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SALAM REDAKSI

 Setelah satu tahun sempat hilang dari program senat fakultas, majalah pers Dewata 
diadakan kembali dengan beberapa revisi terutama pada bagian konstruk penulisan, isi 
informasi, dan penambahan rubrik-rubrik baru dibandingkan edisi-edisi yang sebelumnya. 
Majalah Dewata sendiri awalnya adalah media informasi yang digagas oleh bidang II SMF 
FPB periode 2015-2016 sebagai pengganti dari buletin Agricola. Pada periode tersebut, 
pers Dewata sempat menerbitkan 2 majalah, namun di tahun berikutnya hilang dari pere-
daran. Di periode 2017-2018 ini, pers Dewata kembali dibentuk namun berpindah haluan 
di bawah naungan bidang III SMF FPB, dengan maksud untuk mensikronkan visi dari pers 
Dewata itu sendiri dengan kinerja bidang III. Tiap dua bulan sekali nantinya akan diterbit-
kan majalah Dewata untuk menyampaikan informasi seputar kampus kepada mahasiswa 
FPB dan khalayak umum dalam format .pdf yang dapat diunduh secara online.
 Pada edisi ketiga ini, kami tidak menetapkan tema khusus pada majalah Dewata. Hal 
ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu dalam pembuatan sehingga menyulitkan jurna-
lis untuk meliput liputan-liputan utama pendukung tema khusus tersebut. Kedepannya, 
tentu pers Dewata akan mengusahakan majalah dengan tema khusus sehingga layak dib-
aca sebagaimana mestinya majalah pada umumnya. Adapun beberapa rubrik yang sudah 
ditetapkan di majalah ini antara lain rubrik Fakultas, Event, Mahasiswa, Humaniora, Len-
sa, Program, Delegasi, Resensi, Infografis, Ilmiah, dan Ragam. Rubrik-rubrik ini memiliki ciri 
khas informasi tersendiri untuk disajikan kepada pembaca.
 Terakhir, kami dari pers Dewata memohon maaf bila terdapat kesalahan tulis dalam 
penulisan berita. Bagi pembaca yang mempunyai kritik dan saran untuk majalah Dewa-
ta dapat dikirim via email 512015002@student.uksw.edu. Kami sangat mengharai setiap 
masukan demi kemajuan pers Dewata. Kami juga menerima karya dari mahasiswa berupa 
komik, cerpen, puisi, artikel ilmiah, essay, opini, ataupun tulisan bebas yang ingin dimuat 
ke dalam majalah Dewata dengan cara dikirim ke email tersebut. Selamat membaca dan 
juga selamat hari raya Natal!

22 Desember 2017,

Ivan Tjahja Pranata
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KOLOM PEMBACA

“Senang rasanya mendengar akan ada DEWATA edisi baru. Semoga DEWATA bisa menjadi media berbagi 
informasi yang baik bagi tim produksi maupun pembacanya. Ayo saling berbagi, ayo saling membangun! 
Hidup mahasiswa FPB!”
(Stephanie Gloria Sebastian, mahasiswi Agroteknologi angkatan 2013, editor majalah Dewata periode 
2015-2016)

“Kalo masalah KBM Dewata saya rasa gak ada ruginya dilanjutkan, entah mau ganti nama atau ganti per-
sonil gak masalah, yang penting Fakultas Pertanian kita ini punya lembaga pers resmi, mau dana terbatas 
atau gak ada danapun tetaplah menulis!! Untuk kontennya usahakan jangan terpaku soal pertanian saja, 
masih banyak isu yang bisa ditambahkan.”
-Jangan tanya apa yang UKSW dan FPB berikan padamu, tapi apa yang bisa kamu berikan untuk UKSW dan 
FPB-
(Helmi Prayoga, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2013, ilustrator majalah Dewata periode 2015-2016)

Alhamdulilah, senang sekali saya mendengar bahwa majalah Dewata lanjut lagi. Saya berharap kembalin-
ya majalah dewata dengan anggota baru yang tangguh dan smart, dapat membuat isi dari majalah lebih 
menarik dan berbobot sesuai dengan pemikiran akademisi. Jayalah fakultas pertanian UKSW!
(Galih Seno Samodro, mahasiswa Agribisnis angkatan 2013, bendahara pers Dewata periode 2015-2016)

Wah senang deh, KBM Dewata dilanjutin lagi. Apalagi sekarang sudah online. Tidak perlu beli majalah 
lagi, tinggal unduh dari websitenya. Semoga sukses selalu, makin disukai pembaca, dan dapat memberikan 
informasi yang benar sesuai fakta baik seputar dunia pertanian atau umum. Untuk teman-teman yang sen-
ang menulis, dapat mempublikasikan hasil karyanya disini. Ayo budayakan membaca dan menulis. Hidup 
mahasiswa FPB!
(Anwi Apriliana, mahasiswi Agroteknologi angkatan 2014, editor majalah Dewata periode 2015-2016)

Seneng denger kabar kalau majalah Dewata bisa terbit lagi, setidaknya perjuangan personil kbm Dewa-
ta yang dulu gak sia-sia. Harapannya untuk Dewata, kedepan semoga isinya lebih kreatif lagi agar dapat 
menarik minat pembaca, selain itu dapat digunakan sebagai media informasi yang lebih bermanfaat baik 
bagi pembaca maupun personil.
(Ayuk Mutiara Saraswati, mahasiswi Agribisnis angkatan 2013, ketua pers Dewata periode 2015-2016)

Selamat kepada teman-teman yang sudah berjuang hingga majalah DEWATA edisi 3 ini bisa terbit. Ayo 
teman-teman semua dukung Dewata karna mahasiswa dari jaman baheula sampe jaman now ga pernah 
lepas dari yg namanya pers mahasiswa, tempat untuk saling tukar informasi dan ilmu. Yuk lah kita bikin 
lagi trend membaca dan menulis lewat kbm ini. It takes you to start this trend. Semoga lewat Dewata ini 
FPB semakin maju. Remember always use this community wisely and share the positive vibes. @willarnd
(Willy Arnold Daniel Sekewael, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2014, Ketua SMF FPB periode 2016-
2017)

Puji Tuhan, akhirnya majalah Dewata kini dapat dibaca via online. Majalah ini merupakan salah satu wujud 
inovasi yang dihadirkan SMF FPB untuk mewadahi mahasiswa dalam menyampaikan ide dan menerima in-
formasi seputar fakultas kita maupun dunia pertanian. Tetaplah menulis dan jadilah pembaca yang pintar. 
Hidup Mahasiswa!!
(Lukas Sangka Pamungkas, mahasiswa Agribisnis angkatan 2015, Ketua SMF FPB periode 2017-2018)
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 Selangkah Lebih Dekat Dengan Ketua SMF 
FPB Periode 2017-2018

Wawancara ini dilakukan oleh Ivan Tjahja Pranata dan Dicky Finus Natawijaya dengan narasumber yaitu 
Lukas Sangka Pamungkas, Ketua SMF terpilih periode 2017-2018

Identitas Ketua SMF FPB
Nama : Lukas Sangka Pamungkas
Alamat : Dukuh Saron, RT 03/RW 04, 
Desa Tirtomulyo, Kec. Plantungan, Kendal
TTL : Kendal, 20 Agustus 1997
Jurusan : Agribisnis
Angkatan : 2015
Mata kuliah favorit : Resiko Bisnis
Motto : Aku ada karena kamu ada
Pengalaman organisasi: 
• Ketua OSIS SMP 01 Sukorejo
• Ketua angkatan Agribisnis’15 Periode 
2015-2017
Pengalaman kepanitiaan:
• Sie. Pensi “SMANTASTIC”
• Sie. Perkap Natal FPB 2015
• Sie. Acara Paskah FPB 2016
• Sie. Acara Agricup 2017
• Sie. Acara ART GIGS CULTURE 2016

Apa motivasi kamu menjadi ketua SMF 
periode ini?
Saya ingin mencari passion saya dalam beror-
ganisasi, karena saya merupakan salah satu 
orang yang mempercayai bahwa passion tidak 
langsung dimiliki, tetapi harus ditemukan

Berdasarkan informasi yang kami dapat-
kan, anda tidak pernah menjabat sebagai 
fungsionaris SMF di tahun sebelumnya, 
lalu di periode ini mendapat amanah un-
tuk menjadi ketua SMF. Bagaimana cara 
anda mengejar ketertinggalan “pengala-
man dan ilmu” dalam berorganisasi terse-
but?
Mengenai ketertinggalan tersebut, prinsipnya 
adalah mau belajar dan terbuka, bukan berarti 
jika saya ketua SMF saya menutup diri untuk 
belajar dari orang lain, saya banyak belajar dari 
fungsionaris LKF periode di atas saya, bahkan 
sampai detik ini setelah saya mendalami tentang 
lk di UKSW, saya masih mengumpamakan diri 
saya adalah setitik tinta hitam di kertas putih po-
los, menandakan bahwa pengetahuan tentang 
LKF sangat luas, dan saya hanya masih mema-
hami sedikit, saya juga pernah menjadi anggota

yang dinaungi SMF, jadi saya lumayan paham 
suka duka menjadi panitia, dan apa yang dilaku-
kan jika saya memposisikan diri saya menja-
di SMF.  kalau tentang cara memimpin sebuah 
organisasi, saya sudah belajar dari SMP ketika 
saya di amanahkan menjadi Ketua OSIS dan 
menjadi ketua angkatan agribisnis 2015 2 tahun 
yang lalu

Gaya kepemimpinan macam apa yang 
anda ingin terapkan di periode anda? 
Memahami dan dipahami, karena bagi saya ada 
kalanya pemimpin untuk mendengarkan, bah-
kan saya berpegang teguh pada satu prinsip yai-
tu “aku ada karena kamu ada, bukan kamu ada 
karena aku ada” .

Apa yang membedakan anda dengan ketua 
SMF FPB periode sebelumnya?
Willy ya Willy, saya ya saya. Tinggian dia juga 
postur badannya hehe, tetapi masih lucu saya 
kalau ngelawak. Lucu saja sih ketika saya men-
coba menjadi Willy, begitu juga sebaliknya. Jus-
tru sejatinya, seni memimpin adalah berusaha 
mengkoordinasikan anggota dengan cara yang 
dimiliki, sepaket dengan gimmick-nya. Lebih 
aneh saja ketika saya memimpin, namun ditun-
tut untuk menjadi orang lain, karena hal tersebut 
sama saja menghapus eksistensi saya secara 
perlahan.
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Program unggulan apa yang ada di rangkaian 
kepemimpinan periode anda?
Semua sudah kami rancangkan dengan se-
baik mungkin, jadi tidak ada program unggulan 
menurut saya, karena kami merancangkan ini 
juga sudah sepenuh hati hehe, dengan mem-
pertimbangkan keadaan yang mungkin terjadi 
dari jauh-jauh hari, manusia boleh merencakan, 
namun kehendak Tuhan yang jadi, intinya hara-
pan kami adalah peningkatan kualitas dari aca-
ra-acara biasanya, kalau ditanya mana yang pal-
ing ditunggu-tunggu ya mungkin AGRIC PARTY 
karena program tersebut adalah program yang 
turut mengajak civitas akademika UKSW untuk 
berpartisipasi.

Target besar apa yang ingin anda capai untuk 
nama baik FPB setelah anda selesai menja-
bat nanti?
Tidak muluk-muluk sih, karena kita dituntut un-
tuk kreatif realistis di UKSW, kan? Saya hanya 
berharap pengkaderan SMF di periode saya 
dapat berdampak positif bagi periode yang akan 
datang. Agar pengkaderan LKF FPB mengalami 
peningkatan kualitas, saya juga berharap bah-
wa fungsionaris LKF memahami bahwa program 
kerja bukan sesuatu yang harus dibudayakan, 
jadi fungsionaris harus lebih tanggap, mana pro-
gram kerja yang dapat dikembangkan dan mana 
yang sudah tidak relevan, bahkan esensinya 
yang mulai pudar.

Bagaimana cara anda dalam meregener-
asikan fungsionaris SMF di periode yang 
akan datang?
Banyak fungsionaris rekrutan saya yang berasal 
dari angkatan 2016, yang saya harapkan dapat 
melanjutkan amanah ini di tahun depan. Selain 
itu dari bidang 1 membuka SMF INTERNSHIP 
untuk mempersiapkan kader-kader kepemi-
mpinan yang berkompeten.

Sejauh ini tidak semua aspirasi mahasiswa 
FPB tersalurkan dengan baik, apakah anda 
punya keberanian untuk membawanya se-
cara langsung di rapat pimpinan rutin fakul-
tas?
Jawabannya adalah “iya”, dan itu yang selalu 
akan saya usahakan sampai detik ini. Namun, 
dalam arti aspirasi tersebut memang layak un-
tuk di aspirasikan di rapat rutin fakultas, adakah 
relevansinya dengan kegiatan belajar mengajar 
di fakultas.

Di periode lalu, komunikasi BPMF dengan 
SMF sering mengalami perhelatan yang cuk-
up tinggi. Bagaimana strategi anda untuk 
memperbaiki hal tersebut?
Konsepnya sama, yaitu memahami dan dipa-
hami, apakah kita sudah mencoba menjadi 
pendengar yang baik, sehingga terciptalah sin-
ergi (dimana kedua pihak sepakat untuk bersa-
ma-sama mencapai tujuan).

Apa pesan anda untuk mahasiswa/i FPB 
UKSW?
Cintailah perbedaan, banyak diluar sana yang 
sibuk mencari perbedaan di dalam kehidupan 
mereka, hingga luput menyadari bahwa dalam 
persamaan yang ada terdapat perbedaan yang 
dimiliki. Mengenai lk, baik program kerja atau 
apapun itu silahkan bertanya kepada saya, bisa 
dm Instagram saya @lukassangka hehe atau 
ke fungsionaris saya, agar mendapat informasi 
yang kredibel. #salamgargor
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Selangkah Lebih Dekat Dengan Ketua BPMF FPB Periode 
2017-2018

Wawancara ini dilakukan oleh Ivan Tjahja Pranata dan Dicky Finus Natawijaya dengan narasumber yaitu 
Dwitya Yonathan Nugraharditama, Ketua BPMF terpilih periode 2017-2018

Identitas Ketua BPMF FPB
Nama : Dwitya Yonathan Nugraharditama
Alamat : Jl. Kedasih 14 RT 01/RW 06, Ker-
ten, Laweyan, Surakarta
TTL : Surakarta, 18 Oktober 1996
Jurusan : Agribisnis
Angkatan : 2015
Mata kuliah favorit : Studi Kelayakan dan Eval-
uasi Bisnis (SKEB)
Motto  : Berpikir jernih dalam mengambil 
satu tindakan yang bijak
Pengalaman organisasi: 
•Anggota komisi “Program” BPMF periode 2015-
2016
•Ketua komisi “Program” BPMF periode 2016-
2017
Pengalaman kepanitiaan:
•Panitia Agric Party 2015
Apa motivasi kamu menjadi ketua BPMF peri-
ode ini?
Saya ingin membangun LK FPB yang tanggap 
dalam melayani dengan berlandaskan pada 
asas kekeluargaan. Saya juga ingin mengu-
sahakan terjadinya harmonisasi antar LK dan 
adanya relasi LK FPB dengan fakultas lain. 

Gaya kepemimpinan macam apa yang anda 
ingin terapkan di periode anda? 
Saya menggunakan metode Laissez Faire den-
gan memberi keleluasaan kepada teman-teman 
komisi untuk mengatur job mereka masing-mas-
ing, tetapi saya masih memberikan saran dan 
petunjuk kepada teman-teman komisi dan tetap 
mendampingi setiap komisi di bawah saya. Saya 
tidak bisa meniru gaya kepemimpinannya yang 
tegas dalam menyikapi suatu permasalahan, 
akan tetapi masih dalam koridor penggunaan 
musyawarah untuk menyelesaikan permasala-
han.

Apa yang membedakan anda dengan ketua 
BPMF FPB periode sebelumnya?
Yang membedakan adalah ketua BPMF peri-
ode sebelumnya (Abiasabath Fika Yoga) sangat 
tenang dalam mengatasi permasalahan , tetapi 
saya agak panikan. Beliau sangat tegas dalam 
kepemimpinan dan saya sendiri kurang tegas

dan masih menggunakan musyawarah dan ma-
sih memperingatkan dulu sebelum mengambil 
keputusan.

Target besar apa yang ingin anda capai untuk 
nama baik FPB setelah anda selesai menja-
bat nanti?
Saya ingin menjalin relasi ke universitas lain 
dengan memberikan dampak yang lebih baik lagi 
(dari periode sebelumnya) kepada masyarakat.

Bagaimana cara anda dalam meregener-
asikan fungsionaris BPMF di periode yang 
akan datang?
Mendekati secara personal dan memberikan di-
namika di dalam rapat maupun dalam pembaha-
san di setiap pertemuan. 

Sejauh ini tidak semua aspirasi mahasiswa 
FPB tersalurkan dengan baik, apakah anda 
punya keberanian untuk membawanya se-
cara langsung di rapat pimpinan rutin fakul-
tas?
Tidak semua aspirasi kami sampaikan karena 
kami olah terlebih dahulu mana yang kiranya itu 
kebutuhan dan keinginan dari setiap individu un-
tuk fakultas. 

Di periode lalu, komunikasi BPMF dengan 
SMF sering mengalami perhelatan yang cuk-
up tinggi. Bagaimana strategi anda untuk 
memperbaiki hal tersebut?
Saya mengadakan camp LKF untuk menjaga tali 
silaturahmi antar SMF dan BPMF.

Apa pesan anda untuk mahasiswa/i FPB 
UKSW?
Mari kita buat maju dengan membantu peka da-
lam lingkungan kritis dalam permasalahan dan 
tanggung jawab dalam bertindak.
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“Transisi Dekan FPB, Bukan Karena Alasan 
Politis di Internal UKSW”

Liputan ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. Kontributor foto 
oleh Ibu Theresa Dwi Kurniawati, dosen Agroteknologi dan Lukas Sangka Pamungkas, mahasiswa 

Agribisnis angkatan 2015.

 Dekan baru, target baru! Ya, di akhir ta-
hun 2017 ini, fakultas kita mengalami pergan-
tian dekan. Pelantikan Dr. Tinjung Mary Prihtanti 
pada tanggal 30 November 2017 sebagai dekan 
baru FPB terlaksana melalui pemilihan langsung 
oleh rektor terpilih UKSW periode 2017-2022 
(Neil Semuel Rupidara, Ph.D.) dengan didasar-
kan Statuta UKSW tahun 2016 pasal 18 ayat 
4(i) “Rektor memiliki tugas dan wewenang yak-
ni menunjuk, mengangkat dan memberhenti-
kan dekan dan pejabat di bawahnya.” Transisi 
dekan pada tahun ini hanya selisih satu tahun 
saja dengan transisi dekan yang sebelumnya. 
Pada tahun 2016 silam, Prof. Sony Heru Priyan-
to sudah habis masa jabatannya dan digantikan 
oleh Dr. Bistok Hasiholan Simanjuntak. Transi-
si tersebut didasarkan pada statuta yang sama 
dan pemilihannya ditunjuk langsung oleh rektor 
UKSW pada masa itu, Prof. John Adrian Titaley. 
Mahasiswa baru FPB tahun 2017 mungkin tidak 
mengetahui peristiwa ini karena belum menjadi 
bagian dari UKSW.
 Mahasiswa/i dan dosen-dosen di FPB 
mungkin tidak merasakan nuansa “pemilihan 
dekan” di tahun 2017 ini. Ada yang memper-
tanyakan mengapa transisi ini berlangsung ter-
lalu cepat mengingat akhir masa jabatan Dr. Bis-
tok Hasiholan Simanjuntak masih 4 tahun yang 
akan datang. Ada sedikit penjelasan mengenai 
hal tersebut. “Transisi dekan di tahun ini terja-
di karena masa jabatan dekan, keparogdi, dan 
semua pejabat struktural fakultas atau progdi 
mengikuti masa jabatan rektor. Hal ini sendiri 
diatur dalam statuta UKSW tahun 2016. Ketika 
masa jabatan rektor sudah habis maka seluruh 
pejabat di bawahnya, termasuk PLT Pemban-
tu rektor dan dekan, juga harus diberhentikan” 
klaim Bu Tinjung selaku Dekan Terpilih FPB 
UKSW periode 2017-2022. Jadi, dari sini dapat 
disimpulkan bahwa transisi dekan di tahun 2017 
bukan karena alasan-alasan politis ataupun 
karena konflik di internal universitas, melainkan 
karena memang peraturannya sudah diatur sep-
erti demikian.

 Sebagai dekan yang baru Dr. Tinjung 
Mary Prihtanti sudah memikirkan beberapa hal 
di masa periodenya sebagai dekan. Beberapa 
pemikiran beliau adalah sebagai berikut:
1. Memperjuangkan gedung fakultas bagi 
FPB agar bisa seperti fakultas-fakultas lainn-
ya yang memiliki gedung perkuliahan sendiri, 
meskipun demikian hal ini masih perlu pemba-
hasan panjang. 

2. Memberikan suasana belajar baru yang 
lebih baik lagi untuk mahasiswa. Beliau ber-
pendapat bahwa tempat belajar itu bukan hanya 
di kelas, di labortatorium, atau di kebun, tetapi di 
setiap tempat bisa memberi pengalaman belajar 
buat mahasiswa. 

3. Perbaikan kompetensi lulusan agar 
setelah lulus mahasiswa tidak berfokus pada 
aspek kognitif saja (keilmuan dan ketrampilan), 
tetapi juga meningkatkan aspek attitude dan 
softskill.

4. Dalam waktu dekat akan mengadakan so-
sialisasi mengenai penyelesaian skripsi di FPB 
sehingga dapat menuntaskan kebingungan ma-
hasiswa dalam menghadapi proses skripsi yang 
mana sekarang ini sistemnya sudah diperbarui 
oleh pihak universitas dengan bobot 12 sks.

5. Peningkatan hardskill mahasiswa meng-
ingat ada beberapa mata kuliah yang hilang aki-
bat pergantian kurikulum dari aras universitas. 
Nantinya, Dr. Tinjung bersama rekan-rekan akan 
mengadakan peninjauan ulang untuk kurikulum 
di tahun berikutnya dengan cara memodifikasi 
kurikulum yang disarankan oleh pihak universi-
tas.

6. Pengoptimalan sarana media online un-
tuk mempermudah mahasiswa dalam mengi-
rimkan berkas-berkas magang, KKN, ataupun 
skripsi bila tidak berada dalam lingkup Salatiga.
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7. Pengadaan KBM “Rekayasa Mekanisasi” di internal FPB yang didasarkan oleh pendapat 
beliau bahwa maju tidaknya pertanian sangat tergantung teknologi, khususnya untuk mesin-mesin 
pertanian. Aspek-aspek penguasaan tekonologi itu tidak bisa ditempuh dengan 3 sks mata kuliah 
mekanisasi pertanian saja yang notabene 70%-nya hanya teori di kelas. Oleh karena itu beliau 
menggagas KBM tersebut. Meskipun demikian hal ini masih perlu penjajakan lebih lanjut.

8. Mengusahakan akreditasi bagi jurnal AGRIC milik FPB dengan cara: 1) mengarah kepada 
online submission, 2) bergabung dengan forum jurnal pertanian Indonesia, 3) mengembangkan 
promosi melalui berbagai media non-web, 4) memperketat seleksi naskah yang masuk (tidak me-
nerima bentuk essay), dan 5) mengoptimalkan e-journal AGRIC via-web.

9. Beberapa gagasan lain yang masih perlu dipertimbangkan.
Terakhir, Dr. Tinjung berpesan kepada seluruh mahasiswa FPB UKSW bahwa beliau beserta se-
genap jajaran dosen menerima masukan-masukan demi kemajuan fakultas yang lebih baik lagi. 
Untuk itu kepada mahasiswa yang ingin mengadukan masalah atau sekedar memberikan ma-
sukan janganlah sungkan untuk menyampaikannya karena kalian adalah keluarga besar FPB 
UKSW. Diperuntukkan khusus kepada segenap mahasiswa 2015, ada imbauan agar di semester 
depan segera memfokuskan hal-hal yang terkait persiapan magang dan skripsi. Untuk skripsi bisa 
diamati dengan seksama di buku “Peraturan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik tahun 2016”.
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Struktur Organisasi Fakultas Pertanian dan 
Bisnis Periode 2017-2022

Arsip foto dan data oleh kebaikan Ibu Theresa Dwi Kurniawati, dosen Agroteknologi Fakultas Pertanian 
dan Binis UKSW.

Dekan:
Dr. Tinjung Mary Prihtanti, S.P., M.P.
Wakil dekan:
Dr. Ir. Endang Pudjihartanti, M.P.
Ketua Program Studi S1 Agroteknologi:
Dr. Maria Marina Herawati, S.P., M.P.
Ketua Program Studi S1 Agribisnis:
Dr. Ir. Yuliawati, M.P.
Ketua Program Studi S2 Ilmu Pertanian:
Dr. Ir. Lasmono Tri Sunaryanto, M.Sc.
Kepala Laboratorium:
Dr. Ir. Nugraheni Widyawati, M.P.
Koordinator Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama:
Dr. Ir. Bistok Hasiholan Simanjuntak, M.Si.
Koordinator Bidang Promosi dan Publikasi:
Dr. Ir. Yohanes Hendro Agus, M.Sc.
Koordinator Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:
Dr. Ir. Bayu Nuswantara, M.M.
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Kunjungan Perdana CEO PT. SunRei Food 
Products ke FPB UKSW

Liputan ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015.
Arsip foto oleh Daniel Anton Kriswandi, mahasiswa agribisnis 2016.

Bulan November yang lalu (13/11), fakultas kita 
mendapatkan kunjungan dari CEO PT. SunRei 
Food Products. Kunjungan ini dilakukan oleh 
Mr. Charles Nicholson, Ph.D. selaku CEO dari 
perusahaan tersebut untuk memenuhi undan-
gan FPB UKSW dalam mengisi sesi kuliah tamu 
dengan topik “Tinjauan Mengenai Hal-hal yang 
Berhubungan dengan Produksi Mangga Kering 
Berbasis pedesaan”. Acara ini dimoderatori oleh 
Bapak Yoga Aji Handoko, M.P. selaku dosen 
mata kuliah TPHP di FPB UKSW.
 Di awal acara kuliah tamu ini, Mr. Charles 
memaparkan pengalaman pertamanya mengapa 
ia ada di Indonesia. Awalnya, ia diberi tugas dari 
Amerika untuk mengadakan penelitian tentang 
pola budidaya petani buruh di Indonesia. Karena 
topik penelitiannya ini, mau tidak mau ia harus 
pergi ke pedesaan untuk mengamati sistem per-
tanian di sana. Setelah beberapa lama waktun-
ya, beliau kemudian mendapati bahwa sistem 
pertanian di tingkat desa kurang memadai untuk 
petani-petani tersebut mengembangkan profit. 
Dirinya kemudian memikirkan cara untuk men-
gubah sistem pertanian di desa tersebut agar 
menghasilkan sebuah sistem yang berkelan-
jutan. Ekspor adalah salah satu cara yang ter-
pikirkan pada saat itu dan yang menjadi sorotan 
Mr. Charles adalah komoditas mangga. Uniknya, 
komoditas ini tidak ada di Amerika karena syarat 
tumbuh yang tidak memadai bagi mangga tum-
buh di lingkungan dingin. Mr. Charles pun men-
gaku tidak pernah melihat satupun pohon mang-
ga di Amerika, tetapi begitu sampai di Indonesia 
kaget akan banyaknya varietas mangga di Indo-
nesia. Bila dihitung bisa mencapai ratusan jum-
lahnya. Dari sini kemudian terpikirkan cara untuk 
mengajarkan petani-petani mangga yang ada di 
desa tersebut menganai teknologi pemrosesan 
buah mangga. Tujuan dari sistem yang dibuat-
nya adalah mengembangkan produk-produk 
mangga olahan yang dapat dilakukan di daerah 
pedesaan sehingga menambah penghasilan dan 
penyerapan tenaga kerja di desa. Sasaran uta-
manya adalah petani-petani yang tidak memiliki 
lahan.

Pak Yoga Aji Handoko memberikan sambutan di awal 
acara kuliah tamu.

 Salah satu tahapan kunci dalam sistem 
pemrosesan yang dibentuk oleh Mr. Charles 
adalah proses pra-pengeringan. Proses ini ber-
tujuan untuk membentuk kembali produk men-
jadi bentuk mangga yang diinginkan pasar dan 
mengubah produk sehingga mempunyai ciri-ciri 
yang diinginkan pasar. Proses ini meliputi pemili-
han, pemberishan, pengupasan, pengirisan, dan 
perendaman. Disamping itu, proses pasca-pen-
geringan juga penting untuk diperhatikan teruta-
ma pada bagian pendinginan. Untuk menambah 
rasa manis pada mangga, cara sederhana dapat 
ditempuh dengan memberikan gula di sekitar 
buah mangga. Proses osmosis akau melalukan 
gula masuk ke dalam kulit mangga sehingga cita 
rasa manisnya meningkat.
 Trend TPHP sebagai “peningkat harga 
jual” memang sekarang jadi senjata andalan 
bagi perusahaan-perusahaan berbasis perta-
nian di Indonesia. Melalui proses pengolahan 
hasil pertanian, atau dengan kata lain mengh-
indari menjual hasil-hasil bumi secara langsung, 
maka harga jual di tingkat petani pun tentunya 
akan meningkat drastis dan perusahaan pun 
jg mendapat untung. PT. SunRei Food Prod-
ucts sendiri sekarang sudah sampai pada level 
penyediaan mesin-mesin pada kelompok-kelom-
pok tani mitra perusahaan tersebut. Tugas Pak 
Nicholson kemudian adalah mencarikan pasar di 
Amerika. Beliau memberi informasi kepada pe-
serta kuliah tamu bahwa saingan market mang-
ga Indonesia di Amerika adalah Filipina, India 
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dan Thailand. Market-market Amerika di Indone-
sia yang sudah dikuasai Filipina, biasanya su-
lit ditembus oleh Indonesia. Hal ini disebabkan 
orang-orang yang sudah mencicipi mangga Fil-
ipina biasanya sulit menerima rasa mangga In-
donesia. Oleh karena itu, biasanya Mr. Charles 
mencari market-market baru yang belum tersen-
tuh oleh mangga-mangga dari negara kompet-
itor Indonesia. Berdasarkan perhitungan kasar, 
keuntungan yang diperoleh dari sistem budidaya 
dan ekspor mangga ke Amerika ini meraup keun-
tungan sebanyak kurang lebih Rp 60.000.000 
dalam waktu 3 bulan pelaksanaan produksi 
di satu desa dengan BEP harga mangga Rp 
47.000. Keuntungan ini masih bisa ditingkatkan 
lagi apabila proses budidayanya ditingkatkan se-
lama setahun dipanen lebih dari satu kali.
 Setelah selesai pemaparan dari Mr. 
Charles, Pak Yoga membuka sesi tanya jawab. 
Di sesi ini, terlihat beberapa dosen mengaju-
kan pertanyaan kepada Mr. Charles Nicholson. 
Setelah itu 2 orang mahasiswa pascasarjana 
juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan sep-
utar ilmu yang diajarkan di kelas dibandingkan 
dengan penjelasan dari Bapak Nicholson. Ma-
sukan juga diterima oleh Bapak Nicholson dari 
Ibu Dr. Endang Pudjihartati bahwa ada varietas 
mangga raksasa di Indonesia yang bisa dicoba 
sebagai terobosan baru bagi bahan baku peru-
sahaan yang dikelola olehnya.
 

Pak Hendrik mengajukan pertanyaan kepada Mr. 
Charles Nicholson seputar sistem budidaya mangga.

Bu Endang Pudjihartanti memberikan kenang-kenan-
gan kepada Mr. Charles Nicholson.

Dosen-dosen berfoto bersama Mr. Charles Nicholson di 
penghujung acara kuliah tamu.

 Kuliah tamu sendiri sudah menjadi ba-
gian dari kegiatan tahunan FPB UKSW. Setiap 
tahunnya, dapat dipastikan minimal ada satu 
kuliah tamu yang diisi dari narasumber luar 
dan topiknya pasti berkaitan dengan salah satu 
konsentrasi jurusan Agroteknologi. Tahun 2015 
yang lalu kuliah tamu berhubungan dengan kon-
sentrasi ilmu agrobioteknologi yaitu mengenai 
pemuliaan tanaman padi hibrida. Di tahun 2016 
kuliah tamu mengambil topik manajemen tanah 
dan sistem perkebunan sebagai perwakilan dari 
konsentrasi ilmu MSDL (manajemen sumber 
daya lahan). Di tahun 2017 ini menjadi giliran 
dari konsentrasi ilmu TPHP (teknologi pengo-
lahan hasil pertanian) untuk dibawa dalam sesi 
kuliah tamu dengan topik pengolahan mangga 
tersebut. Kedepannya, diharapkan lebih banyak 
lagi kuliah tamu yang diselenggarakan untuk 
memperkaya wawasan mahasiswa terhadap 
bidang-bidang keilmuannya.
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AGRIC SCHOOL 2017 
“PEDULI LINGKUNGAN, PEDULI SESAMA”
Liputan ini dikerjakan oleh Excelindo Krisna Putra dan Fahmi Al Achmed Bachtiar.   Keduanya adalah

 mahasiswa Agribisnis angkatan 2016.

 
 Pertanian sangatlah penting bagi ke-
hidupan manusia, pemahaman ini harus dita-
namkan ke dalam diri sejak kecil dan kesada-
ran terhadap lingkungan wajib disadari oleh kita 
semua. Pada tahun ini, sebuah program baru 
dari Fakultas Pertanian dan Bisnis yaitu kegia-
tan pengabdian masyarakat (Agric School) yang 
dimotori oleh Departemen Lingkungan Hidup 
dibawah naungan Lembaga Kemahasiswaan 
Fakultas Pertanian dan Bisnis. Acara ini bertu-
juan untuk memperkenalkan dunia pertanian 
dan lingkungan sekitar kepada siswa/i yang be-
rada di instansi pendidikan. Dari sisi mahasiswa/i 
tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan 
rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesa-
ma juga berbagi ilmu yang mereka miliki sebagai 
pembimbing dalam kegiatan pendidikan dan pen-
gajaran, sedangkan bagi siswa/i yang dibimbing 
oleh mahasiswa/i kita dapat mempraktikan ke-
giatan bercocok tanam sebagai salah satu ke-
giatan yang berdampak positif pada lingkungan 
sekitar kita.
 School of Life Lebah Putih yang bertem-
pat di Jalan Sidomulyo RT 11/RW 06 Ngawen, 
Salatiga menjadi lokasi tempat berlangsungnya 
kegiatan Agric School 2017 pada hari Jumat Pa-
hing, 8 Desember 2017. Lebih dari 70 siswa dari 
TK sampai SD kelas 1-3 diberikan bimbingan 
oleh 15 mentor yang dibagi beberapa kelompok 
untuk melakukan kegiatan Agric School. Acara 
pertama diawali dengan penampilan video dun-
ia pertanian kepada siswa/i serta pengenalan 
dengan mentor masing-masing kelompok. Se-
lanjutnya, siswa/i diajak untuk melakukan ke-
giatan bercocok tanam dengan metode urban 
farming berupa hidroponik dan vertikultur mulai 
dari pembuatan media tanam sampai proses 
penanaman, pada kesempatan ini tanaman hor-
tikultura berupa bunga krisan, stroberi, dan sawi 
yang ditanam. Tak lupa juga dilakukan pena-
naman pohon sirsak, jambu, dan kelengkeng 
dilingkungan sekolah. Kegiatan ini dimulai pukul 
07.30 WIB dan diakhiri dengan sesi foto bersa-
ma pada pukul 11.00 WIB.

 Berbagai hal dilakukan mentor, panitia, 
dan guru untuk menarik minat siswa/i agar tetap 
fokus dalam kegiatan ini, mulai dari yel-yel khas 
sekolah sampai melakukan formasi berjalan 
kereta api saat berpindah lokasi penanaman. 
Seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini 
nampak antusias, peserta dengan semangat 
melakukan seluruh kegiatan yang sudah dia-
gendakan. Mahasiswa/i selain dapat menyalur-
kan ilmunya kepada masyarakat juga mendapat-
kan banyak pengalaman baru dari mengajar dan 
memberi pemahaman yang sangat sederhana 
namun dapat selalu dipahami oleh siswa/i usia 
TK dan SD.
 Berbagai tanggapan dan harapan men-
genai acara ini pun muncul, ketua panitia Prasir-
ama Deniardhi mengungkapkan “Kegiatan yang 
baru dilaksanakan pertama kali ini dapat meny-
alurkan ilmu yang kita dapat di perkuliahan untuk 
anak TK dan SD agar berguna bagi masyarakat 
dan peserta, saya berharap acara ini dapat 
diteruskan karena agar Fakultas Pertanian dan
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Bisnis UKSW dapat lebih dikenal masyarakat 
serta bisa berbagi ilmu antara civitas akademika 
dengan generasi muda. Kedepannya kegiatan 
Agric School ini dapat di perbaiki dan ditingkat-
kan lagi, agar dapat merangkul berbagai instansi 
pendidikan di sekitar Salatiga.”
 Stephanus Radite yang mengikuti acara 
ini sebagai mentor mengaku kegiatan ini sudah 
baik dilaksanakan dilihat dari antusiasme siswa/i 
TK dan SD yang mengikuti, untuk tahun depan 
lebih ditambah kegiatannya, “teknis pelaksa-
naan kegiatan harus lebih dikoordinasi lagi agar 
tidak terjadi mis komunikasi” imbuhnya saat di-
minta memberi kritik dan saran.
 Lembaga Kemahasiswaan (LK) sebagai 
motor dalam kegiatan ini juga menyambut positif 
telah terlaksananya kegiatan ini baik dari Senat 
Mahasiswa Fakultas (SMF) maupun Badan Per-
wakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). Syahtian 
Suprayogi bertindak sebagai Steering Commit-
tee (Panitia Pengarah) yang juga Ketua Bidang 
II-Professional Skill dari SMF menanggapi “Aca-
ranya sudah berlangsung dengan baik dengan 
respon dari siswa/i yang antusias dan gembira, 
saran kedepannya acara ini ditingkatkan tidak 
hanya kelas-kelas tertentu (TK-SD kelas 1-3) 
tetapi secara keseluruhan  mulai dari TK sam-
pai kelas 6 SD, untuk siswa/i dengan kelas lebih 
tinggi (SD kelas 4-6) diisi materi yang lebih ber-
bobot tetapi tetap dapat diterima.” Ketika dimint-
ai pendapat mengenai rekomendasi untuk peri-
ode depan “Bisa, harus bisa,” ujarnya. 
 Excelindo Krisna Putra bertindak sebagai 
Tim Observasi yang juga fungsionaris Komisi Or-
ganisasi BPMF mengungkapkan “Sebagai acara 
dengan konsep baru di fakultas, Agric School 
2017 telah sukses dilaksanakan. Saya apresi-
asi kepada panitia yang beranggotakan setara 
satgas mampu mengemas acara menarik dan 
bermakna, harapannya acara ini dapat dilanjut-
kan di periode berikutnya, dengan peningkatan 
target kuantitas yang mengikutinya serta variasi 
acaranya.”
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LDKM 2017 FPB UKSW 
“We Are The Next Leader”

Liputan ini dikerjakan oleh David Richard Hendarto dan Elisa Esterlita, mahasiswa/i Agroteknologi an-
gkatan 2016. Kontributor foto oleh Wiwi Sepriani, mahasiswa Agrbisnis angkatan 2017. Editor tamu oleh 

Excelindo Krisna Putra, mahasiswa Agribisnis angkatan 2016.

 Latihan Dasar Kepemimpinan Maha-
siswa merupakan salah satu wadah bagi maha-
siswa/i di UKSW untuk melatih kepemimpinan 
yang paling dasar yaitu melatih pribadi diri sendi-
ri. Pada tahun 2017 ini, LDKM FPB UKSW men-
gangkat tema “We Are The Next Leader”. Melalui 
tema tersebut diharapkan agar mahasiswa pe-
serta LDKM 2017 yang umumnya diikuti oleh an-
gkatan 2017 dapat menjadi melanjutkan estafet 
kepemimpinan UKSW baik di aras fakultas sep-
erti dalam kepanitiaan atau LKF maupun diaras 
universitas seperti LKU. Pada tahun ini, peserta 
ditekankan pada pengelolaan diri mereka. Maka 
dari itu panitia LDKM mempersiapkan kegiatan 
yang bertujuan agar peserta dapat mengelola 
diri sendiri  dengan baik, seperti saat pagi hari 
para peserta tidak dibangunkan oleh panitia. Pe-
serta harus bisa memanajemen waktu dengan 
baik agar mereka dapat bangun sendiri kemudi-
an melakukan aktifitas seperti memasak untuk 
sarapan dan makan siang mereka. Selain itu, 
para peserta juga diwajibkan datang ke loka-
si LDKM, Muria Training Center (MTC), tanpa 
menggunakan kendaraan pribadi, sehingga pi-
hak panitia mengharapkan mereka dapat men-
gelola diri sendiri bagaimana cara agar dapat 
sampai ke lokasi tersebut.
 Acara ini berlangsung selama 3 hari 2 
malam yang lokasinya tidak jauh dari kampus. 
Pada hari pertama, kegiatan peserta adalah me-
nerima materi (sesi) yang disampaikan oleh para 
pembicara. Pada hari kedua, masih dilanjutkan 
dengan penerimaan materi. Pada sore hari para 
peserta mendapatkan sosialisasi dari LKU men-
genai LMKM dan LLKM, serta dilanjutkan dengan 
sharring LKF FPB UKSW. Malamnya diadakan 
kegiatan talent show agar para peserta dapat 
refreshing dari serangkaian kegiatan sebelumn-
ya dan mengakrabkan diri dengan teman-teman 
satu angkatan mereka maupun dengan bebera-
pa mahasiswa/i angkatan 2016 yang juga, yang 
menjadi peserta LDKM tahun ini. Pada hari ke-
tiga, ibadah dipagi hari, kemudian dilanjutkan 
team building. Team building bertujuan agar

para peserta dapat bekerja sama dengan baik 
diantara mereka, kegiatan team building terse-
but diisi oleh para trainer berlisensi. Setiap 
akhir rangkaian acara pada hari tersebut, se-
lalu diadakan evaluasi panitia maupun peserta 
itu sendiri. Adapun tujuan dari evaluasi ini agar 
para panitia dapat memperbaiki kinerjanya agar 
dihari selanjutnya. Sedangkan tujuan evaluasi 
untuk para peserta bertujuan agar dapat men-
yadari dan memperbaiki kesalahan mereka dan 
mampu bertanggung jawab atas apa yang telah 
diperbuat.
 Menurut Wiwi Sepriani, salah satu peser-
ta LDKM 2017, acara ini sangat bermanfaat di-
mana ilmu yang diajarkan adalah cara memimp-
in diri sendiri, melatih berpikir secara kritis, dan 
berani menyampaikan pendapat. Selain itu, juga 
ada pembentukan diri seperti  mengelola waktu 
dengan baik saat kegiatan LDKM berlangsung. 
Untuk team building, saya diajarkan cara mel-
atih kerja sama serta membangun tim secara 
kompak dan baik. Selama  LDKM, peserta juga 
diajarkan untuk bertangung jawab. Kami diberi 
suatu “nyawa” dan harus menjaganya hingga 
acara LDKM berlangsung. Dari ini kami diajar-
kan untuk bertanggung jawab dari hal yang pal-
ing kecil hinga kami bisa bertanggung jawab da-
lam hal yang besar. “Setelah LDKM, saya ingin 
aktif dalam mengikuti KBM dan juga kepanitiaan 
agar melatih kemampuan saya dalam memba-
gun relasi dengan orang lain” tuturnya.
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 Surlianto, salah satu panitia LDKM 2017, menyampaikan bahwa kegiatan LDKM tahun ini 
berjalan dengan lancar, materi yang disampaikan oleh para pembicara cukup memotivasi peser-
ta. Kemudian pada saat evaluasi, para peserta sudah dilatih untuk berpikir secara kritis dalam 
menyelesaikan permasalahan serta mempertanggung jawabkan apa yang telah mereka putuskan. 
Semoga, setelah mengikuti acara LDKM 2017, para peserta dapat menggunakan ilmu yang telah 
mereka dapatkan dalam dunia perkuliahan maupun dalam berorganisasi nanti.
 David Richard Hendarto selaku ketua panitia LDKM 2017 berharap dengan mengikuti rang-
kaian acara LDKM 2017, para peserta dapat belajar sesuatu, entah itu dalam hal manajemen 
waktu, critical thinking, kerja sama, public speaking, dan juga bertanggung jawab. “Harapan saya 
setelah peserta mengikuti acara LDKM 2017, mereka sudah akrab dengan satu angkatan mereka, 
serta mereka juga mau mengimplementasikannya dalam kehidupan bermahasiswa dengan turut 
berpatisipasi dalam acara universitas maupun dalam fakultas. Saran dari saya untuk acara LDKM 
2018, pada saat evaluasi, jangan terlalu menekan para peserta, bangun suasana secara kondusif 
tetapi tidak lupa agar mereka yang memecahkan masalah dan memberikan solusi bukan panitia 
maupun pihak-pihak lain (selain peserta).” katanya.  
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Retreat dan Bakti Sosial “Hidup Bersama dan Saling 
Mengasihi Sebagai Keluarga Allah”

 Kegiatan Retreat dan Bakti Sosial merupakan salah satu bentuk implementasi dari kom-
petensi Christian Values Literacy dan Civic Literacy. Dilaksanakan pada Jumat (24/11/2017) yang 
berlokasi di Dinas Perkebunan, dan Sabtu (25/11/2017) di Panti Asuhan. Kegiatan ini berada di 
bawah naungan Senat Mahasiswa Fakultas Bidang 1 Departemen Kerohanian. Tujuan dari dilak-
sanakannya kegiatan Retreat dan Bakti Sosial adalah mahasiswa mendapatkan 2 kompetensi di 
atas, sehingga mereka mampu mengerti apa itu nilai Kristen yang baik secara universal dan juga 
mampu menumbuhkan jiwa solidaritas sosialnya terhadap sesama. 
 Peserta yang hadir adalah 81 orang mahasiswa/i FPB UKSW. Dilaksanakan materi men-
genai “kasih” secara universal, dimana peserta bisa mendapatkan pengetahuan seperti apa kasih 
itu? Bagaimana cara menerapkannya? dan juga mampukah mereka menerapkannya dalam ke-
hidupannya? Peserta cukup antusias dalam mengikuti sesi tersebut sehingga tercipta suasana 
yang menyenangkan dan tidak membosankan. Peserta juga diajak untuk bisa memaknai sebuah 
film dengan menuliskan hasil pemikirannya setelah dipaparkan sebuah film. Selain materi, untuk 
menciptakan rasa solidaritas, menghargai pendapat orang lain dan menerapkan nilai-nilai kasih 
dilakukan berbagai kegiatan seperti games dan acara bakar-bakar. Hal ini dilakukan demi mewu-
judkan rasa solidaritas dan saling mengasihi antar sesama. 
 Peserta juga diajak untuk berbaur dengan anak-anak Panti Asuhan melalui berbagai serang-
kaian acara yang ada, diantaranya permainan sederhana, bernyanyi bersama, dan melakukan aksi 
tanam pohon. Terlihat suasana yang berbeda dari biasanya, dimana Panti Asuhan tersebut menjadi 
ramai oleh canda tawa yang berasal dari peserta maupun anak Panti Asuhan. Beberapa sampel 
dari peserta mengatakan bahwa kegiatan Retreat dan Bakti Sosial ini bermanfaat dan bisa menum-
buhkan rasa solidaritas sosial dan kasih terhadap sesama sedikit demi sedikit, dan juga mereka 
mampu memahami nilai Kristen secara universal dengan baik. 

Liputan ini dikerjakan oleh Tito Alfaro Primaputra dan Devita Christy Putri. Keduanya adalah mahasiswa 
Agribisnis angkatan 2016.
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Perkembangan KBM Basket di FPB UKSW
Artikel ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. Narasumber: David 

Richard Hendarto, Billi Caesar, dan Tika Krisantus Sila.

Awal Pembentukan
 KBM Basket di Fakultas Pertanian dan 
Bisnis adalah KBM “termuda” yang dibentuk 
pada tahun 2016 silam. Awal dari pembentukan 
KBM basket ini adalah rasa penasaran dari Da-
vid Richard Hendarto, seorang mahasiswa baru 
FPB kala itu, yang menyakan kepada kepala de-
partemen olahraga SMF FPB mengapa tidak ada 
wadah bagi bakat basket di aras fakultas perta-
nian. Komen selaku Kadep Olahraga kemudian 
menampung masukan dari David untuk dibawa 
ke rapat koordinasi SMF periode 2016-2017 
agar difinalkan pembuatannya. Setelah melalui 
pertimbangan panjang, akhirnya pada bulan 
September 2016 dibentuklah KBM Basket per-
tama di FPB yang diketuai oleh Adella Hannaria, 
mahasiswa Agribisnis angkatan 2015.
 Sebagai sebuah susunan tim yang dapat 
dikatakan masih muda, Tim Basket FPB UKSW 
hingga saat ini terus melatih anggotanya untuk 
meningkatkan skil-skill dasar dalam bermain 
basket. Pelatih mereka, bernama Aphing, ada-
lah murid dari Reko (manajer basket tim inti 
universitas). Jadi, tidak main-main keseriusan 
mereka untuk mengasah kemampuan bermain 
basket karena pelatih yang diambil sudah ber-
pengalaman. Menurut Billy Caesar, mahasiswa 
Agribisnis angkatan 2017 (ketua KBM Basket 
FPB periode 2017-2018), saat ini sudah ada 
sekitar 20 mahasiswa yang bergabung ke da-
lam tim basket FPB dengan rentang angkatan 
2015 sampai 2017. Tempat latihan yang sering 
dipakai adalah lapangan basket universitas dan 
lapangan basket GOR Kridanggo.
Rajin Sparring
 Upaya pertama KBM Basket untuk tampil 
di kompetisi olahraga level universitas, pertama 

kali ditempuh  melalui kompetisi POM. Sayan-
gnya, di babak penyisihan fakultas pertanian 
ditandingkan dengan juara POM tahun 2015 
yaitu FEB. Tim basket putra FPB pun akhirnya 
harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 
71-12 karena memang level permainan kedua 
tim saat itu belum sebanding. Meskipun demiki-
an, tim basket FPB selalu belajar dari tiap spar-
ring yang diadakan oleh pelatih mereka, Kak 
Aphing. Sparring yang mereka lakukan biasanya 
melawan fakultas lain di internal UKSW. Setiap 
sparring selalu diupdate di akun Instagram @
fpb_basketball beserta poin hasil di tiap spar-
ring. Hingga saat ini proses sparring sudah men-
jadi latihan rutin bagi mereka, khususnya untuk 
tim putra. Hal ini sedikit berbeda dengan kondisi 
tim putri yang sampai sekarang masih agak sulit 
untuk dibentuk.

Dua Pemain Baru
 Ke depannya, tim basket putra FPB sudah 
merencanakan pembentukan formasi yang baru 
untuk menghadapi kompetisi-kompetisi yang 
akan diikuti. “Tahun ini tim inti kami diperkuat 
dengan kedatangan pemain baru, Tika Krisantus 
Sila atau seringnya dipanggil Santus. Dia emang 
udah berpengalaman menjuarai berbagai kom-
petisi level nasional sejak SMA. Selain itu kami 
juga merekrut Albertus Anggara Andreantono 
Adi (sering dipanggil Andre Anggara) untuk men-
jadi point guard kami. Untuk proporsi tim di tahun 
ini sih aku yakin kita sudah lebih matang diband-
ing ang tahun lalu” tindas David (salah satu tim 
inti basket putra FPB) saat ditanya mengenai 
kontruksi pemain baru di UKSW. Baik Santus 
maupun Andre Anggara, keduanya adalah ma-
hasiswa baru Agroteknologi angkatan 2017.

 Di UKSW, basket adalah cabang olahraga yang dijadikan social trend untuk promosi univer-
sitas. Bagi kalian mahasiswa-mahasiswa UKSW, tentunya sudah sering melihat iklan atau poster 
tim basket UKSW baik di lingkungan kampus ataupun di buku-buku promosi yang disebar di SMA-
SMA. Biasanya, ketika promosi universitas, tim basket inilah yang sering jadi topik promosi, meng-
ingat beberapa prestasi yang cukup membanggakan di level nasional. Basket dan UKSW adalah 
dua hal yang tak terpisahkan. Fakultas Pertanian dan Bisnis pun sebenarnya memiliki tim basket 
andalannya sendiri. Kali ini tim jurnalistik Dewata akan menyoroti perkembangan KBM Basket di 
UKSW dari awal pembentukannya hingga formasi tim yang paten di tahun ini, namun fokus di tim 
putra.
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 Lima pemain sudah ditentukan sebagai 
tim inti bila kedepannya menghadapi kompetisi. 
Kelima nama tersebut adalah Albertus Anggara 
Andreantono Adi sebagai point guard (PG), Da-
vid Richard Hendarto sebagai shooting guard 
(SG), Johan Budi Setiawan sebagai small for-
ward (SF), Jaurdan Fernando Alfa Nainggolan 
sebagai power forward, dan Tika Krisantus Sila 
sebagai center. Kompetisi pertama yang diper-
siapkan oleh mereka adalah Kobongan Cup 
yang akan diadakan oleh Universitas Katolik 
Soegijapranata di awal tahun 2018 yang akan 
datang.

Prestasi Individu
Meskipun tim basket FPB belum menorehkan 
prestasi sama sekali, namun bila dihitung secara 
perorangan sudah banyak prestasi yang didapa-
tkan oleh para pemain inti mereka. Berikut ini 
ditampilkan 14 kejuaraan yang pernah diraih 
oleh 3 personel inti tim basket putra FPB, yaitu:

1.David Richard Hendarto
•PIP Basketball Championship, turnamen   
 nasional di Semarang, Mei 2017, model   
 3v3
 Hasil: 2nd Position
•E-Sport POM UKSW di Salatiga, Maret 2017,   
 model 1v1
 Hasil: Champion untuk kategori NBA
•Basketball Agricup di Salatiga, Februari 2017,   
 model 5v5
 Hasil: Champion untuk angkatan 2016   
 (TI: David, Maruli, Johan, Jordan, Susilo)
•Liga Intern Jambore Basketball di Pontianak,   
 Januari 2015, model 5v5
 Hasil: Champion
•Loop Competition, Oktober 2014, model 3v3
 Hasil: 2nd Position

2.Tika Krisantus Sila
•Popsimaptar XVII di Semarang, November   
 2017, model 5v5
 Hasil: 2nd Position
•Popnas XIII di Bandung, September 2015, 
 model 5v5
 Hasil: Quarter-finalist
•Petrus Cup di Pontianak, September 2015,   
 model 5v5
 Hasil: 2nd Position
•Sporta Ekskul I region Kalimantan Barat, 
Januari 2015, model 5v5h asil: 3rd Position.

3.Jaurdan Fernando Alfa Nainggolan
•Honda DBL Solo region, Agustus 2015, model  
 5v5.
 Hasil: Champion
•Honda DBL Central Java Series, Agustus   
 2015, model 5v5
 Hasil: Champion
•Artefac di Solo, Januari 2015, model 5v5
 Hasil: 3rd Position
•ATMI Cup kompetisi tingkat Jateng-DIY, di   
 Solo, Januari 2015, model 5v5
 Hasil: Champion
•Karanganyar Cup kompetisi tingkat Jawa 
 Tengah, September 2014, model 5v5
 Hasil: Champion

Harapan untuk SMF
 David sebagai salah satu tim inti basket 
putra FPB, memiliki harapan agar KBM Basket 
diberi anggaran khusus dari bendahara SMF. 
Anggaran ini nantinya akan dipakai oleh mereka 
untuk mengikuti berbagai kompetisi, sehingga 
mereka tidak perlu iuran atau susah payah me-
mikirkan biaya pendaftaran dan langsung fokus 
ke kompetisi yang akan mereka hadapi. Sejauh 
ini, apabila mereka ingin mengikuti lomba ma-
sih harus mengadakan iuran dan itupun belum 
termasuk biaya transport perjalanan ke tempat 
kompetisi tersebut diadakan. David percaya 
bahwa dengan adanya anggaran khusus akan 
menjadi modal besar untuk memajukan KBM 
Basket.
 Selain anggaran khusus, David juga 
mengharapkan pihak senat bisa membuat-
kan regu supporter. “Ada pemain yang menja-
di meningkat performanya kalau supporter tim 
mereka menguasai lapangan permainan. Aura 
kompetitif biasanya cenderung akan condong 
ke regu yang supoorternya banyak” cetus David. 
Hal ini tidak terlalu berlebihan, mengingat tim-tim 
besar biasanya punya supporter yang banyak 
pula, sehingga di lapangan akan memberikan 
semangat kepada pemain.

Tetap Fokus di Pertanian
Salah satu personel inti, yaitu Santus, sempat 
diwawancarai mengenai motivasinya kuliah di 
jurusan pertanian. Dirinya menjelaskan bahwa 
keputusannya melangkahkan kaki di FPB UKSW 
didasarkan oleh keinginannya untuk mengurus 
tanah di kampung halaman. “Keluarga saya 
memiliki tanah yang cukup luas tetapi kurang di-
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diolah dengan baik. Karena itu, saya memilih jurusan pertanian. Selain itu, saya memandang bahwa 
peluang kerja pertanian masih sangat luas” jelas Santus saat ditanya oleh tim redaksi pers Dewata. 
Santus kemudian juga menegaskan bahwa tidak masalah jika ia berkuliah di jurusan yang tidak 
mendukung hobbynya tersebut. “Walaupun jurusan ini nggak mendukung basketku, tapi mungkin 
ini saatnya berpikir realistis karena aku nggak selamanya hidup dari basket” kata Santus di terakhir 
momen wawancara. So, buat kalian yang masih bimbang kenapa ada di jurusan pertanian, mungkin 
kalian bisa belajar dari Santus. #qotd.
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“Prosesi Pelantikan Rektor dan Dekan 
Terpilih Periode 2017-2022”

Liputan ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata. Kontributor foto oleh Hermanto. Keduanya adalah maha-
siswa Agroteknologi angkatan 2015

 Pada tanggal 31 November 2017, tampuk kepemimpinan dekan Fakultas Pertanian dan 
Bisnis berpindah dari Dr. Bistok Hasiholan Simanjuntak kepada Dr. Tinjung Mary Prihtanti. Hal ini 
dikukuhkan melalui acara pelantikan dekan-dekan baru seluruh fakultas yang dilakukan bersamaan 
dengan pelantikan rektor baru UKSW yaitu Neil Samuel Rupidara, Ph.D. Uniknya, proses pelanti-
kan rektor dan dekan kali ini diselenggarakan oleh pihak YPTKSW, berbeda dengan pelantikan-pe-
lantikan sebelumnya yang diadakan oleh pihak Senat UKSW. Berikut ini adalah liputan foto proses 
pelantikan di Gedung BU UKSW.

Pengucapan sumpah rektorat oleh Neil Samuel Rupidara, Ph.D. ditemani oleh 5 rekan pembantu rektorat

Jajaran dekan terpilih periode 2017-2022 yang akan dilantik oleh pihak YPTKSW. Ibu Dr. Tinjung Mary Pri-
htanti berada di urutan kelima dari sebelah kiri.
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Neil Samuel Rupidara, Ph.D. memberikan “SK Penunjukan 
Dekan oleh Rektor” kepada Dr. Tinjung Mary Prihtanti se-

laku dekan baru FPB UKSW periode 2017-2022.

Rektor memberikan salam kepada dekan FPB UKSW

Neil Samuel Rupidara, Ph.D. berjabat tangan dengan 
Dr. Tinjung Mary Prihtanti selaku dekan baru FPB 
UKSW periode 2017-2022. Terliput juga Dr. Wiwin 
Sulistyo (kedua dari kiri), suami dari Ibu Theresa Dwi 
Kurniawati sebagai dekan terpilih FTI periode 2017-

2022

Penandatanganan nota rektor terbaru perihal struktur 
pembantu rektor oleh rektor terpilih periode 2017-2022, 

Neil S. Rupidara, Ph.D. (ketiga dari kanan).

Kondisi pasca pelantikan rektor dan dekan terpilih 
2017-2022 oleh pihak YPTKSW.

Tamu-tamu yang duduk di balkon gedung BU untuk 
menyaksikan proses jalannya pelantikan rektor dan 
dekan terpilih. Willy Arnold Sekewael, Ketua SMF 
FPB periode 2016-2017, terlihat juga hadir untuk men-
yaksikan proses pelantikan dekan terpilih Dr. Tinjung 
Mary Prihtanti (kedua dari kiri di barisan terdepan).
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Seminar Nasional “Pengembangan Potensi Hasil Pertanian 
yang Berdaya Saing Global dalam Mewujudkan Kedaulatan 

Pangan di Era MEA”
Liputan ini dikerjakan oleh Chrismita Budi Lusihanne, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2016.

 Seminar Nasional ini diselenggarakan 
oleh Himpunan Mahasiswa Penyuluhan dan Ko-
munikasi Pertanian UNS, bertema “PENGEM-
BANGAN POTENSI HASIL PERTANIAN YANG 
BERDAYA SAING GLOBAL DALAM MEWU-
JUDKAN KEDAULATAN PANGAN DI ERA MEA” 
berlangsung di Gedung B (Fakultas Pertanian 
UNS) lantai 3 pada Hari Sabtu, 11 November 
2017 pukul  08.00–12.00 WIB. Peserta dalam 
seminar nasional ini sebanyak 80 orang yang 
terdiri dari UKSW, UNDIP, UGM, Universitas Ah-
mad Dahlan, Universitas Jember, dan UNS.
 Seminar nasional ini dibuka oleh sambu-
tan Bapak Gubernur Jawa Tengah (H. Ganjar 
Pranowo, SH. MIP) yang dibacakan oleh pihak 
Balai Benih dan Tanaman Hortikultura Jawa Ten-
gah. Dalam sambutan Pak Ganjar, para maha-
siswa khususnya mahasiswa JaTeng dihimbau 
untuk ambil bagian dalam kedaulatan pangan 
seperti sektor pertanian, riset untuk mengatasi 
masalah-masalah pertanian yang ada, menja-
di generasi pembangun pertanian (regenerasi 
pertanian), serta memberi advokasi  pertanian 
(pembimbingan petani).
 Pemateri pertama adalah Bapak Subejo, 
S.P., M.Sc., Ph.D. yang menjabat sebagai Sek-
retaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian 
UGM dengan materi “Kondisi dan Kesejahteraan 
Petani Indonesia”. Dalam materinya, beliau me-
maparkan masalah yang akan dihadapi di masa 
depan. Cakupannya meliputi air, makanan, dan 
energi.  Di masa mendatang telah diprediksi 
bahwa kita akan krisis air karena adanya pe-
rubahan iklim serta alih fungsi lahan. Masalah 
yang lain adalah krisis pangan yang tidak hanya 
akan terjadi di masa depan namun sudah terjadi 
saat ini baik itu di dalam negeri maupun di luar 
negeri.  Untuk itu, diperlukan penyelesaian ma-
salah-masalah tersebut seperti perbaikan distri-
busi, diversifikasi pangan, teknologi yang harus 
dikombinasikan dengan SDA, substitusi tanah 
sebagai media pertanian, pengelolaan object 
market, serta peningkatan penyuluhan dan pen-
dampingan terhadap petani.

 Pemateri kedua adalah Bapak Drs. H. 
Samsi M,Si yang menjabat sebagai Sekretaris 
Daerah Karanganyar. Beliau memaparkan men-
genai “Potensi Hasil Pertanian Unggulan di Ka-
bupaten Karanganyar (From Local to Global)”. 
Dalam materinya, beliau memberi info bahwa 
di Karanganyar telah menjadi penyangga beras 
Nasional yang sifatnya surplus, kemudian telah 
memproduksi beras organik yang konsumennya 
adalah para tentara Singapura dan para tentara 
USA. Tidak hanya itu, Karanganyar juga sebagai 
pemasok bahan baku pabrik jamu bertaraf in-
ternasional yaitu PT SIDO MUNCUL dan DEL-
TOMED. Keunggulan lain dari daerah tersebut 
adalah terdapat beberapa produk yang dapat 
mereka hasilkan tanpa harus menunggu musim-
nya, seperti: padi, durian, duku, bawang putih, 
pisang, tanaman hias, biofarmaka, ketela, dan 
cabai. Melalui contoh daerah Karanganyar, ma-
hasiswa dihimbau agar membantu petani dalam 
menghadapi MEA, antara lain dengan memper-
kaya informasi/ pengetahuan mengenai pertani-
an, meningkatkan kualitas dan kreativitas serta 
inovatif dalam budidaya pertanian, meningkat-
kan kualitas SDM, serta yang paling penting ada-
lah memahami tentang MEA. Mahasiswa juga 
dihimbau untuk membantu petani dalam berani 
menghadapi tantangan agar mampu mencapai 
target pasar, selain itu membantu petani dalam 
memilah dan mengemas produk pertanian mer-
eka untuk memutus rantai tengkulak sehingga 
petani mendapatkan untung yang lebih besar.
 Pembicara terakhir adalah Bapak An-
dreas Senjaya yang menjabat sebagai CEO PT 
IGROW RESOURCES INDONESIA. Perusa-
haan yang beliau tekuni mengembangkan aplika-
si dan web berbasis pertanian yang membantu 
petani dalam akses penjualan dan permodalan. 
PT IGROW membantu petani dalam penjualan, 
sehingga petani telah memiliki konsumen tetap 
setelah panen. Selain itu petani dalam PT IG-
ROW diberikan pendamping-pendamping untuk 
membantu dalam sistem pertanian. 
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 Banyak para investor yang telah menanamkan sahamnya pada PT IGROW, bahkan para 
investor dapat mengontrol perkembangan investasi mereka melalui berkomunikasi langsung den-
gan pendamping petani. Selama ini, PT IGROW sudah berkembang moderen di beberapa daer-
ah Indonesia, seperti menciptakan tambak garam di Indramayu, mengembangkan lahan lambirin 
untuk penanaman sorgum dan jagung, vertikal farming untuk urban farming yang dilengkapi suhu 
dan sensor, greenhouse untuk tomat sari berbasis sensor kesuburan tanah, produksi minyak at-
siri untuk di ekspor ke Swedia, dll. PT IGROW membuka proposal pendanaan untuk mahasiswa/ 
umum yang memiliki ide menarik di bidang pertanian terutama teknologi untuk melakukan riset 
demi pengembangan pertanian di Indonesia khususnya di perusahaan mereka.

Diskusi Publik: “Peran Petani Muda dalam 
Pertanian Berkelanjutan Guna Mencapai 

Kedaulatan Pangan”
Liputan ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015.

 Pada tanggal 7 Oktober 2017 yang lalu, 
FPB UKSW mengirimkan 7 mahasiswa untuk 
memenuhi undangan kegiatan diskusi publik 
yang diselenggarakan oleh FKK Himagri Ktw III. 
Diskusi publik kali ini mengambil tempat di Uni-
versitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 
dengan tema “Peran Petani Muda dalam Per-
tanian Berkelanjutan Guna Mencapai Kedaula-
tan Pangan”. Dalam acara tersebut dihadirkan 2 
pembicara yakni Bapak Udiyono, S.Pi., M.M.A. 
yang menjabat sebagai Kepala Seksi Produksi 
Tanaman Pangan Dinas Pertanian DIY dan Ba-
pak Andhika Mahardika, S.T. sebagai CEO Agr-
adaya.
 “Siapa disini yang setelah lulus ingin men-
jadi petani?” tanya Bapak Udiyono untuk membu-
ka acara diskusi publik tersebut. Tidak disangka, 
peserta yang mengangkat tangan tidak lebih dari 
20 orang di ruangan tersebut. Yang unik adalah 
jumlah peserta dalam kegiatan tersebut apabi-
la dihitung mencapai 148 orang dan semuanya 
adalah mahasiswa pertanian. 

 Pembuka ini membawa semua peserta di-
skusi publik ke dalam pertanyaan besar “Menga-
pa kebanyakan mahasiswa pertanian tidak ingin 
menjadi petani?”. Sangat mengherankan kare-
na biasanya subyek pertanyaan yang serupa 
adalah remaja SMA, tetapi sekarang langsung 
tertuju kepada mahasiswa pertanian itu sendiri, 
“mengapa mereka (mahasiswa pertanian) eng-
gan menjadi petani?”.
 Dalam diskusi publik ini, Bapak Udiyono 
berusaha untuk memotivasi petani-petani muda, 
dalam artian mahasiswa pertanian, untuk beker-
ja di sektor pertanian, mengingat sekarang ini 
banyak lulusan sarjana pertanian yang justru 
bekerja di luar cakupan wilayah keilmuannya. 
Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh bebera-
pa faktor, namun yang paling berpengaruh ada-
lah kesalahan paradigma pihak fakultas dalam 
merekrut calon mahasiswa baru. Banyak calon 
mahasiswa memilih jurusan pertanian dengan 
embel-embel bahwa “kuliah di jurusan pertanian 
bukan berarti menjadi petani”, namun setelah



26

masuk dosen justru mendorong mahasiswa un-
tuk menjadi petani. Hal ini jelas akan menim-
bulkan “kekecewaan” mahasiswa, terlebih lagi 
bagi mahasiswa yang masuk jurusan pertanian 
hanya ikut-ikut teman. Setelah lulus, tentunya 
mereka-mereka ini memilih bekerja di luar sek-
tor pertanian, karena tidak paham bagaimana 
cara hidup sukses dengan bertani. Seharusnya 
pihak fakultas mengedepankan nilai-nilai unggu-
lan pertanian Indonesia, sehingga meluruskan 
paradigma calon mahasiswa pertanian baru, bu-
kan malah membiaskan motivasi mereka di awal 
proses perkuliahan mereka.
 Selain mengungkapkan hal-hal yang 
berhubungan dengan akademis di kampus, Ba-
pak Udiyono juga menambahkan beberapa tips 
agar mahasiswa bisa menjadi berdampak. Ber-
dampak disini dalam artian mereka benar-benar 
berkecimpung di sektor pertanian. Misalnya, 
mahasiswa diimbau sejak tahun pertama un-
tuk memperbanyak konsolidasi dengan organ-
isasi-organisasi pemerintah berbau pertanian 
seperti balai penelitian, balai induk, balai peng-
kajian teknologi, badan karantina, balai perbeni-
han, dan lain-lain. Dengan sering mengadakan 
kunjungan ke balai-balaik tersebut, mahasiswa 
dengan sendirinya akan diarahkan sesuai minat 
mereka di bidang ilmu pertanian. Selain itu ma-
hasiswa juga diimbau untuk turun langsung ke 
lapangan dan melihat kasus-kasus yang sering 
terjadi di tingkat petani. Hal ini bukan berarti kita 
membantu menjadi “babu” di sawah, tetapi den-
gan mengamati kesulitan mereka, biasanya akan 
muncul di pikiran mahasiswa tentang peran apa 
yang harus mereka ambil. Jadi, istilah “turun ke 
lapangan” bukan berarti lantas langsung mem-
bantu petani mengolah sawah dan sebagainya.
 Andhika Mahardika, selaku CEO Agra-
daya, memiliki cara tersendiri untuk membantu 
petani. Beliau berinisiatif untuk menaikkan har-
ga jual di tingkat petani dengan dua cara. Cara 
pertama, beliau membeli hasil bumi petani den-
gan harga yang lebih tinggi, kemudian menjual-
nya ke market tingkat akhir seeprti supermarket 
atau hotel-hotel. Cara kedua, beliau mengajar-
kan kepada petani bagaimana mengolah hasil 
bumi menjadi lebih bernilai jual, tentunya den-
gan proses pasca panen untuk kemudian diubah 
menjadi produk yang lebih bernilai jual tinggi. 
Cara pertama terlihat lebih efisien karena Bapak 
Andhika memotong jalur tengkulak. Misalnya 
jika dari petani perlu melewati tengkulak terlebih 
dulu, lalu penjual A kemudian penjual B dan 

penjual C, baru sampai supermarket, maka yang 
dilakukan oleh Bapak Andhika adalah memotong 
harga di tingkat penjual A, B, dan C dan langsung 
dijual di supermarket, namun beliau mau mem-
beri petani dengan harga yang lebih tinggi. Cara 
pertama terbilang lebih efisien dalam meningkat-
kan keuntungan petani, tetapi tidak efektif dalam 
membina kemandirian petani. Oleh karena itu 
sekarang mulai dicoba cara kedua yang lebih 
efektif dalam mebina kemandirian petani untuk 
menaikkan nilai jual produknya sehingga tidak 
tertekan oleh tengkulak-tengkulak yang ada.
 Diskusi publik kali ini sebenarnya bisa dib-
ilang out of topic, karena apa yang dibahas oleh 
pembicara kurang menyokong tema diskusi yang 
telah ditentukan. Pembahasan yang dikemuka-
kan fokus pada cakupan per-subtopiknya saja. 
Misalnya, ketika membahas subtopik pertanian 
berkelanjutan maka pembahasan tersebut tidak 
menyinggung peran petani muda, demikian pula 
ketika membahas subtopik peran petani muda 
tidak dihubungkan dengan pertanian berkelanju-
tan. Subtopik kedaulatan pangan juga tidak ter-
lalu dibahas dan juga tidak berhubungan dengan 
subtopik yang lainnya. Sesi tanya jawab dalam 
diskusi publik kali ini pun terbilang cukup singkat, 
sehingga menimbulkan kesan yang tidak jauh 
berbeda dengan pola-pola seminar pada umum-
nya. Lucunya, pembicara yang dipilih juga tidak 
sesuai dengan yang telah dijanjikan (Kementrian 
Pertanian Republik Indonesia tidak hadir, justru 
digantikan oleh dinas pertanian Jawa Tengah). 
Meskipun demikian, acara ini masih terbilang 
oke dan sarat dengan suasana persaudaraan 
diantara para mahasiswa delegasi yang hadir.
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Apa Salahnya Kuliah 
Bercelana Pendek?

Opini ini dibuat oleh Guruh C. Putro, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UKSW. Disadur dari majalah Scientiarum 
tahun 2015 dengan maksud pengkayaan wawasan terhadap konflik moral dan etika dalam perkuliahan.

 Baru-baru ini, lewat beberapa teman 
maupun dosen, saya mendengar tentang pe-
langgaran bagi para mahasiswa untuk bercelana 
pendek saat mengikuti kuliah. Belakangan pula 
saya tahu bahwa aturan itu tertuang dalam se-
buah nota rektor, yang hingga sekarang belum 
saya lihat dan baca langsung. 
 Memang demikian jika tak pernah ada so-
sialisasi yang baik. Yang pernah ada tak pernah 
terlihat, lalu hilang begitu saja. 
 Saya selama ini merasa begitu nyaman 
ketika kuliah dengan bercelana pendek, dan 
selama itu pula saya merasa baik-baik saja. 
Bahkan lebih baik (dalam hal menerima materi 
kuliah) ketika memakai celana pendek daripa-
da bercelana panjang. Demikian pula bebera-
pa teman saya yang terbiasa dengan celana 
pendeknya. Diskusi tetap berjalan dengan baik, 
karena di fakultas saya, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik kuliah bukan hanya sebagai one way 
communication, tapi juga two way communica-
tion. 
 Pelanggaran atas celana pendek ini akan 
mematikan kenyamanan saya dan bebera-
pa teman lain  yang  sudah terbiasa bercelana 
pendek. Kebanyakan dari kita menilai bahwa 
urusan celana adalah cerminan etika. Bagi saya, 
etika terlalu dangkal untuk hanya dilihat dari cara 
kita bercelana saat kuliah. Tak sedikit juga mer-
eka yang selalu tertib secara pakaian, tapi tak 
tertib dalam kelakuan.
 Memang, dalam beberapa situasi tertentu 
kita perlu paham akan kesopanan berpakaian 
(maksud saya bercelana panjang), karena kita 
sebagai kalangan intelektual mampu mencari 
ukuran atas diri kita masing-masing. Persoa-
lan kuliah memiliki esensi terjadinya transfer of 
knowledge dengan baik. Bagaimana jika persoa-
lan bercelana kemudian menghambat terjadinya 
hal tersebut? 
 Hal yang perlu kita kritik dalam kasus ini 
adalah tak adanya uji lapangan atas pelanggaran 
tersebut. Menurut saya, lancar tidaknya proses 
transfer ilmu dalam kuliah, salah satu kuncinya 
adalah kenyamanan pelaku transfer tersebut -- 
dalam hal ini dosen dan mahasiswa.

 Dosen yang baik adalah dosen yang mam-
pu menciptakan suasana nyaman dalam perkuli-
ahan, sehingga mahasiswa mampu mengikuti 
proses kuliah dengan baik pula, hingga akhirn-
ya akan terjadi transfer of knowledge dengan 
baik juga. Harus ada semacam kompromi an-
tara dosen dan mahasiswa, hingga melahirkan 
kesepakatan yang menimbulkan kenyamanan 
proses kuliah. Salah satunya, membebaskan 
mahasiswa berpakaian senyaman mungkin, bu-
kannya membatasi.
 Mari kita berdialektika, sejauh tetap be-
rada dalam koridor kesopanan, saya rasa sah 
saja jika saya, dan mungkin beberapa teman 
lain, masih menggunakan celana pendek dalam 
mengikuti kuliah. Mengutip kata Arief Budiman, 
“Berpolemik lebih sehat daripada sekadar pela-
rangan.”
 Perlu kiranya pihak yang berwenang da-
lam hal ini untuk menengok kembali keputusan 
atas pelarangan bercelana pendek. Persoalan 
kuliah memang harus memperhatikan etika. Na-
mun dalam bagiannya, kenyamanan memain-
kan peran penting atas berlangsungnya kuliah 
yang baik.
 Berpakaian adalah objek keilmuan, jika 
beragam cara berpakaian dimaklumkan, bu-
kankah kita akan lebih mendekat pada objek 
kita? 
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“Peringkat Intensitas Membaca” FPB di UKSW
Artikel ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015.

 Sebagai seorang mahasiswa, tentunya 
kehidupan kita tidak jauh dari kegiatan memb-
aca. Kegiatan membaca dilakukan dengan tu-
juan untuk memperoleh informasi perkuliahan, 
memperdalam materi, mencari pustaka untuk 
laporan, ataupun sekedar mengisi waktu luang. 
Tiap fakultas tentunya memiliki tugas-tugasnya 
tersendiri yang mengharuskan mahasiswanya 
membaca buku-buku tertentu. Untuk itu, ada bai-
knya kita menengok peringkat fakultas pertanian 
dan Bisnis berdasarkan “indeks intensitas mem-
baca”. Mengingat sulitnya mengukur intensitas 
membaca banyak mahasiswa, penyusunan in-
deks ini akhirnya ditetapkan hanya berdasarkan 
rata-rata peminjaman buku per tahun tiap fakultas 

di UKSW dibagi dengan jumlah mahasiswa aktif 
per fakultas di tahun 2017 ini. 
 Dalam edisi kali ini, tim penelitian dan 
pengembangan di pers Dewata menyusun data 
13 fakultas di UKSW kedalam indeks intensitas 
membaca. Data-data yang dijadikan sumber 
pembuatan indeks intensitas membaca adalah 
data jumlah mahasiswa aktif tahun 2017 dan 
data peminjaman buku per fakultas periode 
2013-2017. Selain itu dicantumkan juga data 
pertambahan koleksi buku per fakultas selama 
setahun terakhir sebagai pembanding. Berikut 
disajikan data-data tersebut.
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 Dari tabel pemeringkatan tersebut terlihat bahwa Fakultas Pertanian dan Bisnis menempati 
peringkat ke 9 dari 13 fakultas yang ada di UKSW. Tentunya ini bukan skor yang terlalu buruk tetapi 
juga bukan skor yang cukup, mengingat fakultas kita adalah salah satu fakultas dengan atmosfer 
penelitian yang terbilang tinggi di UKSW (perihal ini diakui secara langsung oleh Dr. Yohanes Mar-
tono, dosen Fakultas Sains dan Matematika UKSW). Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab 
rendahnya indeks intensitas membaca di UKSW diperkirakan adalah pola pengajaran di UKSW. Bi-
asanya, mahasiswa cukup mengandalkan presentasi dosen (file PPT) untuk belajar menjelang uji-
an. Beberapa dosen FPB juga dirasa kurang menstimulasi mahasiswa-mahasiswanya untuk mem-
baca literatur dari sumber lain selain file-file yang diberikan. Selain itu, mungkin budaya copy-paste 
dalam pembuatan laporan juga masih menjamur di kalangan mahasiswa tingkat manapun, sehing-
ga enggan untuk meminjam buku di perpustakaan UKSW. Meskipun demikian peringkat tersebut 
bisa kita apresiasi mengingat jumlah mahasiswa FPB yang juga tidak terlalu banyak.

Tabel Pemeringkatan Fakultas berdasarkan Indeks Intensitas Membaca
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Pendapat Mereka Pasca 4 Bulan Duduk di Bangku 
Perkuliahan....

Infografis ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata. Publikasi kuesioner dan pendataan dibantu oleh Dicky 
Finus Natawijaya. Keduanya adalah mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. 

Mengapa kamu memilih jurusan pertanian? 

39,5% responden melihat bahwa masa depan pertanian 
Indonesia berprospek tinggi. 31.6% yang lain percaya jika 
pertanian bukan persoalan mengolah lahan semata. 9.2% punya 
kerinduan untuk memajukan nasib petani. Adapun sebanyak 
6.6% beralasan karena tidak diterima jurusan lain dan 6.6% 

mengaku anak petani.

Apa kata orang saat tahu kamu adalah mahasiswa 
fakultas pertanian?

Jawaban responden hampir sebanding. 36,8% menjawab 
bahwa mereka didukung oleh orang di sekitar mereka. 32,9% 
responden berkomentar biasa saja dan sebanyak 30,3% merasa 
dicemooh dan dipertanyakan mengenai masa depan mereka 

setelah lulus dari fakultas pertanian.

 15 Desember 2017, mahasiswa baru angkatan 2017 fakultas pertanian akhirnya merasakan 
pengalaman pertama mereka mendapatkan IPK atau Indeks Prestasi Komulatif. Tim penelitian dan 
pengembangan pers Dewata lantas mencari tahu bagaimana perasaan dan kondisi mereka setelah 
hampir 4 bulan “mencoba” duduk di bangku perkuliahan fakultas pertanian. Pertanyaan-pertanyaan 
ini dilontarkan kepada 86 responden maba jurusan agroteknologi dan agribisnis. 86 responden ini 
diharapkan mampu mewakili kondisi dari semua mahasiswa baru yang ada di FPB.

Bagaimana pelajaran yang di Fakultas Pertanian?

81,6% responden mengakui penyukai pelajaran yang diajarkan 
oleh dosen-dosen FPB. Pelajaran ini meliputi pelajaran dasar 
seperti kimia, matematika, bahasa inggris, biologi, dan lain-
lain. Namun, sebanyak 14,5% mahasiswa merasa biasa-biasa 
saja dan sisanya mengaku tidak nyaman dengan pelajaran yang 
diberikan

Harapan kamu setelah lulus dengan predikat 
Sarjana Pertanian (S.P.)?

38.2% responden ingin menjadi wirausaha, 18.4% ingin 
memajukan pertanian di kampung halaman mereka, 13.2% 
berharap jadi PNS, 10.5% ingin bekerja di pabrik-pabrik 
yang berkaitan dengan petanian, 7.9% ingin kerja di sektor 

perkebunan yang ada di luar pulau.

Menurut kamu, apakah lulusan Fakultas Pertanian 
bisa cepat kaya?

46,1% responden yakin bahwa setelah lulus dari fakultas 
pertanian mereka akan cepat memperoleh kekayaan. Sebanyak 
28,9% tidak yakin mereka bisa hidup sukses setelah lulus dari 
fakultas pertanian. 25% lainnya masih ragu-ragu mengenai 

pertanyaan ini.

Perlukah ada kelas tambahan di luar jam kelas  
yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas?

56,6% responden menganggap perlu untuk dibukanya kelas 
tambahan di luar jam mata kuliah yang sudah disediakan oleh 
pihak fakultas, dikarenakan durasi dosen menjelaskan selama 
2 jam per minggu tidak dapat menampung semua materi 
yang semestinya diserap oleh mahasiswa. Sedangkan 43,4% 

mahasiswa yang lain merasa bahwa hal tersebut tidak perlu.
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Setelah lulus nanti, kira-kira kamu mau ngapain 
selanjutnya?

67,1% responden menjawab bahwa mereka ingin langsung 
kerja, 18,4% lainnya ingin melanjutkan program pasca sarjana 
jurusan pertanian, sisanya ingin melanjutkan program pasca 
sarjana di jurusan non-pertanian. Tidak ada satupun yang 

berkeinginan untuk langsung menikah.

Menurut kamu, apakah lulusan Fakultas Pertanian 
bisa cepat kaya?

46,1% responden yakin bahwa setelah lulus dari fakultas 
pertanian mereka akan cepat memperoleh kekayaan. Sebanyak 
28,9% tidak yakin mereka bisa hidup sukses setelah lulus dari 
fakultas pertanian. 25% lainnya masih ragu-ragu mengenai 

pertanyaan ini.

Perlukah ada kelas tambahan di luar jam kelas  
yang sudah ditentukan oleh pihak fakultas?

56,6% responden menganggap perlu untuk dibukanya kelas 
tambahan di luar jam mata kuliah yang sudah disediakan oleh 
pihak fakultas, dikarenakan durasi dosen menjelaskan selama 
2 jam per minggu tidak dapat menampung semua materi 
yang semestinya diserap oleh mahasiswa. Sedangkan 43,4% 

mahasiswa yang lain merasa bahwa hal tersebut tidak perlu.

Sejauh ini apa kesulitan kamu selama kuliah di 
Fakultas Pertanian?

77,6% responden merasa bahwa pelajarannya sulit tetapi 
setelah belajar kelompok menjadi mudah. 15,8% lainnya 
tetap merasa sulit bahkan setelah belajar kelompok. 5,3% 
berpendapat bahwa pelajarannya tidak berkaitan dengan ilmu 

pertanian. Sisanya merasa pelajarannya mudah.

Apakah kamu sempat mendaftar di Perguruan 
Tinggi Negeri?

7,5% pernah mendaftar PTN namun gagal di SNMPTN. 46,3% 
gagal di SNMPTN dan SBMPTN. 11,9% gagal di semua jlaur 
pendaftaran yang disediakan negeri. Sebanyak 34,3% responden 

tidak pernah mendaftar PTN dan fokus menuju UKSW.

Apakah kamu berharap mendapat pacar sesama 
anak jurusan pertanian?

75% responden mengaku mereka tidak ingin mendapat pacar 
sesama anak jurusan pertanian, sedangkan 25% sisanya ingin 

mendapat pacar sesama anak jurusan petanian.
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Sudah Siapkah Menghadapi Skripsi?
Infografis ini dikerjakan oleh Ivan Tjahja Pranata. Publikasi kuesioner dan pendataan dibantu oleh Dicky 

Finus Natawijaya. Keduanya adalah mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. 

 Mulai tahun 2016, terdapat perubahan metode skripsi di internal mahasiswa UKSW. Tahun 
depan, mahasiswa/i Fakultas Pertanian dan Bisnis angkatan 2015 akan menghadapi skripsi yang 
sekarang bobotnya sudah naik dari 6 sks menjadi 12 sks. Bobot ini tentunya bukan bobot yang rin-
gan mengingat pola penilaiannya berasal dari bimbingan, presentasi, dan publikasi. Publikasi inilah 
yang menjadi wajah baru pola skripsi yang diterapkan di UKSW. Jadi, setelah selesai menyusun 
laporan skripsi mahasiswa nantinya harus mempublikasikan hasil penelitiannya ke salah satu jurnal 
ilmiah atau diseminarkan di pertemuan ilmiah. Tentunya, dengan perubahan ini skripsi akan menjadi 
lebih sulit dan perlu strategi yang berbeda dalam menghadapinya. Bagaimana persiapan maha-
siswa angkatan 2015 menghadapi hal ini? Dalam hal ini, tim litbang pers Dewata sudah menga-
dakan penelitian sederhana mengenai sejauh mana persiapan mahasiswa/I angkatan 2015 dalam 
menghadapi skripsi di tahun depan. Kuesioner dilemparkan kepada 82 mahasiswa agroteknologi 
dan agribisnis angkatan 2015 dengan pertanyaan seputar persiapan skripsi.

Bagaimana reaksimu memandang bobot skripsi 
yang bertambah besar ini?

Sebanyak 83,3% responden menjadi lebih takut 
menghadapi skripsi yang bobotnya naik menjadi 12 
sks. 15,3% responden yang lain justru makin tertang 
untuk menghadapi skripsi, sedangkan sisanya tidak 

peduli dengan kenaikan bobot sks skripsi karena 
tidak berpengaruh dengan hidup mereka.

Apakah kamu sudah menemukan konsentrasi studi 
yang sesuai untuk skripsi?

47,2% mahasiswa sudah menemukan konsentrasi 
studi yang tepat untuk menghadapi skripsi, 

sedangkan 52,8% yang lain belum bisa menemukan 
skripsi yang tepat untuk skripsi mereka karena masih 
bimbang. Perbandingan keduanya sebenarnya bisa 

dikatakan fifty-fifty.

Sejauh mana persiapan kamu menghadapai skripsi di tahun depan?

 

Sebanyak 63,9% responden mengaku belum memiliki persiapan untuk skripsi sama sekali. 22,2% mahasiswa 
sudah bertanya dengan kakak tingkat yang juga sedang skripsi. 18,1% mahasiswa sudah mulai membaca 
contoh-contoh skripsi yang ada di perpustakaan. 6,9% sudah mulai konsultasi dengan beberapa dosen. 

Sisanya yaitu 1,4% responden sudah memulai proses pembuatan skripsi mereka.
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Apakah kamu sudah menemukan konsentrasi studi 
yang sesuai untuk skripsi?

47,2% mahasiswa sudah menemukan konsentrasi 
studi yang tepat untuk menghadapi skripsi, 

sedangkan 52,8% yang lain belum bisa menemukan 
skripsi yang tepat untuk skripsi mereka karena masih 
bimbang. Perbandingan keduanya sebenarnya bisa 

dikatakan fifty-fifty.

Menurutmu, bagaimana kejelasan sosialisasi bobot 
skripsi yang dilakukan pihak dosen?

72,2% responden berpendapat bahwa sosialisasi 
yang diberikan dari pihak dosen masih kurang jelas 
dan perlu sosialisasi lebih lanjut. Sebanyak 26,4% 
responden yang lain bahkan berpendapat bahwa 

sosialisasi yang diberikans ama sekali tidak jelas dan 
tidak memberi bekal apapun untuk skripsi model 12 
sks. Sisa responden berpendapat bahwa sosialisasi 

yang diberikan sudah jelas.

Bagaimana pendapatmu mengenai SK Rektor yang 
mengubah bobot sks menjadi 12 SKS?

75% responden tidak setuju dengan keputusan ini. 
16,7% berpandangan netral. 8,3% setuju dengan 
keputusan untuk menaikkan bobot SKS skripsi.

Apakah perlu bila di tahun ini pihak dosen mulai 
menyediakan pembekalan khusus skripsi?

98,6% responden setuju apabila pihak dosen 
memberikan pembekalan khusus lebih lanjut 

mengenai skripsi, mengingat tempo waktu yang 
sudah tidak lama lagi tapi mahasiswa masih minim 
persiapan. Sisa responden menganggap tidak perlu 

diakan pembekalan khusus

Apakah perlu dibuat portal web yang meng-upload 
semua karya skripsi mahasiswa FPB?

69,4% responden setuju pembuatan portal 
web yang dapat mengakses semua karya skripsi 
yang pernah dibuat oleh angkatan sebelumnya. 

29,2% setuju dengan pembuatan portal web tapi 
hanya untuk akses karya skripsi terbaik saja. Sisa 
responden menganggap tidak perlu karena itu 

bersifat rahasia
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Nutrisi-nutrisi yang Terkandung 
dalam Terong Asam (Solanum ferox)

Artikel ilmiah ini ditulis oleh Vianey Lisari dan Danada Adita Putri. Keduanya adalah mahasiswa Agribinis 
angkatan 2016 dan anggota KBM Maksimalis.

Terong asam atau terong dayak (Solanum 
ferox) adalah sebuah spesies tanaman dalam 
keluarga Solanaceae yang dapat ditemukan di 
Indonesia.
Klasifikasi Terung Asam(Solanum ferox Linn)
Kingdom: Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan ber-
pembuluh)
Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas: Asteridae
Ordo: Solanales
Famili: Solanaceae (suku terung-terungan)
Genus: Solanum
Spesies: Solanum ferox L.
Terung Asam (Solanum ferox Linn) juga dipang-
gil sebagai Terung Pasai (Brunei),Terung asam; 
Cung Bulu (Indonesia), Terung Dayak; Ter-
ung Iban; Terung Asam (Malaysia), khua khon 
(Laos), tabanburo; tagatum (Filipina), sinkade 
(Myanmar), mapu; yongkuidi (Vietnam) dan 
muuk (Thailand).

 Komposisi kandungan nutrisi dalam 
terong asam atau terong dayak (Solanum ferox) 
per 100 gram antara lain :
Bahan kering 11,5 gram, protein 2 gram, serat 
2,9 gram,glukosa 1,04 gram,ᵝ- carotine 0,9 mg, 
vitamin C,tocopherol 0,41 mg,Ca 28 mg, dan  Fe  
0,29 mg (AVRDC, 2003).
Analisis lainya komposisi kandungan nutrisi da-
lam terong asam atau terong dayak (Solanum 
ferox) per 100 gram antara lain:  kandungan en-
ergi 62 kcal,kelembaban 78,8 %,protein 1.8 gram 
(FW),8,6 (DW),lemak 1,3 gram,karbohidrat 10,9 
gram, serat 5,3 gram, P 58 mg,K 381 mg,Ca 55
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Adapun manfaat dari nutrisi dari kandungan terong asam 
atau terong dayak bagi tubuh sebagai berikut:
PROTEIN
Protein merupakan komponen penting dari setiap sel dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika ada begitu banyak manfaat protein bagi tubuh:

	Diperlukan dalam pembentukan tulang, otot, tulang rawan, kulit, dan darah.

	Membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan. Contohnya, keratin 
yang memperkuat rambut, serta kolagen dan elastin yang menunjang jaringan ikat.

	Membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan dan mengoordinasikan 
kegiatan tubuh.

	Membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh.

	Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, dan wanita hamil.

	Terlibat dalam kontraksi gerakan dan otot, contohnya aktin dan myosin.

	Membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi biokimia.

	Membuat hormon dan bahan kimia tubuh lainnya.

	Mengangkut sel atau zat, contohnya hemoglobin yang membawa oksigen melalui darah ke 
seluruh tubuh.

	Memediasi respon sel, seperti rhodopsin yang digunakan untuk penglihatan.

	Menyimpan zat, seperti feritin yang berfungsi menyimpan zat besi dalam hati.

SERAT

Manfaat proteinbagi tubuh adalah

	Kesehatan Jantung .

	Membantu Diabetes 

	Menyehatkan pencernaan.

	Manajemen Berat Badan

	Mencegah Stroke. 

	Mencegah Batu Ginjal dan batu empedu.

	Pencegahan Kanker

	Menurunkan Kolesterol

	Menjaga Kesehatan Kulit 

	. Membantu Tubuh Mendapatkan Energi

	K

	untuk Mengatur tekanan darah

	untuk Mengatur tekanan darah

	untuk Kesehatan tulang

	dalam Menjaga kesehatan ginja

	dalam Menjaga keseimbangan cairan

	dalam Meningkatkan fungsi Sistem saraf

	dalam Mencegah stres

	dalam Meningkatkan fungsi otak

	Menjaga kesehatan jantung

	Meningkatkan metabolisme tubuh
Glukosa

Manfaat glukosa bagi tubuh adalah

	sebagai Analit dalam Tes Darah

	Meningkatkan Tekanan Darah

	Meningkatkan Fungsi Otak

	sebagai bahan bakar

	sebagai sumber energy utama
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•	 KARBOHIDRAT

	Pembentukan Cadangan Energi

	Membantu Proses Metabolisme Protein 
dan Lemak

	Mencegah Defisiensi Karbohidrat

	Penyeimbang Asam dan Basa

	Mencegah Oksidasi Lemak

	Pembentukan Cadangan Energi

	Membantu Proses Metabolisme Protein 
dan Lemak

	Mencegah Defisiensi Karbohidrat

	Penyeimbang Asam dan Basa

	Mencegah Oksidasi Lemak

      Vitamin C
            Manfaat Vitamin C bagi tubuh kita, antara 
lain:

	Menjadi obat pencegah penyakit dan 
melawan sel kanker

	Memperbaiki jaringan sel kulit

	Meningkatkan mood

	Menurunkan resiko terjadinya serangan 
jantung

	Mencegah naiknya tekanan darah

	Meningkatkan kesehatan mata

	Mengurangi komplikasi pilek

	Mencegah stroke

	Mencegah Penuaan dini

	Manfaat Vitamin C Juga dipercaya dapat 
berfungsi untuk berbagai kesehatan 
tubuh lainnya seperti

o Mencegah penyakit jantung

o Mencegah degenerasi makula

o Mengurangi risiko kanker

o Mengurangi risiko penyakit kardio 
lainnya.

Referensi :
Lim, T.K. 2011. Edible Medicinal and Non-
medicinal Plants volume 6 fruits. London: 
New York Publishing.

•	 Fe:

	Pembentukan Zat Hemoglobin

	Berperan dalam Fungsi otot dan otak

	Berperan dalam Mengatasi Gejala 
Umum Anemia

	Memaksimalkan Fungsi Imunitas

	Membantu Sistem Metabolisme

	Membantu Menjaga Temperatur Tubuh

•	 Lemak:

	Sumber energi, dalam setiap 1 gram lemak terdapat 9 kalori yntuk tubuh. Karena tubuh 
tidak akan dapat bergerak jika tidak memiliki energi. Kekurangan energi akan membuat 
kekebalan tubuh melemah, dan kita mudah terserang berbagai penyanyit 

	Sumber pertumbuhan sel, yang setiap jenisnya sangat dibutuhkan tubuh untuk membentuk 
tubuh yang sehat. Lemak juga penting untuk meindungi lapisan luar sel atau membran 
sel. 

	Menunjang fungsi otak. Membantu penyerapan vitamin. Ada beberapa jenis vitamin yang 
dibutuhkan tubuh, yang memiliki sifat larut dalam lemak. Vitamin-vitamin tersebut adalah 
A, D, E dan K. 

	Menunjang produksi hormon yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur sistem kerja organ 
tubuh dan sistim respon tubuh. 

	Membantu kesehatan kulit. 
	Mendukung kesehatan organ tubuh seperti ginjal, hati, jantung dan usus agar tidak mudah 

terluka atau cedera
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Pengalaman Magang di Balitsa, Lembang.
Artikel ini dikerjakan oleh Luciana Melisa Putri, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. Narasumber 
terpilih adalah Achmad Fatkul Khoir, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2014. Tulisan disunting ulang 

oleh Ivan Tjahja Pranata

 Balitsa salah satu Balai Induk di Indo-
nesia yang meneliti khusus komoditas tana-
man sayuran. Balitsa dulu merupakan balai ta-
naman hortikultura dimana buah dan sayuran 
ikut tergolong dalam subyek penelitian Balitsa, 
namun Balitsa sekarang berdiri menjadi pusat 
penelitian tanaman sayur saja. Ada beberapa 
lingkup di dalam Balitsa, salah satunya adalah 
pembenihan hibrida, seperti hibridisasi tanaman 
cabai, mentimun, dan tomat, namun umumnya 
di Balitsa fokus memproduksi komoditas cabai, 
bawang merah, dan kentang. Sekarang ini, Bal-
itsa mengembangkan kentang hidroponik dan 
perbanyakan benih kentang melalui stek untuk 
menjaga kualitas benih tersebut. Untuk produk 
yang dihasilkan antara lain, benih bawang mer-
ah TSS untuk menangulangi agar pada saat 
distribusi tidak mengalami susut bobot, sehing-
ga pada saat ditanam kondisi benih akan cukup 
baik.
 Ahmad fatkul khoir, berada di divisi te-
knologi benih dan breeder, seperti tanaman 
mentimun dan cabai sebagai utamanya serta 
buncis tegak. Untuk tempat tinggal disana, ma-
hasiswa yang magang biasaya menyewa kos-
kosan yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja di 
balitsa. Waktu magang di balitsa menyesuaikan, 
namun balitsa menyarankan agar waktu ma-
gang lebih dari 2 bulan agar pada saat melaku-
kan kegiatan seperti penelitian tidak mungkin 
dalam 1 bulan itu sudah mengumpulkan data, 
karena pada minggu 1 dan minggu 2 masih pen-
genalan lokasi dan belum mendapatkan ilmu ke-
seluruhannya. Untuk ketentuan masuk di balitsa 
diusahakan untuk tiap Univetsitas yang magang, 
terdapat paling tidak 5 orang.
 

 Kehidupan mahasiswa yang magang dis-
ana cukup mudah, karena tempat tinggal tidak 
terlalu jauh dengan balitsa. Lokasi untuk tempat 
tinggal mahasiswa yang magang cukup stat-
egis, karena dekat dengan pasar, lokasi wisa-
ta, farm house, yang bisa dilalui dengan jalan 
kaki. Setelah selesai magang maka mahasiwa 
diwajibkan untuk memersentasikan ilmu saja 
apa yang didapatkan. yang diikuti oleh bebagai 
mahasiswa dari berbagai universitas serta pem-
bimbing. Selain itu juga ada pertanggungjawa-
ban hasil dan profil lokasi balitsa yang dikonsul-
tasikan harus benar. Selanjutnya output akhir, 
mahasiswa yang magang harus mengirim dalam 
bentuk hardfile dan soft file laporan magang ke 
balitsa, karena jika tidak maka mahasiswa tingkat 
selanjutnya yang akan magang akan mendapat 
blacklist. Praktis, akan merugikan mahasiswa 
tingkat selanjutnya apabila peserta magang ti-
dak memenuhi persyaratan terakhir ini. Setelah 
magang, mahasiswa dapat mendapat gambaran 
ide penelitian yang nanti akan digunakan untuk 
skripsi.



Nah, orang yang sudah kerja itu punya lebih 
banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa 
studi S2. Awalnya, saya sempat mendaftar di 
salah satu universitas di Belgia dan lulus tesn-
ya, namun sayangnya belum berkesempatan 
mendapat beasiswa yang ke Belgia. Kemudian 
saya mencoba mendaftar di Wageningen Uni-
versity and Research, Belanda, dengan konsen-
trasi studi Pertanian Organik. Setelah mengum-
pulkan berkas-berkas seperti review aplication 
form, CV, rencana studi, motive letter, dan su-
rat rekomendasi (dari dosen pembimbing saya 
waktu S1), ternyata saya lolos tes masuk dan 
juga lolos apply beasiswa dari universitas terse-
but. Alhasil, saya kemudian berangkat ke Belan-
da untuk melanjutkan studi S2. Tahun pertama 
saya di Belanda saya masih berkeinginan untuk 
apply beasiswa lagi. Beasiswa yang saya incar 
yaitu beasiswa StuNed yang sumber pemberi-
annya adalah langsung dari Pemerintah Belan-
da. Ternyata, saya lolos juga. Jadi pada waktu 
studi S2 di Belanda saya mendapat 2 beasiswa, 
satu dari universitas (apply sebelum berangkat 
ke Belanda) dan satunya lagi dari Pemerintah 
Belanda (apply setelah tiba di Belanda).
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Wawancara ini dilakukan oleh Ivan Tjahja Pranata, mahasiswa Agroteknologi angkatan 2015. Narasumber: 
Ibu Dina Banjarnahor, S.P., M.Sc., dosen jurusan Agroteknologi FPB UKSW

Bolehkah saya terlebih dahulu menanyakan 
sedikit riwayat pendidikan S1 dari Bu Dina? 
Boleh. Saya S1 di Fakultas Budidaya Pertani-
an UGM, program studi Pemuliaan Tanaman. 
Awalnya saya menempuh SPMB (sekarang SN-
MPTN) setelah lulus SMA. Selama di UGM saya 
mendapat beasiswa supersemar yang menun-
jang biaya perkuliahan dan hidup saya di Yog-
yakarta, namun di dua tahun terakhir saya juga 
mendapat beasiswa lain dari PT. Gamatechno 
Indonesia. Sistemnya bukan uang kuliah yang 
dibebaskan, melainkan uang bulanan dari 2 pi-
hak tersebut.

Boleh tahu juga mengenai skripsi Bu Dina 
selama kuliah Pemuliaan Tanaman di UGM?
Topik skripsi saya tentang kelapa sawit dengan 
judul “Response of Oil Palm Progeny to Differ-
ent Types and Rates of Fertilizer”. Proses pem-
buatan skripsinya menggunakan bahasa Inggris 
karena kebetulan dosen pembimbing saya lulu-
san Jerman dan beliau menyarankan saya untuk 
membuat skripsi dengan bahasa Inggris.supaya 
“ada yang beda”. Meskipun demikian, seminarn-
ya tetap bahasa Indonesia karena pada saat itu 
tidak semua teman saya bisa berbahasa Inggris. 

Bu Dina terkenal sebagai salah satu dosen 
yang ahli riset di FPB. Pada saat studi S1 
apakah sudah ada minat meneliti, Bu?
Kalau dulu saya belum ada minat penelitian, 
sih. Saya ikut kelompok kegiatan yang have fun 
aja, seperti Keluarga Mahasiswa Katolik, namun 
kepanitiaan juga ada. 

Lalu bagaimana ceritanya hingga ibu bisa 
studi pascasarjana di luar negeri? Bagaima-
na pembiayaan kuliah Bu Dina di negeri 
tersebut?
Setelah saya lulus dari S1, saya kerja dulu. 
Setelah bekerja selama beberapa tahun, saya 
kemudian memutuskan untuk kuliah di luar neg-
eri karena bekal CV sudah kuat.
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Berdasarkan asumsi saya, konsentrasi studi 
pemuliaan tanaman dan pertanian organik 
adalah dua hal yang agak tidak berhubun-
gan. Bolehkah ibu sedikit memberi penjelas-
an mengenai hal ini?
Dulu pada saat saya studi pemuliaan tanaman 
di UGM, arah pemuliaannya adalah bioteknolo-
gi modern. Sayangnya, di tahun 2007 (ketika 
saya kuliah S1) teknologinya di Indonesia masih 
jadul. UGM saja bahkan belum punya alat-alatn-
ya, sehingga mau penelitian ke arah pemuliaan 
tanaman modernnya banyak hambatan. Jadi 
waktu itu sebenarnya belum pangsanya Indo-
nesia untuk (penelitian) ke arah sana. Di waktu 
yang sama, muncul perasaan bahwa saya se-
benarnya tidak bisa kerja di laboratorium ter-
us-menerus. Saya tipikal orang yang harus kerja 
di lapangan, bertemu dengan orang-orang dan 
juga bertemu dengan tanamannya. Oleh karena 
itu, saya mengambil keputusan untuk memilih 
jurusan S2 yang benar-benar bekerja di lahan 
dan kemudian apply di Pertanian Organik. Ten-
tu setelah masuk di jurusan Pertanian Organik, 
ilmu dasar S1 saya banyak yang tidak terpakai. 
Mungkin yang terpakai hanya ilmu perstisida, 
hama, penyakit, dan dasar-dasar agronomi. 

Saya sekilas pernah membaca tesis Bu Dina. 
Yang unik, Ibu Dina memilih Tanzania (suatu 
negara di Afrika Timur) sebagai lokasi peneli-
tian. Mengapa tidak terpikir di Indonesia, Bu?
Oh, sebenarnya itu hanya karena passion saya. 
Sejak kecil, saya sering menonton channel-chan-
nel TV seperti National Geographic. Dari dulu se-
jak SMP, saya ingin suatu saat harus bisa pergi 
ke afrika karena pertanian Afrika punya banyak 
persoalan, salah satunya miskin hara. Jika mi-
skin hara maka produksi pertanian pasti minim. 
Berlandaskan pada pemikiran ini, kebetulan ada 
pihak Eropa yang bekerjasama dengan pihak di 
Afrika untuk perbaiki kondisi tanah di mereka, 
sehingga makin menguatkan keinginan saya un-
tuk melakukan penelitian tesis di Afrika. Profesor 
saya di Wageningen, memberitahu bawahannya 
(yang akhirnya menjadi pembimbing tesis saya) 
mengenai informasi pertanian konservasi di Tan-
zania. Harapannya, karena sebelumnya belum 
ada penelitian di Tanzania, semoga penelitian 
saya waktu itu bisa menjadi pembuka bagi pe-
nelitian selanjutnya.

Apa kesulitan saat mengerjakan penelitian 
tesis di Tanzania?
Kesulitan utama adalah minimnya informasi. 
Karena hal ini, saya harus mengajukan pro-
posal dalam bentuk draft saja, karena banyak 
hal tidak terduga di Tanzania. Sesampainya di 
Tanzania ada banyak hal yang harus dimodifi-
kasi. Beberapa topik utama bahkan tidak bisa 
dikerjakan karena minimnya informasi di awal 
tadi. Tapi itu justru menjadi tantangan bagi saya 
untuk menyelesaikannya. Saya ingin berpesan 
kepada mahasiswa/i FPB yang akan skripsi, se-
bisa mungkin informasi sudah pakem sehingga 
dalam proses penelitian tidak kesulitan nantinya.

Menurut Bu Dina, bagaimana hubungan 
bioteknologi dengan ilmu pertanian organik?
Pertanian organik dengan bioteknologi (modern) 
sebenarnya murni bertolak berlakang. Orang 
yang pro pertanian organik, maka biasanya tidak 
approve bioteknologi. Untuk hal ini, sebenarnya 
berlangsung perdebatan panjang di kalangan 
akademisi mengenai pertentangan bioteknolo-
gi (modern) dengan pertanian organik. Namun, 
saya sebagai scientific person harus bertindak 
ilmiah dan perlu memandang tiap aspek terse-
but dari sisi yang lain. Di Wageningen ada mata 
kuliah yang mengaitkan dua hal tersebut. Mata 
kuliah tersebut adalah Organic Plant Breeding. 
Dulu diajar oleh seorang profesor yang memang 
pakar di bidangnya. Jadi beliau mengajarkan 
bagaimana melakukan persilangan transgenik 
dalam kaidah pertanian organik. 

Apa pendapat ibu tentang atmosfer peneli-
tian di FPB UKSW bila dibandingkan dengan 
FP universitas lain?
Jika dibandingkan dengan Wageningen, ten-
tunya riset disini kalah jauh. Di sana, apa-apa 
hilirnya ke riset, atmosfer penelitian dimana 
mana. Ketika dosen mengajar di kelas pun ma-
hasiswanya diberikan proyek riset masing-mas-
ing, sehingga proses belajar mengajar di kelas 
pun masih berorientasi riset. Di FPB, 90% waktu 
masih bertumpu di kelas, kelas dan kelas, riset-
nya masih 10% saja, itupun hanya sampingan. 
Jadi, menurut saya masih sama seperti sistem 
SMA gitu. Meskipun demikian, kalau di banding-
kan dengan perguruan tinggi se-Indonesia, porsi 
riset kita mungkin masih imbang-imbang saja. 
Jika dibandingkan dengan UGM atau IPB, 
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mungkin ketertinggalan porsi riset kita hanya dikarenakan kurangnya personil dosen di swasta. Di 
PTN, satu program studi bisa sampai puluhan dosen, sedangkan di PTS tidak lebih dari 10. Dari 
jumlah itu, masih harus dibagi lagi dengan pekerjaan selain riset, misalnya mengajar. Oleh karena 
itu, mungkin saja riset kita masih tertinggal sedikit dibandingan UGM dan IPB.

Apa pesan ibu untuk mahasiswa/i di FPB UKSW?
Tidak banyak sih, karena sebenarnya anak-anak sudah sering saya beri pesan kalau di kelas. Intin-
ya, rajin-rajinlah mencatat. Jangan dengan tangan kosong jika sedang mengikuti kuliah di kelas. 
Buat mereka yang sedang menghadapi skripsi, harus persistent. Jangan malas-malasan dan jan-
gan sedikit-sedikit mundur jika menghadapi kesulitan.
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1) Nama rumput yang sering menjadi tanaman   
 pengganggu
3) Salah satu hama tanaman pisang
5) Lokasi salah satu kebun yang dimiliki oleh   
 FPB
7) Tanaman yang menjadi maskot FPB
9) Salah satu dosen (perempuan) pengampu   
 mata kuliah di tahun 1 semester 1
11) Nama hewan yang digunakan di sistem   
 pertanian minapadi
12) Salah satu hama tanaman padi
14) Salah satu hewan yang ada di dalam tanah,  
 bisa sebagai penyubur
16) Gelar terakhir Dr. Sony Heru Priyanto
19) Bentuk kecil suatu tanaman
20) Salah satu acara senat yang sudah diikuti 
oleh mahasiswa 2017

2) Membeli produk pertanian dari luar negeri
4) Jenis hewan atau serangga yang menggang- 
 gu tanaman
6) Sesuatu yang amat dibutuhkan oleh tanaman
7) Jenis tanaman yang menjadi pengganggu di  
 lahan, tidak diinginkan
8) Nama majalah ini
10) Salah satu mata kuliah dasar di FPB
13) Salah satu alat pertanian yang digunakan   
 petani
15) Seperti topi, namun digunakan oleh petani
17) Tanaman utama di Indonesia
18) Jenis pertanian yang tidak menggunakan   
 input bahan-bahan kimia
19) Nama salah satu dosen pria di FPB

MendatarMenurun

TEKA-TEKI SILANG DEWATA

KIRIM KE
512015002@student.uksw.edu

atau
512015037@student.uksw.edu
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