, bendahara ENJ tim Jawa 
Barat, memaparkan bahwa dalam beberapa 
tahap tersebut terdapat seleksi yang ketat, 
misal ketika lulus tahap satu, peserta yang 
lulus sebanyak 50 orang dan pengumuman 
lulus tahap II jumlah peserta menjadi sete-

ngahnya. Persyaratan yang harus dilengkapi 
oleh para peserta pun cukup banyak, seperti 
surat keterangan sehat, bebas narkoba, data 
prestasi dan yang paling menonjol ialah esai 
dengan tema Jayamahe Jayamaha dan bebe-
rapa berkas lainnya. 

Berbeda dengan seleksi jalur umum, se-
leksi peserta dari jalur universitas diserahkan 
sepenuhnya kepada pihak universitasnya 
sendiri. Di IPB, ekspedisi ini lebih dituju-
kan kepada mahasiswa Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan (FPIK). Mahasiswa yang 
menjadi delegasi merupakan perwakilan dari 
himpunan mahasiswa dan klub yang ada di 
FPIK yang telah diseleksi diseleksi terlebih 
dahulu oleh BEM FPIK. Mahasiswa yang 
tergabung dalam ENJ tim IPB digabung-
kan dengan tim Jawa Barat. Hal tersebut 
dilakukan untuk mempermudah program 
kerja yang akan dilaksanakan juga pemilih-
an pulau yang akan menjadi target, mengi-
ngat IPB juga termasuk kedalam region Jawa 
Barat.

Program ini mendapatkan apresiasi dari 
pihak FPIK. Hal tersebut seperti yang di-
sampaikan oleh Dekan FPIK IPB ketika pe-
lepasan delagasi ENJ tim IPB. “Mahasiswa 
yang menjadi delegasi ENJ dari FPIK IPB 
diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu 

yang sudah diperoleh selama kuliah dan 
dapat membanggakan nama IPB dengan 
melakukan pengabdian kepada masyarakat 
tempat ekspedisi.” ujar Prof. Dr. Ir. Joko 
Santoso, M.Si. Prof. Joko juga mengharap-
kan para mahasiswa yang menjadi delegasi 
bisa menjadi mahasiswa FPIK yang berani 
berlayar seperti kabinet nama kabinet  BEM 
FPIK ‘Berani Berlayar’ ”

Berbeda dengan tahun sebelumnya 
yang melakukan ekspedisi ke lima pulau se-
kaligus yang memang pembagian pesertanya 
tidak per wilayah, tahun ini peserta ENJ le-
bih difokuskan pada pulau-pulau terdepan 
wilayah propinsi masing-masing, “Hal ini 
mengingat di provinsi yang sudah terlihat 
maju pun masih tetap terdapat segelintir 
wilayah yang masih tertinggal. Misalnya, 
provinsi DKI Jakarta memang untuk di DKI 
sudah maju tapi coba kita lihat ke kepulauan 
seribu yang termasuk kedalam provinsi ini 
masih tergolongkan pada daerah 3T” ung-
kap Muhammad Suhendar. Muhammad Su-
hendar juga mengungkapkan bahwa setelah 
kegiatan ekspedisi selesai, pulau-pulau yang 
menjadi target akan tetap dipantau per-
kembangan daerahnya, walaupun sifat dari 
pemantauan belum tentu dilakukan secara 
formal.

Menilik tujuan awal dari ENJ, program 
ini dilaksanakan guna membina kemandi-
rian dan peran serta mahasiswa terhadap 
masyarakat secara langsung, sehingga pi-
hak Kemenko Maritim tidak melakukan 
pembiayan secara penuh. “Dukungan tidak 
selalu berbentuk dana atau uang, namun 
dukungan moril, pembimbingan dan reko-
mendasi kami lakukan untuk mendorong 
para peserta bersinergi dengan berbagai 
pihak,” kata Muhammad Suhendar. Meski 
demikian, Kemenko Bidang Kemaritiman 
memberikan dukungan kebutuhan dasar 
berupa uang saku, uang makan dan tiket ka-
pal perintis bagi seluruh peserta ENJ 2016. 
“Para pemuda dituntut untuk berfikir, berk-
reasi dan bersinergi, serta merangkul seluruh 
komponen bangsa dan masyarakat dalam 
membangun dan mengabdi wilayah pulau-
-pulau terdepan,” tutupnya.

SEPUTAR KAMPUS

SIFA FAUZIAH GANDA SARI
BDP 50 / FPIK 

Tingkatkan Bela Negara, 
Kemenko Maritim Ajak Kerjasama 
Pemprov Jabar dan IPB

Foto: Istimewa



12

Menurut data Badan Pusat 
Statistik (BPS), pada tahun 
2015, produktivitas tanam-

an padi, jagung, dan kedelai di Indonesia 
mengalami kenaikan dibanding dua tahun 
sebelumnya. Angka produktivitas tersebut 
pada tahun 2015 adalah 5,3 ton/ha untuk 
padi; 5,2 ton/ ha untuk jagung; dan 1,6 ton/
ha untuk kedelai. Namun, meski naik, me-
nurut data Kementrian Pertanian (Kemen-
tan), angka impor ketiga komoditas tersebut 
justru meningkat pada tahun 2015 diban-
dingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut 
diyakini sebagai adanya kesenjangan antara 
jumlah ketersediaan dan kebutuhan serta un-
tuk melindungi harga komoditas tersebut di 
tingkat masyarakat.

Presiden RI, Joko Widodo, pada awal 
masa pemerintahannya, berjanji akan meme-
nuhi semua kebutuhan untuk program swa-
sembada pangan. Tak tanggung-tanggung, 
pada pemerintahan era Jokowi, swasembada 
pangan ditargetkan dapat tercapai tiga tahun 
sejak awal masa pemerintahan, yakni tahun 
2017. Pada saat Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di Jakarta (18/12/14), Jokowi 
menyampaikan misinya untuk melakukan 
pemberhentian impor beras dalam jangka 
waktu tiga tahun, yang kemudian disusul de-
ngan jagung, kedelai, gula, dan daging sapi. 

Di beberapa kesempatan, Jokowi 
juga pernah menyampaikan bahwa jika 
swasembada tersebut tidak tercapai pada 
tahun 2017, maka ia meminta menteri-
-menteri yang berkaitan dalam program 
tersebut untuk mengundurkan diri. Ia 
juga menegaskan bahwa swasembada pa-
ngan sudah tidak dapat ditunda agar im-

por dapat ditekan, mendukung ketahanan 
pangan, serta menyejahterakan petani.

Usaha untuk mencapai swasembada se-
belum era Jokowi bukan tidak pernah dilaku-
kan. Berbagai upaya merakit varietas unggul, 
perbaikan rantai produksi, serta upaya lain-
nya sudah pernah dilakukan. Tetapi, usaha 
tersebut dinilai belum memberi perubahan 
signifikan bagi perbaikan sektor ini. Harga 
yang melambung di luar musim panen, ke-
tidaksediaan benih dan pupuk, impor, serta 
layunya semangat petani untuk menanam 
masih menjadi masalah utama di sektor per-
tanian, bukan hanya pada tanaman pangan.

Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, 
mengatakan terdapat lima masalah utama 
dalam mewujudkan swasembada, teruta-
ma beras, seperti yang dikutip dari Tempo 
(15/9/15). Kelima hal tersebut adalah dis-
tribusi pupuk yang lambat, benih unggul 
tidak tersedia, kerusakan irigasi, kekurangan 
tenaga penyuluh, dan kurangnya alat pro-
duksi pertanian. Keseriusan untuk mencapai 
swasembada hingga kini diwujudkan dengan 
upaya-upaya antara lain dengan perluasan 
areal tanam, perbaikan saluran irigasi, dan 
pengadaan benih unggul, serta persiapan pa-
sar untuk pemasaran pasca panen.

Swasembada pangan ini tidak hanya 
menjadi tanggung jawab Kementerian Perta-
nian (Kementan) semata, namun juga mem-
butuhkan sinergi dengan sektor lain, dian-
taranya Kementrian Pekerjaan Umum (PU) 
dalam perbaikan irigasi, Kementerian Perda-
gangan pada penetapan harga dan distribusi, 
dan Kementerian Perindustrian. Bahkan, 
Kementan juga menggandeng beberapa Per-
guruan Tinggi, seperti IPB dan UGM demi 

terwujudnya Swasembada Pangan 2017 da-
lam program Upaya Khusus Padi, Jagung, 
dan Kedelai (Upsus Pajale). Upsus Pajale ini 
merupakan serangkaian program dukungan 
langsung, pengawalan, dan pendampingan 
yang terintegrasi untuk meningkatkan pro-
duksi pangan nasional.

Insitut Pertanian Bogor (IPB) sebagai 
salah satu kampus yang terus melahirkan 
inovasi, terutama di bidang pertanian, juga 
menawarkan berbagai inovasi sebagai upaya 
perwujudan swasembada tersebut.

Berbagai inovasi yang telah dilahirkan 
IPB untuk pembangunan pertanian Indo-
nesia, secara paralel turut menyumbang 
peran untuk tercapainya ketahanan dan 
swasembada pangan. Peningkatan produk-
tivitas tanaman dinilai menjadi solusi yang 
memungkinkan untuk permasalahan impor, 
dibandingkan dengan menambah luas areal 
pertanian dan mengubah pola pikir masya-
rakat untuk melakukan program diversifikasi 
pangan. 

Varietas unggul tanaman pokok, seperti 
padi, sudah banyak dilahirkan oleh IPB se-
bagai upaya menjawab tantangan pertanian 
masa kini. IPB 3S dan IPB 4S merupakan 
dua dari beberapa varietas yang dihasilkan 
dari penelitian dosen IPB. Varietas padi 
tersebut terbukti mempunyai potensi hasil 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan va-
rietas yang sudah ada, yakni 11,23 ton/ ha 
pada IPB 3S dan 10,5 ton/ ha pada IPB 4S. 
Selain itu, tipe nasi pulen yang dihasilkan 
dari varietas tersebut dinilai potensial untuk 
dikembangkan, karena banyak disukai oleh 
masyarakat Indonesia.  

Penemuan varietas padi yang memiliki 

potensi hasil tinggi dan tahan terhadap hama 
tungro tersebut menurut pemulianya, Dr. Ir. 
Hajrial Aswidinoor, M.Sc, merupakan ja-
waban atas habisnya potensi varietas yang su-
dah ada. “Para peneliti di dunia melihat padi 
tipe revolusi hijau seperti Ciherang dan IR 
64 produksinya sudah melandai. Sudah su-
lit meningkatkan produktivitas per hektar,” 
kata Dr. Hajrial. 

Eksistensi varietas unggul baru padi 
yang dilepas pada tahun 2012 ini bertambah 
ketika panen raya varietas ini di Karawang 
yang turut dihadiri oleh Jokowi (27/9/15). 
Saat itu, ketika mendapati hasil panen IPB 
3S yang mencapai 13,4 ton dalam bentuk ga-
bah kering panen, Jokowi langsung meminta 
IPB untuk menggarap varietas tersebut di 
lahan 100.000 hektar di Karawang. Seperti 
yang dilansir dari Kompas (27/9/15), paso-
kan beras dari Karawang diharapkan mam-
pu menambah stok Badan Urusan Logistik 
(Bulog).

 Meski berpotensi hasil tinggi, pena-
naman varietas padi IPB 3S baru akan me-
capai hasil maksimum jika dibarengi dengan 
teknologi tanam IPB Prima, yang diantara-
nya dengan pembalikan jerami, penggunaan 
teknik irigasi berselang, serta penanaman 3-4 
anakan per lubang. “Keunggulannya baru 
terlihat ketika digandeng cara budidaya yang 
optimum,” terang Dr. Hajrial.

Tidak hanya padi, inovasi lain yang di-
lakukan dosen IPB pada komoditas kedelai, 
yakni teknologi tanam Budidaya Jenuh Air 
(BJA) dinilai mampu menjawab  masalah 
rendahnya produktivitas tanaman kedelai 
dan menekan impor. Teknologi  temuan 
Prof. Dr. Ir. Munif Ghulamahdi, MS ini 
memberi solusi terhadap masalah kebutuhan 
kedelai dan penyusutan lahan subur di pulau 
Jawa, sehingga perlu adanya pemanfaatan la-
han pasang surut di luar Jawa untuk kedelai.

 Berangkat dari permasalahan nasional, 
yakni tidak tersedianya benih unggul di level 

petani serta agar varietas baru yang dihasil-
kan dapat ditanam luas oleh petani, IPB 
mencanangkan suatu program yang disebut 
dengan Start Up Industri Benih. “Ini adalah 
salah satu cara kita sebagai sistem untuk swa-
sembada yang berkelanjutan,” tutur Dr. Ir. 
Abdul Qadir, M.Si, ketua pelaksana program 
Start Up Industri Benih.

Program ini merupakan cara untuk me-
nyediakan benih sumber dari benih penjenis 
untuk industri benih komersial agar benih 
bermutu dapat tersedia di level petani. Start 
Up industri ini nantinya akan bekerjasama 
dengan Bogor Life Science and Technology 
(BLST) dan asosiasi penangkar/ produsen 
benih, Asbenindo. Saat ini, program tengah 
berjalan dengan diawali oleh kegiatan pena-
naman bibit IPB 3S di lahan seluas 50 ha di 
Bogor pada April lalu dan proses panen pada 
bulan Juli.

Selain mengadakan benih sumber, pro-
gram ini juga memiliki kegiatan inti lainnya, 
yakni meng-upgrade fasilitas seed center 
yang ada di IPB, pelatihan Sumber Daya 
Manusia(SDM) petani dan penangkar, serta 
membuat demontration plot sebagai lahan 
percontohan. “Kemungkinan kalo di IPB 
berhasil, perguruan tinggi lain yang punya 
inovasi varietas baru juga akan melakukan 
hal seperti ini. Bikin suatu Start Up industri 
benih sumber untuk varietas dia (perguruan 
tinggi lain),” kata Dr. Qadir.

Dr. Qadir optimis swasembada bisa ter-
capai dengan dikembangkannya varietas IPB 
3S ini, karena produktivitas varietas tersebut 
yang signifikan (lebih tinggi). “Selama tek-
nologi budidayanya sesuai dengan Standard 
Operation Procedure (SOP) IPB,” tutupnya.

Menggapai SWASEMBADA PANGAN 2017
MUNGKINKAH?

PERTANIAN
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Kecukupan pangan menjadi masalah 
yang kerap dihadapi oleh Negara, 

tingginya jumlah penduduk dan pesatnya 
laju pertumbuhan populasi manusia yang 
lebih cepat dibandingkan ketersediaan 
bahan pangan dapat menjadi ancaman 
serius berupa krisis pangan. Bahkan untuk 
saat ini Indonesia sebagai Negara agraris 
justru harus mengimpor bahan pangan dari 
negara lain. Hal itu justru memudarkan 
kejayaan Swasembada Beras yang pernah 
diraih Indonesia pada masa orde baru. 
Bahkan Indonesia tidak hanya mencukupi 
kebutuhan pangan Nasional, namun juga 
Indonesia dapat mengubah status dirinya 
menjadi Negara Pengekspor beras terbesar 
di dunia.

Indonesia mampu membuktikan 
dan berkomitmen untuk meningkatkan 
pendapatan pertanian dari swasembada 
beras, jagung, serta palawija. Bahkan 
pada Rencana Pembangunan Lima 
Tahun (Repelita), swasembada pangan 
merupakan fokus tersendiri dalam rencana 
pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. 

Perjalanan Indonesia menuju Swasembada 
Beras

Pada rezim pemerintahan Soekarno 
tahun 1952 hingga 1956, swasembada 
beras diterapkan melalui program 
kesejahteraan Kasimo, dengan mendirikan 
Yayasan Bahan Makanan (BAMA) yang 
kemudian berganti Yayasan Urusan Bahan 
Makanan (YUBM) pada 1953 hingga 
1956. Swasembada beras tetap dijalankan 
melalui program sentra padi yang diatur 
oleh Yayasan Badan Pembelian Padi 
(YBPP) pada tahun 1956 hingga 1964. 
Pada 1963, Soekarno memasukkan jagung 
sebagai bahan pangan pengganti selain 
beras, dan pada 1964 menerapkan Panca 
Usaha Tani. 

Pada pemerintahan transisi tahun 
1965-1967, terbentuk Komando Logistik 
Nasional (Kolognas), yang kemudian 
dibubarkan pada tahun 1967. Pada 14 Mei 
1967 lahir Badan Urusan Logistik (Bulog), 
yang berfungsi sebagai agen pembeli beras 
tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal 
diproyeksikan untuk menjaga ketahanan 
pangan Indonesia melalui dua mekanisme 
yakni stabilisasi harga beras dan pengadaan 
bulanan untuk PNS dan militer. 

Pada Repelita 1 dan 2 tahun 1969-
1979, Bulog mendapat tambahan tugas 
sebagai manajemen stok penyangga 
pangan nasional dan penggunaan neraca 
pangan nasional sebagai standar ketahanan 
pangan. Pada tahun 1971, Bulog memiliki 
tugas sebagai pengimpor gula dan gandum. 
Kemudian untuk mencapai swasembada 
beras pada 1974, Soeharto mengeluarkan 
Revolusi Hijau. Namun nahasnya 
Revolusi Hijau telah menyebabkan 
terjadinya kesenjangan ekonomi dan 
sosial pedesaan. Hal ini kerena Revolusi 
Hijau hanya menguntungkan petani 
yang memiliki tanah lebih dari setengah 
hektare, dan petani kaya di pedesaan, serta 
penyelenggara negara di tingkat pedesaan. 

Pada tahun 1977, Bulog mendapat 
tugas tambahan kembali, yaitu sebagai 
kontrol impor kedelai. Hingga tahun 1978 
ditetapkan harga dasar jagung, kedelai, 
kacang tanah, dan kacang hijau. Pada 
Repelita 3 dan 4 Orde Baru, kebijakan 
pangan dari swasembada beras beralih ke 
swasembada pangan. 

Pada masa itu tercatat bahwa pada 
1978 diterbitkannya Keppres No 39 tahun 

1978 yang menyatakan tugas Bulog adalah 
sebagai pengontrol harga gabah, beras, 
tepung, gandum, dan gula pasir. Hasilnya, 
pada 1984 Indonesia mencapai level 
swasembada pangan dan mendapat medali 
dari Food and Agriculture Organization 
(FAO).

Prestasi Indonesia sebagai Negara 
Pengekspor Beras

Program kerja pertanian pada masa 
kepemimpinan Soeharto berbuahkan 
prestasi. Bahkan Indonesia dikenal sebagai 
negara agraris pengekspor beras terbesar 
pada tahun 1966, Indonesia dinilai 
mampu mencukupi kebutuhan pangan 
di dalam negeri melalui swasembada 
beras pada tahun 1984. Pada tahun 1969 
Indonesia memproduksi beras sekitar 
12,2 juta ton beras, sementara pada tahun 
1984, produksi beras mencapai 25,8 juta 
ton beras. Hal ini membuat Indonesia 
mencapai level swasembada pangan dan 
mendapat medali dari Food and Agriculture 
Organization (FAO) yang bertuliskan 
“From rice importer to self sufficiency ” 
dari Food and Agriculture Organization 
(FAO). Indonesia dinyatakan mampu 
mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras 
atau mencapai swasembada pangan. 

Strategi Soeharto Mencapai Swasembada 
Pangan

Dalam buku Kembali ke Jalan Lurus 
(Esai-Esai 1966-99), Emil Salim menilai 
keberhasilan Soeharto dalam mendorong 
terwujudnya swasembada pangan pada 
1984 bukan terletak pada luasnya lahan 

pertanian yang dimiliki Indonesia. Namun, 
pola dan strategi yang justru muncul 
dari kebaikan komunikasi dan kerjasama 
antarpihak yang terkait dalam menekankan 
pentingnya pembangunan sektor pertanian 
secara menyeluruh, termasuk kesiapan 
petani hingga di pelosok daerah.

“Hasil (swasembada) ini dicapai bukan 
dengan menggunakan ‘perkebunan sawah’ 
yang besar, tetapi dihasilkan oleh jutaan 
petani dengan lahan yang kecil,” tulis Emil.

Emil juga menilai bahwa hasil kerja 
pertanian yang bermultidimensi mencakup 
peranan besar petani di Indonesia dalam 
swasembada beras, mendorong ekspor, 
mengentaskan kemiskinan, mendorong 
pertumbuhan industri, dan meningkatkan 
kualitas manusia Indonesia.

Tidak hanya itu,  keterlepasan 
Indonesia dari jeratan status sebagai negara 
pengimpor beras dipengaruhi gagasan 
pendirian lembaga yang berkewenangan 
menjaga stabilitas harga pangan dalam 
negeri. Melalui Keputusan Presidium 
Kabinet Nomor 114/Kep/1967, 
terbentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) 
pada 10 Mei 1967 sebagai Lembaga 
Pemerintah Non-Departemen (LPND) 
dan bertanggungjawab langsung kepada 
Presiden yang bertugas mengendalikan 
harga dan mengelola persediaan beras, 
gula, tepung terigu, kedelai, pakan, daging 
sapi dan bahan pangan lainnya. Bulog 
pada awal berdiri juga diposisikan sebagai 
importir tunggal yang bertugas membatasi 
impor pangan agar tidak dikendalikan 
mafia kartel pangan.

“Sekali lagi saya tekankan, bahwa Badan 
ini bertugas membantu pemerintah dalam 
pengadaan dan penyaluran bahan pokok 
dengan pengarahan secara cepat dan 
tepat sesuai dengan dan kepada mereka 
yang membutuhkan,” tutur Soeharto 
saat melantik Mayor Jenderal Achmad 
Tirtosoediro sebagai Kepala Bulog pertama 
pada 17 Mei 1967.

Direktur Utama Perusahaan Umum 
(Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) 

Djarot Kusumayakti mencoba mengamati 
keberhasilan Bulog era Orde baru dalam 
mewujudkan ketahanan pangan dan 
swasembada beras. Menurut Djarot, salah 
satu faktor penting yang dapat mendukung 
peningkatan produksi pertanian masa 
itu adalah komunikasi yang baik yang 
dilakukan oleh antarpihak yang terlibat, 
serta penggunaan instrumen dan data yang 
terintegrasi  dalam melakukan kerja-kerja 
peningkatan produksi pertanian.

Dilansir dari Metrotvnews.com,“Kalau 
melihat kejayaan swasembada dulu, saya 
kira di sana terdapat satu kesepakatan 
instrumen dan data yang dipakai. Semisal, 
berapa luas total lahan pertanian kita? 
Berapa jumah sumberdaya manusia tani 
Indonesia? Itu memakai satu sumber. 
Sehingga kita berangkat dari tolok ukur 
yang sama,” tutur Djarot 

Djarot menambahkan, Keunggulan 
lain dari program ketahanan pangan 
era Orde Baru, terutama terkait Bulog 
adalah dikembangkanya institusi-institusi 
yang mendukung pertanian, mulai dari 
koperasi yang melayani kebutuhan pokok 
petani dalam usaha agribisnis. Pada posisi 
ini, selain bertugas menampung hasil 
pertanian, Bulog juga dilibatkan untuk 
berkomunikasi dengan institusi penelitian 
seperti Balai Penelitian Tanaman Pangan 
(BPTP) untuk menghasilkan inovasi 
pengembangan pertanian.

Pada masa pemerintahan Soeharto 
juga dikembangkan institusi-institusi 
yang mendukung pertanian, mulai dari 
koperasi yang melayani kebutuhan pokok 
petani dalam usaha agribisnisnya, Bulog 
yang menampung hasil dari petani, 
institusi penelitian seperti BPTP yang 
berkembang untuk menghasilkan inovasi 
untuk pengembangan pertanian yang pada 
masa Soeharto salah satu produknya yang 
cukup terkenal adalah Varietas Unggul 
Tahan Wereng (VUTW), hingga berbagai 
bentuk kerjasama antar lembaga yang 
terkait penyediaan sarana prasaran yang 
mendukung pertanian seperti irigasi dan 

pembangunan pabrik pupuk.
Penyediaan sarana penunjang, seperti 

pupuk, diamankan dengan membangun 
pabrik-pabrik pupuk. Para petani dimodali 
dengan kemudahan memperoleh kredit 
bank. Pemasaran hasil panen mereka 
dijamin dengan kebijakan harga dasar dan 
pengadaan pangan. Diperkenalkan juga 
manajemen usaha tani, dimulai dari Panca 
Usaha Tani, Bimas, Operasi Khusus, dan 
Intensifikasi Khusus yang terbukti mampu 
meningkatkan produksi pangan, terutama 
beras. Saat itu, budi daya padi di Indonesia 
adalah yang terbaik di Asia. Pemerintah 
memfasilitasi ketersediaan benih unggul, 
pupuk, pestisida melalui subsidi yang 
terkontrol dengan baik. Pabrik pupuk 
dibangun. Petro Kimia Gresik di Gresik, 
Pupuk Sriwijaya di Palembang, dan Asean 
Aceh Fertilizer di Aceh. 

Teknologi pertanian diperkenalkan 
dan disebarluaskan kepada para petani 
melalui kegiatan penyuluhan. Pemerintah 
menempatkan para penyuluh pertanian di 
tingkat desa dan kelompok petani. Selain 
program penyuluhan, kelompencapir 
(kelompok pendengar, pembaca, 
pemirsa), juga menjadi salah satu program 
pertanian Orde Baru yang khas, karena 
menyuguhkan temu wicara langsung antara 
petani, nelayan, dan peternak dengan 
menteri atau Presiden Soeharto langsung. 
Kelompencapir juga menyelenggarakan 
kompetisi cerdas cermat pertanian yang 
diikuti oleh para petani berprestasi dari 
berbagai daerah.

Berkaca dari Orde Baru
Puncaknya, di akhir kekuasaan Orde 

Baru pada 1997, Indonesia tampak 
kewalahan dalam menghadapi ancaman 
Elnino. “Pada saat terjadi elnino waktu itu, 
pejabat menyatakan bahwa Indonesia baru 
swasembada dan tidak akan terdampak 
elnino. Namun fakta mengatakan lain, 
elnino memukul mundur jumlah produksi 
pertanian masa itu,” kata Djarot.

Tugas penyerapan gabah yang diemban 
Bulog dalam panen raya Maret-Juni 
merupakan bagian penting dalam 
terwujudnya cita-cita ketahanan pangan 
nasional. Meskipun begitu, menurut 
Djarot, Bulog harus melakukan penyerapan 
sesuai dengan harga pembelian pemerintah 
(HPP) yang ditunjukkan dalam Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015.

“Dalam Inpres tersebut dicantumkan 
bahwa harga Gabah Kering Panen (GKP) 
Rp3.700 per kilo gram, Gabah Kering 
Giling (GKG) Rp4.600 per kilo gram, 
dan beras Rp7.300. Sehingga jika harga di 
lapangan berada di atas HPP, maka Bulog 
tidak bisa apa-apa,” ujar Djarot.

Bulog, yang dalam hal ini sebagai 
pelaksana penyerapan produksi pertanian 
yang diembankan pemerintah tidak 
bisa memaksakan para petani untuk 
menyerahkan gabah hasil panennya hanya 
kepada Bulog. Saat ini, Bulog masih 
berperan sebagai operator yang bertugas 
menjaga stabilitas harga pangan, salah 
satunya melalui penyerapan gabah dari 
petani.

BERKACA PADA SWASEMBADA ORDE BARU

PERTANIAN

     Indonesia dikenal 
sebagai negara 
agraria pengekspor 
beras terbesar pada 
tahun 1966

"
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Program perakitan genetika pada 
varietas sayuran khususnya cabai 
telah dikembangkan sejak tahun 

2003 oleh Dosen Departemen Agronomi 
dan Hortikultura, Prof. Dr. Muhamad Syu-
kur, SP, Msi. Varietas Cabai khususnya cabai 
hias yang memiliki berbagai macam warna 
memang diperuntukan untuk masyarakat 
agar mudah ditanam di pekarangan rumah.

"Cabai hias lebih mudah untuk dita-
nam dipekarangan rumah karena bisa di-
tanam di dalam pot, desain warna atraktif 
dan tidak tinggi. Warna dibuat seatraktif 
mungkin sehingga buah cabenya ada gradasi 
warna. Cabai hias ini memang diperuntukan 
ibu-ibu rumah tangga " tutur Syukur

Cabe hias ini memiliki keunikan khu-
sus dan tingkat kepedasan yang tinggi. Cabai 

hias didesain dengan warna yang atraktif se-
perti IPB Seroja yang memiliki delapan buah 
warna yang berbeda. Selain varietas tersebut, 
ada juga Syakira, Jelita, Namira, Ayesha, se-
dangkan cabai Lembayung berwarna ungu 
dan cabai Unggara yang berwarna ungu tua.

Warna yang dihasilkan merupakan hasil 
dari persilangan dengan cara memodifikasi 
genetic tiap varietas cabai “untuk modifika-
si genetik yaitu menggabungkan gen yang 
sudah ada, sebagai contoh jika ada sumber 
ungu yang belum menarik maka akan dika-
winkan dengan hijau yang menarik jadi da-
pat menghasilkan warna ungu menarik, jadi 
perlu ada sumber ungunya. Sedangkan un-
tuk cabai pelangi, cabai ini memiliki gradasi 
warna mulai dari putik sampai matang dan 
berwarna merah tapi karena munculnya bu-

nga tidak sama dan berbeda waktunya maka 
akan ada gradasi warna dalam satu pohon”

Kelompok cabai hias ini memiliki ting-
kat kepedasan yang cukup tinggi, hampir 
2-3 kali dari cabai biasa. Tingkat capcaisin 
atau senyawa kimia yang membuat cabai 
memiliki rasa pedas di cabai hias bisa men-
capai 2000 ppm (part per million). “Cabe 
merah besar, memiliki kadar capsaicin seki-
tar 400 ppm. Sedangkan cabe keriting 600-
1000 ppm. Di atas 1000 adalah cabe rawit. 
Cabe hias memiliki kadar capcaisin cukup 
tinggi, yaitu 2000 ppm, bahkan ada yang 
lebih dari itu dari kelompok sinesis,” ungkap 
Pria kelahiran Srikembang.

“Pengaturan tingkat kematangan setiap 
buah dilakukan agar dalam satu tanaman 
bisa seperti pelangi. Jadilah cabe hias yang 

bisa di konsumsi.Cabai hias yang bisa dikon-
sumsi dapat digunakan untuk meningkat-
kan ketahanan pangan keluarga melalui pe-
manfaatan pekarangan dan urban farming,” 
imbuh Syukur.

Pria yang pernah mendapatkan Anuge-
rah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) 
ini mengatakan untuk merawat cabai hias di 
pekarangan rumah memang cukup mudah 
karena tidak membutuhkan 

banyak air maupun sumber matahari. 
Bahkan cabai ini dapat dipanen setelah dua 
bulan dan bisa hingga delapan kali panen 
dengan capaian 500 gram. 

Pria yang saat ini menjabat sebagai Sek-
retaris Komisi C Dewan Guru Besar menu-
turkan bahwa secara nasional, konsumsi ca-
bai adalah 2,6 hingga 3 kilogram per kapita 

per tahun. Jika masing-masing rumah tang-
ga memiliki 5-10 pot tanaman cabai yang 
ditanam secara bergiliran, maka ketersediaan 
cabai akan mencukupi kebutuhan keluarga 
sepanjang tahun.

Benih cabai hias ini sudah dikomersial-
kan melalui BLST, dan dapat dengan mudah 
ditemukan di toko online, serambi botani 
serta Indo Flower.

“benih dijual di serambi botani dengan 
harga Rp 27.000/200 butir. Sedangkan jika 
dicek di toko online seperti bukalapak  toko-
pedia, lazada, elevenia, belanja.com, shoppe. 
cabe hias yang dijual di lapak online sehar-
ga Rp 20.000 karena mereka adalah reseller 
sedangkan  kita menjualnya hanya dengan 
harga Rp 10.000” tutup Syukur.

PERTANIAN

A nggrek menjadi 
salah satu tanaman hias yang 
banyak digemari. Daya tarik 

anggrek terletak pada keindahan pada bu-
nganya yang memiliki beragam bentuk dan 
warna. Selain itu, daya tarik anggrek juga 
terletak pada daya kemekaran bunganya, 
kecepatan anggrek untuk berbunga, dan ke-
langkaan jenis anggrek.

IPB sendiri memiliki sebuah tempat 
khusus yang digunakan untuk budidaya 
anggrek, yaitu Angle House yang terletak di 
Leuwikopo. Bangunan ini dibangun pada 
tahun 2012 dengan inisiasi dari Prof. San-
dra Aziz dan Dr. Ir. Dewi Sukma.  “Awalnya 
sih untuk tanaman hias dan bunga, namun 
melihat dari anggrek yang memiliki pros-
pek yang lebih bagus, akhirnya dipilihlah 
anggrek”, tutur Bapak Edi salah satu teknisi 
lapang di bagian anggrek dan tanaman hias.

Koleksi yang dimiliki Angle House ada 
sebanyak 140 spesies dari 20 genus. Sedang-
kan untuk anggrek yang bersifat langka dan 
dilindungi ada sekitar 12 spesies dari 20 
spesies langka dan dilindungi di Indonesia. 
Beberapa jenis anggrek langka yang ada 

yaitu grammatophyl-
lum speciosum (anggrek 

raksasa), aerides odorata (anggrek kuku ma-
can), phalaenopsis javanica, phalaenopsis gi-
gantea,  grammatophyllum scriptum, vanda 
mentawai,  dan lain-lain.

Angle house difungsikan sebagai tem-
pat penelitian dosen dan mahasiswa menge-
nai bunga anggrek. Produksi bunga anggrek 
di IPB sendiri belum sampai tahap penjual-
an. IPB masih berada di tahap persiapan un-
tuk penjualan. Anggrek dijual dalam wujud 
tanaman yang sedang berbunga di dalam 
pot. “Untuk saat ini kami sedang fokus di 
Dendrobium, yang memiliki bunga indah,” 
tutur Pak Edi. Selain itu, sasaran konsumen 
yang dituju pada umumnya adalah ibu-ibu 
dan para hobiis tanaman anggrek.

Tanaman anggrek yang sedang berbu-
nga memiliki harga yang berkisar 70 ribu 
sampai 130 ribu rupiah. Sedangkan untuk 
anggrek langka, satu pot tanaman yang be-
lum berbunga dapat dihargai sampai 300 
ribu. “Anggrek raksasa ini, kalau sedang 
berbunga, satu pot besar ini harganya bisa 
mencapai 7 juta rupiah,” ungkap Bapak Edi.

Selain itu, untuk memberi suatu nilai 
tambah, dapat dilakukan dengan packaging 
atau pengemasan yang tepat dan menarik. 
“Kalau kita jual tiga tanaman menjadi satu, 

ditambah dengan pengemasan yang bagus, 
harganya bisa melonjak jauh. Bisa mencapai 
1 juta rupiah,” ujar Bapak Edi. Selain itu 
pemanfaatan limbah serabut kelapa menjadi 
wadah tanam anggrek, juga dapat memper-
cantik tampilan tanaman. 

Terdapat dua jenis tanaman anggrek 
berdasarkan tempat hidupnya. Anggrek 
yang hidup dengan cara menopang pada 
tanaman lain adalah anggrek epifit, sedang-
kan anggrek yang hidup di tanah dinama-
kan anggrek terrestrial. Keduanya memiliki 
tingkat kerumitan masing-masing dalam 
perawatannya. “Anggrek tanah (terestrial) 
merupakan salah satu jenis anggrek yang 
mudah perawatannya,” tambah Bapak Edi. 
 
Budidaya Anggrek

Dalam pembudidayaan anggrek, dibu-
tuhkan ketelatenan, keuletan, dan ketekun-
an sang pelaku budi daya.  Selain itu, dibu-
tuhkan pula modal awal yang cukup besar. 
Salah satu modal awal yang cukup besar ada-
lah bangunan tanam. Anggrek hidup di ba-
wah naungan untuk melindungi agar tidak 
terkena guyuran air hujan secara langsung. 
Selain itu bibit anggrek juga merupakan sa-
lah satu modal awal. Untuk mendapatkan 
anggrek yang bagus, biasanya digunakan 
bibit hybrid yang diimpor dari luar negeri. 

Sarana produksi lainnya, seperti pupuk,  dan 
media tanam juga merupakan salah satu mo-
dal awal budi daya anggrek.

Media tanam yang digunakan untuk 
menanam anggrek dipilih dengan kriteria 
memiliki kemampuan aerasi dan drainase 
yang baik. Beberapa contoh media tanam 
yang sering digunakan yakni pakis, serutan 
atau potongan kayu, sabut kelapa, arang 
kayu, pecahan batu bata atau genting, kulit 
batang, dan moss kadaka. Untuk saat ini, 
moss kadaka belum bisa diproduksi di dalam 
negeri, dan harganya cukup mahal. Namun 
ia memiliki beberapa keunggulan seperti da-
pat mengatur kelembaban dan merupakan 
salah satu media yang terbilang awet.  

Pupuk yang digunakan untuk memu-
puk tanaman anggrek adalah pupuk daun. 
Dosis dan jenis pupuk yang digunakan di-
sesuaikan dengan umur tanaman.Umur 0 
sampai 6 bulan, dilakukan aplikasi pupuk 
yang mengandung unsur Nitrogennya (N) 
tinggi. Sedangkan pada umur  6 bulan sam-
pai 1,5 tahun, digunakan pupuk NPK yang 
seimbang. Hal ini bertujuan untuk merang-
sang pembungaannya. Aplikasi pupuk dila-
kukan dengan cara penyemprotan langsung 
ke daun dan perakaran.

Salah satu spesies yang sering dibudida-
yakan adalah dendrobium. Hal itu karena 

anggrek spesies ini memiliki bunga yang in-
dah dan unik. “Ada yang namanya dendro-
bium stroberi, karena memiliki warna yang 
mirip dengan buah stroberi,” tutur Bapak 
Edi.

Kreativitas sangat dibutuhkan untuk 
mendapatkan nilai tambah pada bunga ang-
grek, seperti menyilangkan bunga anggrek 
secara mandiri. “Penyilangan dapat dilaku-
kan antar spesies dalam genus yang sama, 
dan bahkan antar genus, seperti cattleya 
vandaopsis,” ujar Bapak Edi. Penyilangan 
pada tanaman anggrek bertujuan untuk 
mendapatkan spesies baru  dengan warna 
dan corak yang unik.

“Kita masih kalah sama Taiwan. Di 
Taiwan, anggrek bisa mekar dan menjuntai 
sampai 2 meter,” kata Bapak Edi. Penelitian 
dan pengembangan yang serius, serta kreati-
vitas dari sang peneliti tentang bunga ang-
grek harus terus dilakukan agar dapat pro-
duksi anggrek yang unik, dan bernilai jual 
tinggi.  “Intinya dalam pertanian, kita harus 
selalu mengikuti perkembangan yang ada, 
jangan sampai ketinggalan. Kita juga perlu  
untuk terus berinovasi,” tambah Bapak Edi.

CABE HIAS:
PEDAS DAN MEMPESONA

Anggrek, 
Si Cantik Berprospek Menarik

Shalsa Nurhasanah
GFM 50 / FMIPA

Puput Nurul Utami
SKPM 51 / FEMA
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PEMIRA JADI PORTAL ASPIRASI
 MAHASISWA DIPLOMA

DIPLOMA

Pemilihan raya (Pemira) yang dilak-
sanakan serentak di seluruh fakultas, 
termasuk Diploma telah memberikan 

pengaruh pada kebijakan kampus, sistem 
penyampaian aspirasi, maupun fasilitas ma-
hasiswa Diploma. “Dengan adanya kegiatan 
Pemira ini, nantinya akan terpilih presiden 

terbuka di hadapan mahasiswa Diploma. 
Kegiatan kampanye ini dilaksanakan satu 
kali pada beberapa hari menjelang Pemira. 
Dengan pelaksanaan kampanye dan sosialisasi 
yang hanya dilakukan satu kali, banyak ma-
hasiswa Diploma yang merasa belum cukup 
mengenal calon Presma yang akan mereka 
pilih. “Seharusnya KPR lebih mensosialisasi-
kan lagi perihal Pemira dan calon Presma yang 
akan dipilih, agar mahasiswa Diploma juga 
tidak salah memilih Presma,” papar Rezky. 
Rezky juga mengungkapkan, Selain kurang-
nya sosialiasi mengenai Pemira dan Capresma, 
keefektifan pelaksanaan Pemira di Diploma 
juga dirasakan masih kurang maksimal. Hal 
ini disebabkan masih ada beberapa aspirasi 
dari mahasiswa Diploma yang belum tertam-
pung, terutama dalam hal fasilitas. Salah satu-
nya adalah terkait Student Center di Diploma 
yang belum bisa menampung semua Lembaga 
Kemahasiswaan (LK) yang ada disana. Dari 
18 LK yang ada di Diploma, hanya beberapa 
LK yang baru mempunyai ruang sekretariat. 
Pendapat lain justru muncul dari Presma pe-

IPB Dramaga karena program Green Campus 
beberapa waktu lalu. “Awalnya mahasiswa 
Diploma yang ingin praktikum di Dramaga 
tidak bisa masuk ke area kampus, tetapi kebi-
jakan tersebut akhirnya dapat diubah melalui 
aspirasi yang disampaikan kepada Presma.”
Pemira merupakan acara yang diadakan oleh 
DPM, baik DPM pusat yaitu DPM KM 
maupun DPM wilayah, DPM ini mem-
berikan mandat kerja kepada KPR sebagai 
penyelenggara kegiatan pemira.  DPM Pu-
sat adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa 
yang terdapat di pusat, sedangkan DPM 
Wilayah merupakan Dewan Perwakilan 
Mahasiswa yang berada di wilayah lain se-
lian di pusat, salah satunya di Diploma. 
Teknis pelaksanaan Pemira di Diploma sama 
seperti pemilihan raya pada umumnya, ya-
itu mahasiswa diminta mencoblos Calon 
Presiden Mahasiswa (Capresma) pilihannya 
melalui kertas suara yang disediakan oleh 
panitia. Sebelum Pemira dilaksanakan, Cap-
resma mengadakan kampanye dan debat 

mahasiswa (Presma). Presma tersebutlah yang 
akan menjadi penghubung aspirasi-aspirasi 
kami perihal kampus,” ujar Rezky, mahasis-
wa Teknologi dan Manajemen Produksi Per-
kebunan Diploma IPB. Salah satu pengaruh 
Presma, kata Rezky, terlihat saat adanya larang-
an motor masuk melalui pintu masuk utama 

riode 2015/2016, Danang Setiawan, yang 
menyatakan sejauh ini program kerjanya 
sudah berlangsung sekitar 90%. “Janji saya 
ketika kampanye yaitu menggabungkan 
MPKMB Diploma dan S1 menjadi satu, 
juga lebih mendekatkan S1 dengan Diploma 
IPB melalui Dialog Rektor, dan Alhamdul-
illah program kerja ini sudah ada beberapa 
yang terlaksana dengan baik,” tutup Danang. 

Ilustrasi : Alifa Sekar Putri
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