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Rektor: Memasuki Tahun Politik, IPB Harus Netral 

Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi 
(Ditrenbang) Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali 
menggelar Musyawarah Perencanaan dan 

Pengembangan (Musrenbang) di IPB International 
Convention Center (IICC), Selasa (4/12). Musrenbang tahap II 
ini dilaksanakan dalam rangka melanjutkan pembahasan 
rencana program atau kegiatan dan anggaran IPB tahun 
2019.

Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria menekankan 
agar IPB di era disrupsi ini bisa beradaptasi terhadap segala 
perubahan yang terjadi. “Saat ini bukan lagi persoalan 
besar atau kecil, namun siapa yang cepat beradaptasi dan 
bisa memanfaatkan peluang, merekalah yang akan 
bertahan,” ujarnya.

Selain itu, Rektor IPB juga menjelaskan bahwa program 
tahun 2019 sesuai dengan Renstra IPB 2019-2023 adalah 
Excellent Innovation Ecosystem. “Excellent Innovation 
Ecosystem ini antara lain penetapan sistem insentif yang 
berkeadilan dan terbuka, pengembangan sistem informasi 
dan komunikasi yang handal dan pengembangan sarana 
dan prasarana pendidikan dan inovasi,” katanya.

Penetapan rancangan program ini menurutnya, didasarkan 
kepada perkiraan pendapatan 2019, program prioritas dan 

kebutuhan dasar IPB 2019, usulan program atau kegiatan 
pada musrenbang 2018, program atau kegiatan tahun 
sebelumnya dan program penugasan dari pemerintah.

Rektor IPB juga memberikan beberapa catatan yang harus 
diperhatikan dalam implementasi program atau kegiatan 
IPB tahun 2019. Pertama, Rektor IPB mengingatkan bahwa 
tahun 2019 merupakan tahun politik, sehingga IPB harus 
bersikap netral.

Kedua, Rektor IPB juga berpesan agar setiap unit bisa tetap 
menjaga efektivitas dan e�siensi pengguna anggaran serta 
bisa mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, 
terutama dengan memperbanyak program kerjasama.

Musrenbang tahap II ini dihadiri oleh seluruh pejabat 
struktural IPB, mulai rektor dan wakil rektor, dekan dan 
wakil dekan, ketua departemen, kepala biro, kepala kantor, 
direktur hingga kepala pusat.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr, selaku 
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan 
Keuangan berharap dengan berkumpulnya semua pejabat 
ini, mampu menghadirkan ide, saran dan masukan yang 
positif bagi perencanaan program atau kegiatan IPB tahun 
2019. (Rz/Zul)
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Walau Sudah Berusia, Petani Jepang Melek Teknologi

Indonesia harus mulai waspada tentang farmer is aging 
dimana petani, peternak dan nelayannya kini 
didominasi oleh pekerja yang sudah berusia lanjut. 

Jepang juga memiliki kondisi yang sama, hanya saja 
mereka selalu up date dengan teknologi. Jepang sudah 
memodernisasikan bidang pertaniannya.

“Meskipun sepuh, mereka tetap melek teknologi 
menggunakan internet of things, big data analytic, 
menggunakan drone, menggunakan sensoring. Umur 
bukan penghambat sejauh mereka melakukan produk 
inovasi. Di Indonesia yang seringkali menjadi persoalan 
bukan umur tetapi karena rendahnya pendidikan mereka,” 
ujar Dr. Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi (SV) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) dalam Workshop Foresight Scenarios 
for The Dairy Sector in Indonesia: Past Experiences and 
Future Challanges to Design Sustainable Policies and 
Strategies di IPB International Convention Center, Bogor 
(4/12).

Oleh karena itu di sinilah letak peran SV IPB untuk 
menghasilkan petani, peternak, nelayan muda yang 
berpendidikan. Contoh, untuk peternakan sapi perah, sapi 
potong atau poultry itu tergolong komoditas yang high 
value. Komoditas yang bernilai tinggi itu penuh dengan 
risiko. 

“Kita harus juga ekspose kepada mahasiswa tentang 
comprehensive knowledge bahwa persoalan sapi ini tidak 
hanya memproduksi tetapi juga demand driven harus 
diperhatikan. From grass to glass, dari rumput ke gelas 
susu. Jadi harus komprehensif,” ucapnya.

Terkait produksi susu di Indonesia, Dr. Arief Daryanto 
mengatakan ada banyak strategi yang bisa dilakukan untuk 
meningkatkan produktivitas susu. Salah satunya dengan 
menambah populasi. Kita hanya mampu produksi 20 
persen dari kebutuhan, sisanya impor. Sehingga populasi 
harus ditambah. Selain itu, suplai pakan yang kontinyu 
merupakan strategi lainnya untuk peningkatan 

produktivitas sehingga penanaman rumput hijau harus jadi 
prioritas. Dalam struktur usaha peternakan sapi perah, 65 
persen produksi berasal dari pakan. Jadi pakan murah, 
harga susu pun murah,” imbuhnya.

Hal penting lainnya adalah perlu adanya konsolidasi antara 
mega farm dan small scale farm terkait sapi supaya tercipta 
horizontal integration. Konsolidasi ini memberikan 
kesempatan usaha kecil untuk mengelola bersama 50 
sampai 100 sapi untuk menekan biaya produksi. 

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam 
sambutannya berharap produktivitas susu nasional mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Rektor juga  
mendorong lahirnya start up-start up baru, lahirnya 
pengusaha pemula di bidang ini.

“Bagaimana desain perguruan tinggi untuk bisa 
mendorong lahirnya start up-star up baru pertanian dan 
peternakan sehingga pemain yang ada di bidang susu 
bukan pemain besar multinasional saja tetapi juga ada 
pemain kecil. Talent-talent ini yang akan kita cetak di 
sekolah Vokasi IPB,” imbuhnya.

Pada workshop hasil kerjasama IPB, CIRAD dan didukung 
oleh Kedutaan Prancis di Indonesia ini terungkap bahwa 
IPB dan CIRAD telah melakukan kerjasama riset sejak tahun 
2013 mengenai perkembangan persusuan berkelanjutan. 
Berdasarkan kerjasama ini, riset lapang telah dilakukan 
untuk memahami lebih jauh mengenai dinamika, isu 
berkelanjutan dan peran koperasi pada rantai tata niaga di 
Indonesia.

Kolaborasi ini juga meningkatkan skill akademisi IPB 
dengan tercetaknya dua orang master dan satu doktor 
yang berhasil mempertahankan disertasinya di Montpellier 
(Prancis). Hal ini didukung oleh pernyataan Nicholas 
Gascoin dari Kedutaan Prancis yang menyampaikan bahwa 
Prancis memiliki beberapa model yang bisa dipelajari 
terkait pengembangan dairy sector di Indonesia. (dh/Zul)
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Bogor Siap Menjadi Kota Ramah Air

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. 
Hadi Susilo Ari�n menyampaikan untuk 
menciptakan Kota Ramah Air di Bogor Raya 

(kabupaten dan kota) diperlukan transformasi 
implementasi pengolahan air perkotaan menjadi sistem 
yang lebih berkelanjutan. Water Sensitive Cities (Kota 
Sensitif Air) atau Kota Ramah Air adalah suatu konsep kota 
di masa yang akan datang dimana tidak hanya memenuhi 
kebutuhan air perkotaan, tetapi bagaimana sumberdaya air 
sekaligus memberi manfaat untuk meningkatkan 
kenyamanan tinggal di kota tersebut dan kota yang 
memiliki kelentingan (resilient) dan memiliki daya tahan 
terhadap air.

“Sumberdaya alam Bogor yang berlimpah, ratusan danau 
alami, Kebun Raya Bogor (KRB) yang terkenal dan reputasi 
sebagai Kota Hujan sangat ideal untuk melakukan 
transformasi ke Kota Ramah Air. Kegiatan penelitian Bogor 
Ramah Air sudah dilakukan di wilayah pulau Geulis, Griya 
Katulampa, Cibinong Raya dan Sentul City yang berlokasi di 
kota dan kabupaten Bogor,” ujarnya saat memberikan 
Keynote Speech dalam Diseminasi dan Pameran 
bertemakan “Bogor Ramah Air” di IPB International 
Convention Center, (IICC). Bogor (4/12).

Tim Urban Water Cluster (WSC) The Australia - Indonesia 
Centre yang didukung oleh para peneliti dari berbagai 
perguruan tinggi (IPB, Universitas Indonesai (UI) dan 
Monash University Australia) menggelar acara ini untuk 
memberikan pondasi yang kuat dalam mengatasi 
tantangan multidimensi yang diperlukan sebagai 
komitmen dalam mencapai tujuan pembangunan yang 
berkelanjutan di Bogor. 

“Tim WSC telah menerapkan kerangka kerja Kota Ramah Air 
di Bogor, baik di tingkat kota maupun kabupaten untuk 
memperkuat dan memfasilitasi aspirasi air yang 
berkelanjutan. Pendekatan Kota Ramah Air mencakup 
solusi lintas sektoral dan terintegrasi yang memberikan 

berbagai manfaat seperti lingkungan yang sehat, 
ketersediaan sumber air dan masyarakat yang saling 
mendukung,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam 
sambutannya mengatakan bahwa hasil penelitian para ahli 
ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Ini juga merupakan bahan masukan yang 
sangat berharga bagi pemerintah kota dan kabupaten 
Bogor dalam merancang pembangunan yang berwawasan 
lingkungan terutama yang berkaitan dengan penyediaan 
sumberdaya air. 

“Sekarang ini krisis air bersih sangat luar biasa tinggi. Untuk 
itu dibutuhkan sinergi antara para stakeholder seperti  
akademisi, bisnis, government, community dan media untuk 
saling bersatu, bahu membahu menciptakan Bogor baik 
kota maupun kabupaten menjadi kota ramah air,“ kata 
Rektor.

Menurutnya para peneliti juga telah bekerjasama dengan 
para pemangku kepentingan dan memahami pengetahuan 
lokal masyarakat tentang sistem air di Bogor. Terutama 
dalam kapasitas konsep kota yang ramah air (Water 
Sensitive City) yang perannya penting dalam membangun 
kota yang tangguh dan layak huni di masa depan.

Rektor menambahkan, masyarakat mendapatkan edukasi 
akan pentingnya menjaga  lingkungan yang bersih, sehat 
dan menghargai air bersih untuk kehidupan sekarang dan 
masa depan.

Hadir sebagai narasumber dari Monash University Australia, 
Prof. Diego Remirez, Universitas Indonesia, Dr. Dwinanti 
Rika Marthanti dan dihadiri oleh Director Australia 
Indonesia, Kevin Evans, Kepala Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, Dr. Syarifah 
So�ah, M.Si, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah Kota Bogor, Ir. Erna Hernawati, MBA, para peneliti, 
dosen dan pihak swasta. (Awl/Zul)
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Kunjungan Balasan Delegasi IPB ke FELCRA Malaysia

elegasi  Institut Pertanian Bogor (IPB) Dmelaksanakan kunjungan balasan ke FELCRA 
Malaysia pada tanggal 3-4 Desember 2018 sebagai 

tindak lanjut penandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 
yang lalu. Penandatanganan MoU ketika itu disaksikan oleh 
Menteri Pembangunan Luar Bandar, YB. Datuk Seri Rina 
Mohd Haron.

Delegasi diterima oleh Pengerusi (Chairman) FELCRA 
Berhad, YBhg. Datuk Nageeb Wahab. Delegasi IPB dipimpin 
oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan 
Keuangan IPB, Prof. Dr. Agus Purwito. 

Delegasi IPB kemudian melakukan pertemuan dengan 
Datuk Nageeb dan CEO (Ketua Pegawai Eksekutif ) FELCRA 
Berhad, YBhg. Encik Mohd Nazrul Izam Mansor. Dalam 
pertemuan tersebut hadir juga Ketua Pegawai Komunikasi 
Korporat FELCRA Berhad, YBrs, Encik Mohammad Ab 
Rahman dan Ketua Eksekutif Kolej FELCRA, YBrs. Dr. Zaini 
Jamaluddin.

Penjajakan kerjasama  IPB-FELCRA antara lain berkaitan 
dengan pengembangan program dan aktivitas pendidikan 
vokasi FELCRA Kolej dengan SV-IPB,  pengembangan 

kerjasama dalam penelitian dan pertukaran dosen dan 
mahasiswa. Delegasi IPB yang turut serta dalam kunjungan 
ini adalah  Dr. Arief Daryanto (Dekan Sekolah Vokasi IPB), 
Dr. Wawan Oktariza (Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, 
Kerjasama dan Pengembangan Sekolah Vokasi IPB),  Dr. Ir. 
Suwarto, MS (Ketua Program Studi Teknologi dan 
Manajemen Produksi Perkebunan) dan Dr. Dase Hunae� 
(Direktorat Program Internasional).

FELCRA Berhad adalah organisasi perusahaan yang 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia, di bawah 
koordinasi Menteri Keuangan. FELCRA (Federal Land 
Consolidation and Rehabilitation Authority) didirikan untuk 
mengembangkan daerah pedesaan dengan membantu 
mereka berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi nasional. 
Tujuannya adalah untuk menciptakan sektor pedesaan 
yang dinamis, menarik dan menguntungkan.

Dalam rangka mengembangkan sumberdaya manusia di 
perdesaan (luar bandar), FELCRA memiliki lembaga 
pendidikan FELCRA Kolej yang menawarkan program 
berserti�kat (sijil) dan diploma dalam bidang Manajemen 
Perkebunan, Manajemen Sumberdaya Manusia, 
Manajemen Pemasaran, Pendidikan Anak Usia Dini, 
Akuntansi, Bisnis dan Kewirausahaan. (ADr/ris)
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Meriahnya Pasar Rakyat Tani 2018

Supaya masyarakat bisa menikmati hasil atau produk 
pertanian secara langsung, Agrisocio Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Pasar 

Rakyat Tani 2018. Kegiatan yang diselenggarakan di Botani 
Square, Bogor (2-3/12). Melalui kegiatan ini masyarakat 
atau konsumen bisa bertemu langsung dengan petani 
sehingga dapat bertanya tentang produk-produk pertanian 
yang dihasilkan.

“Pasar Rakyat Tani ini sudah dimulai sejak lama, awalnya di 
Kampus IPB Dramaga kami mengumpulkan beberapa 
petani supaya mempromosikan produk-produk mereka 
untuk dijual secara langsung kepada konsumen,” tutur Al� 
Irfan, Founder Agrisocio.

Secara historis Pasar Rakyat Tani dimulai pada tahun 2014 
dengan diikuti oleh lima kelompok tani yang sepakat untuk 
membuat kegiatan promosi produk pertaniannya. Promosi 
tersebut diwujudkan dengan mengadakan Pasar Rakyat 
Tani di Kampus IPB Dramaga. Dengan mengusung konsep 
yang berbeda, Pasar Rakyat Tani kali ini lebih menyasar 
konsumen kelas menengah ke atas. Pasalnya 
penyelenggaraan Pasar Rakyat Tani dilaksanakan di mall 
Botani Square yang identik dengan konsumen kelas 
menengah ke atas.

“Tidak hanya bisa membeli produk pertanian kepada 
petaninya langsung, pembeli juga dapat bertanya-tanya 
tentang proses dihasilkannya produk tersebut, atau bahkan 
ikut membantu petani dengan memberikan investasi 
kepada petani,” pungkas Al�.

Pada kegiatan Pasar Rakyat Tani kali ini, sedikitnya ada 30 
kelompok tani yang menjual produk pertaniannya. Ada 
yang menjual sayur seperti bayam, sawi, kangkung, dan 
selada. Ada juga yang menjual buah dan kacang-kacangan, 
seperti buah mangga, alpukat, pisang, tomat ceri, alpukat, 
apel, jeruk, kedelai, dan kacang panjang. Bahkan ada petani 

yang menjual produk olahan seperti minuman berbahan 
aloevera, masker buah-buahan dan kopi. Khusus kopi, 
pembeli dapat mencicipi kopi spesialti yang disajikan oleh 
petani secara gratis. Menurut petani, kopi spesialti tersebut 
sudah masuk pasar Eropa dan akan ikut pameran di 
Perancis bulan Januari mendatang.

Kegiatan Pasar Rakyat Tani kali ini juga dimeriahkan 
dengan hiburan dari pengunjung. Hiburan tersebut 
disajikan dengan nyanyian maupun komedi. Supaya 
pengunjung maupun tenant Pasar Rakyat Tani 
mendapatkan tambahan ilmu, dihadirkan juga pembicara 
kompeten di acara talkshow dan seminar. Beberapa 
narasumber yang diundang adalah drh. Cecep Moch. 
Wahyudin, Erick Wahyudyono, Gugi Yogaswara dan Agung 
Wibowo.

Ke depan, kegiatan Pasar Rakyat Tani ini akan menjadi 
agenda tahunan yang rutin diselenggarakan dengan 
didukung oleh Botani Square. Dengan diselenggarakan 
setiap tahun, pembeli semakin tertarik dengan produk 
pertanian lokal dan memberikan inspirasi bagi pembeli 
supaya tertarik menggeluti bidang pertanian. (Rosyid/Zul)
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SATREPS, Kontribusi Faperta IPB pada 
Penelitian Assessment Baru Asuransi Pertanian

Sejalan dengan era Industri 4.0, Fakultas Pertanian 
(Faperta) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama para 
mitra kerjanya dari dalam dan luar negeri berkiprah 

dalam penelitian “Pengembangan Metode Assessment 
Baru Tingkat Kerusakan Tanaman Padi terkait Pemanasan 
Global dalam rangka Asuransi Pertanian.” Penelitian dalam 
bingkai SATREPS (Science and Technology Research for 
Sustainable Development) yang mendapat dukungan dari 
JICA ini, melibatkan mitra luar negeri dari Jepang antara 
lain Chiba University, Tohoku University, Nihon University 
dan NOSAI (pengelola asuransi pertanian Jepang). 
Sedangkan mitra dalam negeri terdiri dari Universitas 
Udayana, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 
Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pertanian 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pada penelitian ini 
dipergunakan perangkat teknologi maju menggunakan 
citra satelit, image drone dan spectrophotometer untuk 
menilai tingkat kerusakan tanaman padi akibat kekeringan, 
banjir dan serangan hama penyakit. Hasil dari penilaian 
tingkat kerusakan tersebut diharapkan menjadi 
pendekatan baru untuk klaim asuransi pertanian tanaman 
padi.

Joint Coordinating Committee (JCC) Meeting yang kedua 
setelah project riset ini berlangsung mulai Oktober 2017, 
telah digelar di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat pada 4 Desember 
2018.  Profesor Chiharu Hongo (Chiba University) dan Dr. 
Baba Barus (Faperta IPB) masing-masing sebagai pimpinan 
tim dari kedua belah pihak, pada JCC ini melaporkan 
perkembangan riset dan mengkoordinasikan para peneliti 
dan para pemangku kepentingan yang terlibat.  Selain para 
pihak yang terlibat dalam penelitian, acara JCC ini dihadiri 
perwakilan JICA dan Kementerian Pertanian RI.

Ir. Hendi Jatnika, Kepala Distanhor Jabar, selaku tuan rumah 
JCC menegaskan komitmen Pemda Jabar di bawah 
kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil, untuk menjadikan 
Jabar sebagai Provinsi termaju mutlak memerlukan 
dukungan penerapan teknologi kekinian, khususnya untuk 

tetap menjadikan Jabar sebagai lumbung pangan nasional 
yang posisi geogra�snya sangat strategis sebagai 
penyangga ibukota negara.  Sementara itu Wakil Dekan 
Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan 
Fakultas Pertanian IPB, Dr. Ahmad Junaedi, menyampaikan 
pentingnya multipihak antara akademisi, pelaku bisnis, 
pemerintah, masyarakat dan media bersinergi dalam satu 
platform meningkatkan ketahanan pangan terutama 
menghadapi situasi perubahan iklim yang akan 
mengancam instabilitas produksi pangan.

Pada kesempatan rangkaian JCC kedua ini, juga digelar 
Scienti�c Committee Meeting. Pada event ini masing-
masing kelompok kepakaran peneliti yang terdiri dari tim 
infrastruktur, tim asesmen kekeringan, tim asesmen banjir, 
dan tim implementasi kelembagaan melakukan diskusi 
intensif dan memaparkan kemajuan penelitian serta 
rencana kerja tim selanjutnya. Para pakar IPB yang hadir 
dan terlibat aktif dalam tim riset ini, antara lain dari 
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan  (Dr. Baba 
Barus, Dr. Boedi Tjahjono, Rani Yudarwati, Msi), Departemen 
Agronomi dan Hortikultura (Dr. Iskandar Lubis, Dr. Ahmad 
Junaedi), Departemen Proteksi Tanaman (Dr. Suryo 
Wiyono), Departemen Ilmu Ekonomi (Dr. Dedi Budiman 
Hakim),  Departemen Ekonomi dan Sumberdaya dan 
Lingkungan (Adi Hadianto, MSi), serta Departemen 
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (Prof. Lilik 
Budi Prasetyo, Dr. Yudi Setiawan).
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BPKP Gandeng FEM IPB Evaluasi Kondisi 
Keuangan Kabupaten Merauke

adan Pengawas Keuangan dan Pembangunan B(BPKP) gandeng Program Studi Manajemen 
Pembangunan Daerah (Ps. MDP) Fakultas Ekonomi 

dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB) untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada 
pengelola keuangan di Kabupaten Merauke. Kolaborasi 
BPKP, FEM IPB dan Pemda Merauke membentuk Center of 
Excellent Local Governance and Economic Development (CoE 
LOGED) yang fokus kepada peran pengelola keuangan 
negara yang harus terus didukung melalui riset 
berkelanjutan. 

“CoE ini bertujuan mempercepat penyebaran best 
practices akuntabilitas keuangan dan pembangunan 
melalui riset terapan, pengembangan metodologi, dan 
diseminasinya. Kegiatan CoE LOGED di Kabupaten Merauke 
difokuskan pada kegiatan kajian dan pelatihan mengenai 
Monitoring Risiko Fiskal Daerah. Monev dilakukan di 
beberapa instansi yaitu Bappeda, Inspektorat, Asisten I 
Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, BPS dan 
Universitas Musamus,” ujar Sekretaris Program CoE LOGED, 
Dr. A Faroby Falatehan, SP, ME.

Hasil Monev menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat 
penting dalam mendukung kondisi keuangan daerah 

Kabupaten Merauke. Dengan adanya Monitoring Risiko 
Fiskal Daerah, suatu daerah dapat mengetahui 
permasalahan apa saja yang ada di daerah. 

“Konsep Monitoring Risiko Fiskal Daerah ini merupakan 
konsep yang baru, karena melihat kondisi �skal daerah dari 
berbagai sisi. Dengan adanya kegiatan ini, semoga dapat 
meningkatkan partisipasi IPB yang lebih besar lagi dalam 
membangun daerah di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP, 
Dr. Slamet Hariadi, konsep dari Monitoring Risiko Fiskal 
Daerah ini, tidak saja fokus pada keuangan daerah, tetapi 
juga masalah ekonomi, kelembagaan, sosial dan 
lingkungan. Selanjutnya, dengan adanya Monev ini, 
berdasarkan masukan para stakeholder, diharapkan 
program ini dapat  berlanjut, terutama dengan adanya 
partisipasi dari daerah. 

“Akhir kegiatan ini adalah pada awal tahun 2019. 
Rencananya kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 
dengan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), 
dengan kegiatan pemberian beasiswa State Accountability 
Revitalization (STAR) BPKP dan CoE,” ujarnya. (**/Zul)
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
menggelar Pelatihan Penulisan Policy Brief bagi 

dosen, peneliti dan mahasiswa pada 29/11 bertempat di 
IPB International Convention Center (IICC), Kampus IPB 
Baranangsiang Bogor. Ada 22 peserta yang lulus proses 
seleksi pendaftaran dimana salah satu sarat utamanya yaitu  
mengirimkan draft naskah policy brief.

Kepala Bidang Kajian Strategis LPPM IPB, Dr. Akhmad Faqih, 
menyampaikan bahwa pelatihan ini dilakukan sebagai 
bagian dari upaya untuk meningkatkan jumlah dan kualitas 
rekomendasi kebijakan IPB yang ditujukan sebagai bahan 
masukan untuk pemerintah dan para pengambil kebijakan 
lainnya, khususnya terkait pembangunan bidang agro-
maritim. 

“Melalui pelatihan-pelatihan seperti ini, diharapkan dapat 
meningkatkan peran serta sivitas akademika IPB dalam 
upaya melakukan interfacing science to policy yang relatif 
masih belum banyak menjadi perhatian peneliti hingga 
saat ini. Melalui kegiatan ini, ke depannya diharapkan 
sivitas akademika IPB semakin tergerak untuk memberikan 
nilai tambah dan akses dari berbagai hasil penelitian dan 
publikasi ilmiah melalui penulisan policy brief atau 
berbagai bentuk rekomendasi kebijakan lainnya.

Dukungan yang kuat dan sistematis dari institusi dan 
pimpinan sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan 
peran IPB dalam mewarnai berbagai kebijakan di negeri ini 
melalui penelitian yang kuat dan berkualitas,” ujarnya.

Adapun narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan ini 
yaitu Prof. Dr. Daniel Murdiarso dan Prof. Dr. Herry 
Purnomo. Keduanya memiliki banyak pengalaman dalam 
penulisan policy brief. Disamping itu, keduanya merupakan 
peneliti senior di Center for International Forestry Research 
(CIFOR) yang diketahui memiliki sistem keorganisasian 
yang cukup mumpuni dan produktif dalam menghasilkan 
berbagai rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Di dalam materinya, Prof. Daniel Murdiyarso 
menyampaikan bahwa di dalam penulisan policy brief, 
penulis harus mampu menyajikan penemuan dan 
rekomendasi dari penelitian dengan hanya 2-5 halaman 
(1200 kata) dengan gaya penulisan yang mudah dipahami 
oleh pembaca (pengambil kebijakan). Menurut narasumber 
yang telah banyak memiliki pengalaman dalam 
pemerintahan dan dunia penelitian ini, hasil tulisan 
tersebut harus mampu menyajikan informasi yang mudah 
dicerna oleh pembaca dan penulis harus mampu 
menyajikan informasi kunci yang menjadi poin penting dari 
pesan atau rekomendasi kebijakan yang ingin disampaikan. 

“Apabila mudah dipahami secara cepat dan tepat, target 
dari penulisan policy brief akan lebih mudah tercapai,” 
ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Prof. Herry Purnomo 
yang mengatakan bahwa kemungkinan besar pembaca 
hanya akan membaca key message (pesan kunci) dari 
policy brief. Pesan kunci yang baik hanya terdiri dari 3-4 
point, dengan maksimal 30 kata per pesan kunci. Hal 
penting lainnya yang ditekankan oleh Prof. Herry yaitu 
perlunya untuk menjaga kualitas tulisan, yaitu dengan 
memiliki landasan referensi ilmiah yang kuat dengan 
mengutamakan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasi 
di jurnal Q1. Referensi yang kuat dalam penulisan policy 
brief harus menjadi ciri utama dari institusi seperti IPB. 

Sebelumnya LPPM IPB juga telah melaksanakan pelatihan 
penulisan artikel populer media massa yang dilaksanakan 
sebagai rangkaian dari kegiatan PubliWeek pada 
peringatan Dies Natalis IPB ke-55 pada bulan September 
lalu. (FA/AF/Zul)

IPB Latih Akademisinya Menulis Policy Brief
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Milenial Lebih Suka Akses Informasi melalui Website

enerasi milenial lebih suka mencari informasi Gmelalui website, sehingga website-website yang 
ada di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB), 
baik website fakultas maupun website departemen harus 
mampu memikat hati para milenial (calon mahasiswa) 
untuk makin mantap memilih program studi tempatnya 
kuliah nanti. Caranya dengan membuat konten yang 
informatif, menarik dan up to date di website fakultas 
maupun departemen masing-masing.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas, Biro Komunikasi 
IPB, Siti Nuryati, S.TP, M.Si saat menjadi pembicara dalam 
Pelatihan Jurnalistik dan Publisistik untuk Artikel Website 
dan Implementasi SIMARSIP di Arch Hotel Bogor (4/12). 
FMIPA selaku penyelenggara berharap dengan 
diadakannya pelatihan ini, web fakultas dan tiap-tiap 
departemen menjadi lebih informatif serta mampu 
meningkatkan ranking performa website perguruan tinggi 
yang dilakukan Webometrics.

“Melalui Pelatihan Jurnalistik diharapkan menjadikan web 
fakultas dan web departemen lebih informatif serta 
mampu meningkatkan ranking performa website 
perguruan tinggi yang dilakukan Webometrics. Sementara 
Pelatihan SIMARSIP diharapkan mampu memaksimalkan 
digitalisasi arsip di lingkungan FMIPA untuk 
mempermudah proses pencarian arsip dan dokumen yang 

dibutuhkan," ujar Prof. Dr. Dra. Purwatiningsih, MS, Wakil 
Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA IPB. 

Sementara itu, dalam kegiatan ini Kepala Tata Usaha FMIPA, 
Fathurrohman, S.Kom, M.Kom sempat memaparkan 
beberapa hal terkait SIMARSIP yang akan segera 
diimplementasikan “SIMARSIP merupakan Sistem Informasi 
Manajemen Arsip. SIMARSIP akan membuat seluruh 
kegiatan pengarsipan surat menyurat atau dokumen 
lainnya akan ter-back up di dalam sistem komputer. Hal ini 
akan jauh memudahkan ketika kita mencari arsip-arsip 
yang dibutuhkan. Prosesnya pun cepat, siapapun yang 
ingin mengarsipkan dokumen atau surat hanya cukup 
melakukan scan dan mengunggah arsip tersebut ke 
SIMARSIP tersebut,” ujar Fathurrahman selaku pencetus 
SIMARSIP ini. (KD/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Pertemuan Mentan dan BEM se Indonesia 
Hasilkan Deklarasi Ciawi

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman klaim 
pemerintah telah berhasil menekan in�asi dari 
10,7 persen menjadi 1,26 persen, peningkatan 

efektivitas anggaran, nilai ekspor meningkat dan 
memberantas ma�a pertanian. Kementerian Pertanian 
(Kementan) juga sedang mendorong pengembangan 
inovasi teknologi pertanian dan menciptakan komoditas 
unggul.

Hal ini disampaikan Menteri Amran saat bertemu dengan 
250 mahasiswa perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) se Indonesia dalam Konsolidasi Mahasiswa Pertanian 
Indonesia, Selasa (3/12) di Aula Komplek Bina Karakter, 
Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian, 
Ciawi Bogor. Konsolidasi ini digelar oleh Himpunan Alumni 
Institut Pertanian Bogor (HA IPB) yang bekerjasama dengan 
Kementerian Pertanian dan BEM KM IPB. 

“Silahkan mahasiswa mengkritisi pemerintah terkait 
pengembangan pertaniannya. Konsolidasi seperti ini harus 
terus digelar, kalau bisa hadirkan juga Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) atau NGO yang bergerak di bidang 
pertanian,” tutur Amran.

Sebelum hadir dalam konsolidasi ini, mahasiswa-
mahasiswa tersebut sudah melakukan mapping dan 
evaluasi program pertanian nasional di 14 desa di 5 kluster 
di 6 provinsi. Mapping dilaksanakan selama tiga hari, pada 
tanggal 26-29 November 2018.

Mapping tersebut dilakukan guna menganalisis kondisi 
program pertanian yang ada, baik dari aspek kekuatan, 
kelemahan, peluang maupun tantangan yang dimiliki, 
menganalisis potensi pedesaan yang dimiliki, serta untuk 
mengetahui harapan masyarakat terhadap pembangunan 
desa dan memberi rekomendasi strategis dan fungsional. 

Dari hasil survei tersebut, didapatkan hasil bahwa masih 
banyak potensi desa terutama pertanian yang harus 
dikembangkan. Untuk itu, mahasiswa pertanian Indonesia 
sepakat dan berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia 
berdaulat pangan dan pertanian. Komitmen tersebut 

diwujudkan dengan mengucapkan ikrar Deklarasi Ciawi 
yang diikuti oleh seluruh peserta dengan disaksikan oleh 
Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman. 

Ada delapan komitmen yang diikrarkan yakni satu, 
melaksanakan hasil pertemuan konsolidasi nasional 
mahasiswa pertanian Indonesia sebagaimana yang telah 
dirumuskan. Dua, mempercepat pertumbuhan petani 
muda Indonesia dengan terus membina diri dengan 
mengasah berbagai kompetensi terkait pertanian sesuai 
latar belakang perguruan tinggi masing-masing. Tiga, 
meningkatkan kerjasama yang efektif dan saling 
membantu dalam pelaksanaan, pengembangan, dan 
peningkatan program kemahasiswaan yang menunjang 
kemajuan pembangunan pertanian Indonesia secara 
berkelanjutan. Empat, memelihara hubungan dan 
sinergitas dengan semua stakeholder pertanian Indonesia. 
Lima, mempromosikan wirausaha di bidang pertanian 
sebagai pendorong utama penciptaan lapangan kerja, 
kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi wilayah. Enam, 
meminta Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk 
lebih intens dalam mengkomunikasikan program yang 
dilaksanakan kepada masyarakat serta menyerap aspirasi 
yang disampaikan oleh masyarakat maupun stakeholder. 
Tujuh, mengawal setiap program Kementerian Pertanian 
Republik Indonesia di tiap regional agar terlaksana dengan 
sebaik-baiknya dan berpihak pada kesejahteraan petani. 
Dan terakhir menyelenggarakan agenda tahunan 
pertemuan konsolidasi nasional mahasiswa pertanian 
Indonesia sebagai wadah implementasi dan pengendalian 
hasil Deklarasi Ciawi ini secara berkelanjutan. (Rosyid/Zul)
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Belajar Jadi EO, Mahasiswa Vokasi IPB 
Gelar Bogor Food Truck Festival 2018

ahasiswa dari Program Keahlian Komunikasi MSekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV-IPB) 
menggelar Bogor Food Truck Festival 2018 

#StreetFoodEdition di Lapangan Kampus IPB 
Baranangsiang, Bogor (2/12). Mengangkat tema “Sunny 
Vibes Tasty Bites”, mereka menghadirkan Republik Food 
Truck, Food Blogger Shely Che untuk chit-chat seputar 
makanan, Sugarspoon, ACP dan Family and Friends serta 
berbagai makanan yang dijual di stand-stand yang 
tersedia. Selain itu, ada juga lomba masak kacang koro 
sebagi main course, lomba makan dan photo contest.

“Kegiatan ini diharapkan bisa memperkenalkan makanan 
dari food truck dan ragam jajanan kepada masyarakat 
sekitar. Selain itu, ini juga kesempatan bagi pecinta 
makanan untuk menggali ide dan membuat usaha di 
bidang kuliner,” ujar Adam Adjie selaku Ketua Pelaksana.
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