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IPB Berkolaborasi dengan Alumni untuk Menghasilkan 
Lulusan Berkualitas

eikutsertaan IPB dalam QS-APPLE ke 14 di Cung Ang KUniversity, Seoul mendapat perhatian dari para 
delegasi. Pada hari kedua delegasi Indonesia 

kompak mengenakan pakaian tradisional untuk 
mempopulerkan budaya Indonesia. Pada kesempatan 
tersebut President of Chung Ang University berkunjung ke 
stand Indonesia.

Pada hari kedua ini,  Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan 
Sistem Informasi IPB, Prof Dodik R Nurrohmat dan Direktur 
Inovasi dan Kewirausahaan, Dr. Syarifah Iis Aisyah 
mempresentasikan makalah berjudul "Promoting Graduate 
Employability through Alumni Mentoring and Internship 
Programs".  

Fokus program ini adalah memberikan peranan kepada 
alumni untuk mengakselerasi para freshgraduate yang akan 
berkarir di multinational company (MNC) dan yang akan 

berwirausaha. Para alumni ini berperan sebagai coach atau 
pelatih di kantong-kantong wirausaha, diantaranya adalah 
Sabisa Farm, Program Mahasiswa Wirausaha dan Kompetisi 
Bisnis Mahasiswa Indonesia. 

Dalam hal kewirusahaan ditargetkan 400 wirausaha baru 
tumbuh tiap tahun. Program terakhir yang baru tumbuh 
adalah Mentoring Leader, yang dilaksanakan oleh 
Himpunan Alumni IPB.  Pada tahap pertama telah terpilih 
70 mentee yang akan didampingi 70 mentor yang telah 
sukses di bidang masing-masing. 

Diharapkan ke depan para mentee selain bisa 
menggembleng dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin 
yang baik, juga akan memberikan tongkat estafet pada 
adik-adik tingkatnya dalam melahirkan pemimpin-
pemimpin baru yang lebih banyak dan lebih baik.
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Ketua Fortendik Harapkan Rektor Perhatikan Kesejahteraan, 
Ini Jawaban Rektor IPB

Ketua Forum Tenaga Kependidikan  (Fortendik) 
Periode 2018-2020, Sofyan, S.Si, MSi melalui pesan 
pantunnya menyampaikan agar Rektor IPB, Dr. Arif 

Satria agar memperhatikan kesejahteraan tenaga 
kependidikan (tendik). Hal ini Sofyan ungkapkan saat 
memberikan sambutan dalam acara Pengukuhan Pengurus 
Fortendik IPB Periode 2018- 2020, Jum'at (23/11) di Kampus 
IPB Dramaga.

Berikut pantun yang disampaikan Ketua Fortendik IPB: 
"Buah mangga berdaun kelor,
Dimakan sedikit dengan klewih dan durian, 
Kami bangga pada Pak Rektor,
Kesejahteraan tendik jikalau lebih diperhatikan."
 
Menanggapi pantun Ketua Fortendik tersebut, Rektor IPB, 
Dr. Arif Satria membalasnya dengan nada bercanda, 
"Kesejahteraan itu jangan diperhatikan, tapi harus 
ditingkatkan dan dirasakan. Permintaan diperhatikan 
adalah persoalan mudah, namun untuk ditingkatkan itu  
tugas bersama."

Rektor IPB ingin  Fortendik ini menjadi mitra yang selalu 
mendukungnya termasuk terkait kebijakan-kebijakan 
sumberdaya manusia, hingga bagaimana remunerasi bisa 
terus ditingkatkan. “Kita berusaha semaksimal mungkin. 
Kita semua akan pikirkan agar kesejahteraan meningkat, 
agar kita semua sama-sama enak.”
 
Rektor IPB kembali mengulas era disrupsi yang penuh 
ketidakpastian, bamyak perusahaan besar yang pada 
akhirnya tumbang karena tidak bisa mengambil peluang 
begitu juga dengan bidang pendidikan. Saingan IPB tidak 
lagi barisan perguruan tinggi negeri besar Indonesia 
melainkan universitas-universitas baru  yang mulai 
bermunculan.
 
Karena IPB dinilai paling responsif menghadapi era disrupsi 
sehingga Rektor IPB banyak diminta berbicara di berbagai 
forum untuk memberikan wawasan dan masa depan baik 
di forum-forum dalam maupun luar negeri.

 Untuk itu Rektor IPB menambahkan Fortendik juga harus 
terus banyak melakukan kajian dan analisis untuk turut 
melakukan antisipasi masa depan. “Bagaimana kita ke 
depan bisa bekerja lebih cepat, lincah dan kreatif, " 
pintanya.

Terkait kesejahteraan tendik, Rektor mengatakan, "Kita 
bangun komitmen soal ini. Contohnya kita tingkatkan 
asuransi IPB yang tadinya hanya bisa untuk rawat inap, 
nantinya dapat digunakan untuk rawat jalan juga. Fasilitas 
klinik kita juga manfaatkan karena sudah menjadi fasilitas 
kesehatan (faskes) tingkat 1 untuk layanan BPJS kesehatan. 
Kunci paling besar kesejahteraan ada pada pendidikan dan 
kesehatan. Kita akan pikirkan juga pendidikan untuk putra-
putri tendik. Semoga Tendik IPB bisa kompak,” papar Rektor 
IPB.
  
Terkait pengukuhan pengurus, Sofyan mengatakan bahwa 
hal ini merupakan langkah penting. "Dengan dikukuhkan 
oleh Rektor maka eksistensi Fortendik diakui oleh 
pimpinan," jelasnya.

Sofyan menjelaskan, pengurus Fortendik berasal dari  
berbagai unit kerja dan tidak hanya dari PNS saja, tapi juga 
non PNS. Perwakilan tidak hanya dari pegawai kalangan 
senior namun juga junior, supaya kaderisasi kepengurusan 
terus berjalan. Tujuan Fortendik ini dibentuk sebagai 
wadah silaturahmi sehingga tendik IPB akan lebih akrab, 
lebih harmonis, silih asah, silih asuh. Fortendik dibentuk 
untuk saling menguatkan, antara kebijakan yang dibuat 
oleh pimpinan IPB, dengan tupoksi masing-masing yang 
diemban oleh tendik. Fortendik juga diharapkan sebagai 
fasilitator untuk bisa meningkatkan kompetensi kinerja 
tendik, dengan cara mengadakan seminar-seminar, 
pelatihan-pelatihan teknis yang berkolaborasi dengan 
lembaga lain yang berhubungan dengan Fortendik,” jelas 
Sofyan. 

Lebih lanjut, Sofyan berharap Fortendik IPB bisa 
menjalankan visi misi dengan profesional, sinergis dan 
akuntabel. (dh/ris)
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Rektor IPB Terjun Langsung Dalam Aksi Jumat Bersih

Kebersihan adalah bagian dari iman. Pesan bijak 
inilah yang menginspirasi Rektor Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Dr. Arif Satria untuk terjun langsung 

dalam Aksi Jumat Bersih di Kampus IPB Dramaga, Bogor 
(23/11). Jumat Bersih ini sebagai upaya untuk mewujudkan 
lingkungan kampus IPB yang bersih, sehat dan tertata rapi 
serta nyaman. Fokusnya membersihkan saluran air 
(drainase) di sepanjang jalan kampus IPB Dramaga. 
Kegiatan ini akan terus dilakukan setiap hari Jumat hingga 
tanggal 24 Desember 2018.

Dalam kegiatan Jumat Bersih kali ini, pegawai rektorat 
bersama satuan Biro Umum, Sarana dan Prasarana  bahu-
membahu dan bergotong royong membersihkan di 
wilayah sekitar rektorat sampai ke Gedung Graha Widya 
Wisuda. Kegiatan Jumat Bersih juga dilakukan serentak di 
unit-unit kerja lainnya di Departemen dan Fakultas, 
termasuk di lingkungan Program Pendidikan Kompetensi 
Umum (PPKU).

Gotong royong dilakukan untuk membersihkan sampah, 
krikil, maupun ilalang yang menghalangi badan jalan, juga 
saluran-saluran air.

Menurut Dr. Arif, kebersihan itu sesuatu yang harus melekat 
pada masing-masing sivitas akademika IPB. Oleh karena itu 
kita harus menggalakkannya melalui sebuah gerakan 
Jumat Bersih agar diikuti oleh semua pihak termasuk 
mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun tenaga 
kebersihan.  “Jadi kalau kampus sudah bersih maka orang 
akan nyaman tinggal di kampus. Kalau orang nyaman 
tinggal di kampus maka kampus ini akan lebih produktif 
dan dapat memberikan manfaat lebih banyak untuk lebih 
berkarya,” kata Rektor IPB.

Rektor juga menghimbau agar kegiatan aksi Jumat Bersih 
diikuti oleh semua unit kerja yang ada di lingkungan IPB. 

Sehingga kampus IPB terjaga dari kebersihan dan setiap 
orang akan nyaman menjalankan aktivitas dalam bekerja 
secara maksimal.

"Semoga ini langkah awal yang baik bagi kampus IPB  
untuk peduli terhadap lingkungan, " tandas Rektor.

Tak hanya aksi kerja bakti, Jumat Bersih juga diwarnai aksi 
menarik lainnya seperti yang dilakukan di Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen (FEM) yang menggelar gerakan 
Donasi Sampah.  (Awl/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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P4W IPB Ekspose Hasil Kajian Penyusunan Grand Design 
Kawasan Perkebunan

ejarah Indonesia, klustering kawasan yang telah Sterbentuk, iklim, zona tropika serta sifat kepulauan 
Indonesia harus menjadi pertimbangan dalam 

penyusunan grand design kawasan perkebunan di 
Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Agus 
Pakpahan, MS saat hadir dalam Ekpose Hasil Kajian Grand 
Design Kawasan Komoditas Perkebunan di IPB International 
Convention Center (IICC) Bogor (21/11). Kegiatan ini 
terselenggara berkat kerjasama Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) 
Perkebunan  dengan Pusat Pengkajian,  Perencanaan, dan 
Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian 
Bogor (IPB).

Menurut hasil kajian, dalam pengembangan kawasan 
perkebunan diperlukan tujuh prinsip dasar pengembangan 
kawasan perkebunan. Yakni kesesuaian �sik 
(agroekosistem) dan status kawasan, kelayakan teknis atau 
teknologi untuk dikembangkan pada aspek budidaya dan 
pengolahan, kelayakan ekonomi kawasan, kegiatan 
menciptakan nilai tambah di kawasan, nilai manfaat yang 
inklusif, manfaat bagi sekitar kawasan, dan kapasitas 
kelembagaan.

“Kajian ini telah berlangsung selama delapan bulan melalui 
serangkaian kegiatan antara lain kunjungan lapang, 
wawancara dan diskusi dengan berbagai narasumber serta 
stakeholder terkait. Hasil kajian ini akan menjadi dasar 
pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi 
petani sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 
Pertanian (Permentan) No 18 Tahun 2018 dan sebagai 
acuan dalam penyusunan masterplan di level provinsi dan 
action plan di level kabupaten/kota.

"Kajian ini mencakup 11 komoditas yaitu kelapa sawit, kopi, 
kakao, teh, tebu, kelapa, karet, lada, pala, cengkeh, dan 
jambu mete,” ujar Ketua tim penyusun Grand Design 
Pengembangan Kawasan Perkebunan, Dr. Ir. Ernan Rustiadi, 
M.Agr.

Adapun anggota tim dari berbagai bidang keahlian 
diantaranya Dr. Supijatno, Dr. Djuara Lubis, Dr. Nunung 
Kusnadi, Dr. Sapta Raharja, Dr. Andrea Emma Pravitasari dan 
Setyardi Pratika Mulya, SP, M.Si. (zul)



7

Para Pakar Pertanian Ini Serukan Pentingnya 
Teknologi untuk Hortikultura

Melihat dari karakteristik sayur mayur dan buah-
buahan Indonesia yang mudah rusak, busuk dan 
susut, maka dalam  menjaga kesegaran dan 

kualitas hasil panen, perlu dikembangkan teknologi pasca 
panen dan pengolahan hasil hortikultura dalam rantai nilai 
di bagian hilir. 

 Pengembangan teknologi tepat guna tersebut harus 
dilaksanakan mulai dari saat panen, pasca panen, 
pengolahan, penyimpanan, sortasi, packaging dan lainnya. 
Dalam konteks penyimpanan (inventori) perlu 
dikembangkan teknologi “Controlled Atmosphere Storage”.

Hal ini disampaikan Dekan Sekolah Vokasi (SV) Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Arief Daryanto, DipAgEc, MEc 
saat menjadi pembicara dalam lokakarya bertemakan 
“Improving Market Integration for High Value Fruit and 
Vegetable Production Systems in Indonesia” di Balitsa, 
Lembang, Bandung (22/11). Tema ini merupakan bagian 
dari risetnya yang mendapatkan pendanaan dari Australian 
Centre for International Agriculture Research (ACIAR) dan 
bekerjasama dengan University of Adelaide, Michigan State 
University, Department of Agriculture, Fishery and Forestry 
Queensland dan Kementerian Pertanian (Kementan) 
Republik Indonesia.

“Riset ini bertujuan untuk lebih memahami siklus produk 
dan perubahan yang terjadi pada rantai nilai buah dan 
sayuran yang bernilai tinggi serta mengembangkan 
mekanisme kebijakan untuk memenuhi persyaratan yang 
dibutuhkan oleh konsumen yang selalu berubah. Karena 
industri hortikultura bersifat demand-driven,” tambahnya

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Dr. Sahara, 
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) IPB menyatakan bahwa pengembangan 
daya saing industri hortikultura perlu didukung oleh 
industri perbenihan yang kuat. Pada saat ini belum semua 
petani di Indonesia menggunakan benih yang berkualitas. 

Untuk itu, Dr Arief Daryanto menambahkan bahwa sumber 
pertumbuhan untuk meningkatkan daya saing industri 
perbenihan hortikultura dapat berasal dari peningkatan 
rasa, umur simpan (shelf life), produkti�tas, kesehatan 
tanaman dan resistensi terhadap hama, penyakit dan 
kekeringan.

Sementara itu, Prof. Thomas Reardon dari Michigan State 
University juga menjelaskan bahwa industri perbenihan di 
tingkat global dicirikan dengan persaingan di tingkat yang 
sangat tinggi. Konsolidasi perusahaan sedang terjadi 
melalui intensitas Merger dan Acqusition dan biaya 
research and developmentnya sangat besar. Disamping itu, 
perusahaan multinasional dalam industri perbenihan juga 
gencar memperluas pasar di berbagai negara.

Prof. Randy Stinger dari Global Food and Resource Studies, 
University of Adelaide juga berbicara mengenai dinamika 
perkembangan usahatani beberapa komoditas kunci 
(cabai, bawang merah, jeruk dan mangga) berdasarkan 
hasil survei yang menggunakan pendekatan panel data. Ia 
menekankan bahwa perubahan struktural tengah 
berlangsung dalam usahatani hortikultura di Indonesia 
baik karena tekanan faktor lingkungan luar maupun 
lingkungan dalam.

Sedangkan Prof. Stephen Harper dari Department of 
Agriculture, Fishery and Forestry, Queensland membahas 
mengenai berbagai kendala yang dihadapi dalam 
peningkatan produktivitas alliums (bawang putih dan 
bawang merah), capsicum dan cabai dan bagaimana 
strategi mengatasinya.

Setelah usai lokakarya, kegiatan ini akan berlanjut dengan 
diskusi mengenai “Masa Depan Industri Hortikultura” di 
kantor East West Indonesia, Purwakarta. (*/Zul)
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HA IPB Sinergi dengan Kementan RI dan BEM IPB, 
Siap Wujudkan Indonesia Lumbung Pangan Dunia

Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) 
bertekad mewujudkan visi Indonesia menjadi 
lumbung pangan dunia. Kali ini HA IPB bersinergi 

dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia 
(Kementan RI)  dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  IPB 
sebagai upaya mewujudkan visi tersebut. Sinergi tersebut 
diwujudkan dengan dilaksanakannya Training of Mapping 
dalam rangka Konsolidasi Mahasiswa Pertanian Indonesia 
yang akan digelar pada 3-5 Desember 2018 mendatang. 

Ketua Umum HA IPB, Ir. Fathan Kamil mengatakan kegiatan 
Training of Mapping (TOM) bertujuan untuk membekali 
mahasiswa dalam meningkatkan pengetahuan dan 
menambah keterampilan sehingga mampu melakukkan 
mapping dan pro�lling terhadap implementasi program-
program pertanian. Program pertanian yang dimaksud 
adalah program-program prioritas yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pertanian RI. Tidak hanya itu, dengan 
diadakannya kegiatan TOM ini, mahasiswa dapat mengenal 
potensi pertanian di area mapping serta menggali 
langsung harapan para petani dalam kaitannya terhadap 
pembangunan dan kemajuan pertanian di daerahnya. 

“Kegiatan TOM berlangsung selama tiga hari, dimulai dari 
tanggal 21 sampai 23 November 2018. Mahasiswa dibekali 
metode yang akan digunakan untuk mapping dan 
pro�lling sehingga ketika terjun ke lapang mereka dapat 
melakukannya secara obyektif, faktual, dan ilmiah,” tutur 
Fathan. 

Di sisi lain, sebanyak 35 perwakilan mahasiswa pertanian 
yang diundang dalam TOM juga akan diajak untuk praktik 
lapang demi mempraktikkan ilmu yang sudah diberikan di 
kelas. Praktik lapang dilaksanakan di kelompok tani Lisung 
Kiwari, Bogor. Dengan praktik lapang ini, mahasiswa dapat 
mengimplementasikan ilmu yang baru saja diperoleh di 
daerah masing-masing. Setelah kegiatan TOM selesai, 
mahasiswa akan diberi tugas melaksanakan mapping dan 
pro�lling di daerahnya masing-masing. Sedikitnya ada 
tujuh  kluster atau regional yang akan menjadi tempat 
sasaran, yaitu kluster Jabodetabek dan Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sumatera bagian Selatan, Sumatera 
bagian Utara, Kalimantan, dan Sulawesi.

 Pelaksanaan mapping dan pro�lling akan berlangsung 
selama dua minggu terhitung sejak pelatihan TOM usai. 
Hasil dari mapping dan pro�lling ini akan disampaikan 
dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Pertanian Indonesia 
yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.

Tentang TOM, Kepala Bidang Kelembagaan dan 
Ketenagaan Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian 
Pertanian RI, dalam hal ini diwakili oleh Inneke Kusumawati, 
menyatakan bahwa kegiatan TOM merupakan kegiatan 
strategis dalam rangka evaluasi pengimplementasian 
program Kementerian Pertanian yang diberikan pada 
petani. Menurutnya, energi para pemuda harus 
dimanfaatkan karena pemuda memiliki energi unlimited 
yang bisa digunakan dengan prima. Di sisi lain, keberadaan 
mahasiswa di daerah-daerah lebih diterima oleh 
masyarakat sehingga dapat menjadi stimulan tersendiri.
“Kami sangat memerlukan peran mahasiswa terutama 
untuk daerah-daerah pinggiran dan perbatasan 
masyarakatnya akan sangat menerima kedatangan 
mahasiswa ini. Mahasiswa itu agent of change, jadi sudah 
waktunya untuk berkontribusi kepada masyarakat,” ujar 
Inneke.

Ia juga menambahkan, dengan menerjunkan mahasiswa ke 
daerah-daerah, diharapkan ada respon yang berbeda baik 
dari mahasiswa itu sendiri maupun masyarakat setempat. 
Ia juga berharap, dengan dilaksanakannya mapping dan 
pro�lling ini mahasiswa dapat menangkap peluang yang 
ada di masyarakat sehingga mahasiswa bisa 
memanfaatkan peluang tersebut. “Jangan sampai disia-
siakan, momen seperti ini sangat penting untuk 
menambah pengalaman dan keterampilan. Terutama 
dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian di era 
milenial,” pungkas Inneke. (*/ris)
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