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IPB University Kembali Raih Penghargaan 
sebagai Kampus Informatif 2019

S
etelah sebelumnya dinobatkan sebagai satu-

satunya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang masuk 

klaster Informatif versi Komisi Informasi Pusat (KIP) 

untuk penilaian tahun 2018 dengan nilai tertinggi, kini IPB 

University kembali menerima anugerah yang sama yaitu 

masuk klaster Informatif. Penyerahan penghargaan ini 

dilakukan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), 

Kamis (21/11) dan diserahkan langsung oleh Wakil 

Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Prof Dr KH Ma'ruf 

Amin kepada Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria 

dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi 

Badan Publik Tahun 2019.

“Tahun ini kami melakukan monitoring dan evaluasi kepada 

seluruh Badan Publik berjumlah 356 dengan lima indikator 

yaitu 1) Pengembangan website, 2) Pengumuman 

informasi publik, 3) Pelayanan informasi publik, 4) 

Penyediaan informasi publik, dan 5) Presentasi. Tim 

Monitoring dan Evaluasi KIP melakukan verifikasi dan 

penilaian terhadap pengembangan dan informasi website 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

dengan bobot nilai 30 persen, pengisian kuesioner yang 

disertai dengan data dukung dengan bobot sebesar 40 

persen dan penilaian presentasi sebesar 30 persen. Kami 

menganugerahi Badan Publik dalam lima kategori yaitu 

Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang 

Informatif dan Tidak Informatif, sesuai dengan Petunjuk 

Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Badan Publik Tahun 2019,” kata Ketua Komisi Informasi 

Publik, Gede Narayana.

Badan Publik yang dinilai meliputi Kementerian (34), 

Pemerintah Provinsi (34), Perguruan Tinggi Negeri (85), 

Lembaga Negara Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(46), Lembaga Non Struktural (38), Badan Usaha Milik 

Negara (110) dan Partai Politik (9).

Wakil Presiden (Wapres) RI, Prof Dr KH Ma'ruf Amin 

mengatakan, "Selamat kepada seluruh penerima anugerah. 

Selamat atas capaian terbaiknya.  Kita menyadari betapa 

pentingnya arti informasi. Hak mendapatkan informasi 

publik dijamin oleh undang-undang sehingga memberikan 

informasi merupakan kewajiban badan publik."

Lebih lanjut Wapres mengatakan, tantangan ke depan 

adalah bagaimana badan publik meningkatkan kualitas 

konten informasi dan meningkatkan literasi masyarakat. 

Pemerintah memiliki tanggung jawab mendorong badan 

publik agar lebih inovatif.

Rektor IPB, Prof Dr Arif Satria menyatakan rasa syukur 

karena IPB University kembali masuk dalam kategori 

perguruan tinggi negeri yang ada di klaster Informatif. 

“Semoga prestasi ini semakin menyemangati kita semua 

untuk terus mewujudkan Good University Governance. 

Prestasi ini tak lepas dari peran seluruh stakeholders IPB 

University dalam memberikan pelayanan publik, 

khususnya Biro Komunikasi yang selama ini memberikan 

pelayanan informasi maupun dalam publikasi atau 

pemberitaan yang luas dan tak henti-henti baik melalui 

website, media sosial, media massa, media luar ruangan, 

maupun media internal dan karya-karya lainnya,” jelas 

Rektor. (YDI)

Sumber foto: Sekretariat Wakil Presiden RI
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IPB University Bekerjasama dengan PT Borneo Indobara 
Kembangkan Pemberdayaan Masyarakat di Area Pasca Tambang

I
PB University menyambut baik kerjasama dengan PT 

Borneo Indobara di bidang pengabdian kepada 

masyarakat di area pasca tambang. Kerjasama 

tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan 

nota kesepahaman pada Rabu (20/11) di Kampus IPB 

Dramaga Bogor. Perjanjian ini ditandatangani oleh Rektor 

IPB University, Prof Dr Arif Satria dengan Direktur Utama 

PT Borneo Indobara, R Utoro. 

 

Prof Arif Satria mengatakan, IPB University siap 

bekerjasama dan bersinergi dengan PT Borneo Indobara 

dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

pertanian melalui pemberdayaan masyarakat di area 

pasca tambang. IPB University siap menerjunkan dosen 

dan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata 

Tematik (KKN-T) sehingga dapat membantu masyarakat 

bersama PT. Borneo Indobara untuk merawat lingkungan 

dan kesehatan masyarakat.

 

“Kegiatan penambangan sering meninggalkan lahan 

dengan kondisi marginal. Karena itu pengelolaan lahan 

bekas tambang harus menjadi perhatian banyak kalangan 

khususnya stakeholder yang peduli lingkungan. Dengan 

adanya program pengembangan dan pemberdayaan 

masyarakat ini, maka masyarakat dapat terbantu untuk 

mewujudkan perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan 

dan pertanian sehingga masyarakat sejahtera,” ungkap 

Rektor.

 

Sementara itu, Direktur PT Borneo Indobara, R Utoro 

sangat menyambut baik dengan kerjasama ini khususnya 

dalam pemberdayaan masyarakat di area pasca tambang 

yang berlokasi di Kalimantan Selatan. PT Borneo Indobara  

memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan 

lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal 

tambang.

Menurutnya, tantangan  terbesar dalam mengelola pasca 

tambang adalah persoalan lingkungan dan kesehatan. 

Pengelolaan dan pemanfaatan lahan bekas tambang yang 

terstruktur dan terencana sejatinya dapat meminimalisir 

dampak negatif pasca penambangan. Hal inilah yang 

selalu menjadi komitmen PT. Borneo Indobara dalam 

menjalankan operasional penambangan.

 

“Kerjasama dengan IPB University ini adalah untuk  

menyiapkan program berkelanjutan bagi masyarakat ke 

depan, di areal pasca tambang dapat digunakan sebagai 

lahan pertanian, perkebunan maupun peternakan, 

sehingga IPB University paling cocok dan pas untuk 

mengelola hal tersebut,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, PT Borneo Indobara akan terus 

mendorong semua sektor industri supaya lebih dekat dan 

peka terhadap persoalan sosial masyarakat di sekitar 

pasca tambang. Harapannya kerjasama dengan IPB 

University dapat memberikan dampak dan perubahan 

yang lebih baik bagi masyarakat sekitar tambang. 

(Awl/RA)
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Badan Standardisasi Nasional (BSN) Benchmarking Kehumasan 
dan Sosial Media ke IPB University 

T
im Kehumasan Badan Standardisasi Nasional 

(BSN) melakukan kunjungan dalam rangka 

benchmarking kehumasan dan pengelolaan media 

sosial di IPB University,  Selasa (19/11). Kepala Bagian 

Humas BSN, Denny Wahyudi, Kasubag Hubungan Antar 

Kelembagaan, Sigit Wijatmiko, dan tiga staf yaitu Reza 

Aditya Saputra, Annisa Hapsari, Awang Dewan Pratama 

disambut langsung oleh Kepala Biro Komunikasi IPB 

University, Yatri Indah Kusumastuti didampingi tim.

Menurut Denny, Bagian Humas BSN mendapatkan tugas 

baru yaitu pengelaan media sosial yang sebelumnya 

dilakukan oleh unit kerja lain. “Alasan kami berkunjung 

untuk belajar ke instansi-instansi hebat, terutama IPB  

University yang telah menerima berbagai penghargaan 

kehumasan dan media sosial. Kami ingin belajar terus. 

Sebab pengelolaan terkait ini  masih baru, terutama untuk 

official medsosnya,” ujarnya. 

Tahun ini IPB University meraih penghargaan untuk 

Pengelolaan Media Sosial Terbaik, Anugerah Media Humas 

Bakohumas-Kominfo 2019, sedangkan di tahun 

sebelumnya meraih penghargaan Media Sosial Terbaik III 

Kategori PTN-BH.

Kepala Biro Komunikasi, Yatri Indah Kusumastuti 

menyampaikan program kerja Biro Komunikasi khususnya 

pengelolaan kehumasan. “Tahun ini Alhamdulillah kami 

menerima Anugerah Humas Indonesia untuk ruang 

layanan publik dan website, kemudian dari Bakohumas 

Indonesia untuk media sosial dan siaran pers. Tanggal 21 

November ini juga kami dinobatkan sebagai kampus 

Informatif lagi dari Komisi Informasi Pusat." 

Lebih lanjut Yatri mengatakan, berbagai pemeringkatan 

yang diikuti selama ini merupakan alat untuk mengukur 

kinerja. "Kami ingin  tahu sudah dimana posisi kita. Sudah 

sampai mana dan apakah sudah pada track yang benar 

begitu. Prestasi ini kami anggap ini sebagai bonus dan 

motivasi untuk tetap bersemangat menjalankan tugas 

kehumasan yang semakin dinamis,” ujar Yatri.

Yatri menambahkan bahwa IPB University sebagai 

Kampus Inovasi penghasil inovasi paling prospektif 

terbanyak di Indonesia telah memiliki Science Technopark 

(STP) yang bertugas mendukung hilirisasi teknologi. 

“Untuk itu suport-suport dari BSN yang dibutuhkan para 

peneliti  IPB University dari sisi standarisasi penelitian 

untuk mendukung hilirisasi teknologi ke depan selanjutnya 

sangat dibutuhkan,“ tambahnya.

Denny Wahyudi dan tim BSN berharap dari kunjungan ini 

akan banyak hal positif yang dapat dipelajari untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan publikasi di BSN ke 

berbagai media.  Publikasi penting untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam penerapan data  

menggunakan produk ber-Standard Nasional Indonesia 

(SNI). Disampaikannya pula bahwa untuk merekatkan 

hubungan kelembagaan, BSN melakukan berbagai 

kerjasama dengan berbagai instansi. Salah satu dosen IPB 

University yaitu Prof Purwiyatno Hariyadi dari Fakultas 

Teknologi Pertanian menjadi ikon profil majalah BSN. “Jadi 

kalau ada tokoh-tokoh yang bersinar dari IPB University 

dapat menjadi concern kami untuk dikaitkan dengan 

konten standarisasi,” tambahnya.

Setelah pertemuan ini,  IPB University dan BSN akan terus 

menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan melibatkan 

stakeholders secara luas terutama dosen dan mahasiswa 

dalam program edukasi tentang standardisasi nasional. 

(YDI/ris)
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LPPM IPB University Tempatkan Fasilitator SLAK 
di Desa Ringginanyar Kabupaten Blitar

F
asilitator Stasiun Lapang Agro Kreatif (SLAK) 

Lembaga Penelitian Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University yang 

ditempatkan di Desa Ringginanyar Kabupaten Blitar, Jawa 

Timur mulai melaksanakan tugasnya.

Tim LPPM IPB University yang dipimpin oleh Wakil Kepala 

LPPM Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Prof 

Sugeng Heri Suseno tiba di Kantor Dinas Peternakan dan 

Perikanan Kabupaten Blitar dan disambut baik oleh Kepala 

Dinas Peternakan dan Perikanan, Drh Adi Andika, MSi, 

Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan, Drh Yuda 

Satya Wardhana, dan Kepala dinas Pertanian dan Pangan 

Ir Wawan pada Selasa, (12/11) 

Prof Sugeng menyampaikan, selama dua pekan fasilitator 

SLAK yang ditempatkan di Desa Ringginanyar akan 

mengidentifikasi permasalahan pertanian yang ada di 

desa tersebut. 

“Fasilitator yang ditempatkan, diharapkan mampu 

mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi di 

desa Ringginanyar khususnya peternak unggas dan 

komoditas pertanian seperti cabai, telur, terong dan 

tomat. Selain itu, fasilitator diharuskan untuk membuat 

pakan ternak yang berbahan dasar lokal yang mudah 

diperoleh," katanya.

Ia  menambahkan dosen yang kepakaranya di bidang 

pakan ternak seperti Prof Dr Sumiati akan memberikan 

pemahaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan 

pakan ternak. Sedangkan dosen yang kepakarannya di 

bidang pangan seperti Dr Prayoga Suryadarma akan 

memberikan pemahaman dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan olahan pangan. 

“Bidang pertanian khususnya pengolahan pasca panen, 

fasilitator diharuskan dapat membuat produk turunan dari 

telur, cabai, tomat, dan terong yang dapat meningkatkan 

nilai tambah serta menjadi alternatif pengolahan lain saat 

panen raya,” imbuhnya

Sementara Adi Andika memberikan apresiasi terhadap 

LPPM IPB University atas kegiatan SLAK yang dilakukan di 

Kabupaten Blitar.

Ia menyampaikan, kegiatan SLAK akan sangat membantu 

para petani dalam meningkatkan produktivitas di sektor 

pertanian. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa 

Ringginanyar terkait penempatan fasilitator SLAK LPPM 

IPB University ke lokasi tersebut. Harapannya fasilitator 

seluruh program yang akan dijalankan dapat terlaksana 

dengan baik," ujarnya.

Tim LPPM IPB University selanjutnya menuju ke lokasi 

tujuan yaitu Desa Ringginanyar dan bertemu dengan 

Kepala Desa Ringginanyar, Pangat dan Abdul muis SPd 

sebagai Sekretaris Desa Ringginanyar. 

Pangat, dalam diskusi dengan Tim LPPM IPB University  

menyampaikan, masyarakat Desa Ringginanyar sebagian 

besar berprofesi sebagai peternak dan petani. Komoditas 

peternakan yang dibudidayakan yaitu sapi, kambing, 

bebek dan ayam. Sedangkan komoditas pertaniannya 

yaitu cabai, tomat, terong, jagung, timun dan paria. 

Keberadaan fasilitator  IPB University diharapkan mampu 

memberikan inovasi bagi Desa Ringginanyar khususnya 

dalam bidang pakan dan olahan hasil pertanian. 

(WD/Awl/RA)
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Diskusi Proteksi Tanaman IPB University: Banyak Masyarakat 
Memakai Furniture Instan yang Cepat Rusak

D
epartemen Proteksi Tanaman, Fakultas 

Pertanian, IPB University menggelar Kuliah 

Umum Hama Gudang dan Permukiman (PTN 

311), Rabu (20/11) di Kampus IPB Dramaga. Kuliah yang 

bertema 'Operasional Pelaksanaan Jasa Pest Control dan 

Upaya dalam Membangun Karier di Perusahaan Pest 

Control' ini menghadirkan Radhy Alfitra, SP, Chief 

Operating Officer Jawa Barat – Sumatera PT Etos 

Indonusa.

Hampir setiap tahun, mata kuliah yang diampu Dr. Idham 

Sakti Harahap, Dr. Swastiko Priyambodo, Lia Nurulalia, 

MSi, dan Nadzirum Mubin, M.Si ini selalu mengundang 

narasumber dari perusahaan untuk memberikan materi 

pembekalan kepada para mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah tersebut. 

“Keberadaan perusahaan pest control berawal dari adanya 

keresahan masyarakat terkait kesehatan, kerusakan pada 

furniture, gangguan lingkungan, infestasi pada makanan, 

dan sebagainya,” tutur Radhy.

Radhy juga menambahkan, keresahan masyarakat yang 

hampir setiap tahun dialaminya karena adanya serangan 

penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan 

oleh nyamuk Aedes aegypti atau Ae. Albopictus. Hal itu 

menjadi permasalahan serius yang sangat perlu 

dibereskan. Tidak hanya nyamuk penyebab DBD, nyamuk 

rumah dengan jenis Culex sp juga dapat menjadi penular 

penyakit kaki gajah, chikungunya dan lain-lain sehingga 

perlu adanya pengelolaan dan penganganan yang serius.

Randy juga menyinggung permasalahan yang sering 

dialami permukiman. Yaitu kerusakan perumahan dan 

furniture di perkotaan. “Perumahan dan furniture 

sekarang banyak yang serba instan. Artinya banyak yang 

sudah menjadi barang jadi dalam waktu yang relatif 

singkat tanpa melihat keamanan dari serangan hama 

pengganggu seperti rayap. Rumah yang sekarang 

dibangun dalam waktu singkat membuat orang jarang 

berpikir untuk berinvestasi dalam pengelolaan terhadap 

serangan hama. Padahal ketika adanya serangan hama 

seperti rayap dapat menyebabkan investasi awal yang 

cukup besar tersebut dapat hilang dalam waktu yang 

cukup singkat akibat serangan rayap,” papar alumnus IPB 

University ini.

Menurutnya, pengelolaan hama bangunan seperti rayap 

perlu memerhatikan aspek lingkungan. Karena sekarang 

aspek lingkungan juga menjadi konsen serius oleh para 

penerima jasa pest control. Radhy menuturkan bahwa 

semua pestisida yang digunakan sama, tapi yang 

membedakan perusahaan pest control satu dengan yang 

lainnya adalah man behind the gun yaitu siapa di balik 

senjata yang digunakan. Radhy juga menambahkan, 

peranan perusahaan pest control hanya 10 persen. 

Sisanya partisipasi aktif dari klien. “Karena setiap harinya 

klien-lah yang selalu beraktivitas dan dapat melakukan 

pengelolaan yang menjadi sumber makanan atau sumber 

sarang untuk berkembang biak dari hama gudang maupun 

permukiman,” paparnya. (**/ris)
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Tiga Mahasiswa IPB University 
Juarai Debat Sosial Politik Nasional

im mahasiswa IPB University berhasil menjuarai 

Tdebat sosial politik nasional di Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ). Adalah Ramadhani Dwi Handrian, 

Yusuf Ali Nurdin, dan Sandi Fantea anggota tim yang telah 

bersaing dengan delapan perguruan tinggi dari seluruh  

Indonesia pada tahap final lomba tersebut. 

Topik yang diperdebatkan seputar Rancangan Undang-

Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK),  RUU 

Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS),  Kitab Undang-

Unang Hukum Pidana (KUHP) permasalahan agraria dan 

pro kontra kebijakan presiden di kabinet baru. Dhani 

mengatakan untuk babak penyelisihan, mereka diberikan 

sekitar 14 mosi yang nantinya akan diundi sedangkan 

untuk babak semi final dan final mosi diberikan secara 

mendadak. 

Tim ini mendapatkan tiga mosi untuk babak penyelisihan. 

“Salah satu contoh mosi pertama yang dapatkan adalah 

mosi mengenai keputusan memilih pengganti 

pendamping/wakil dalam posisi tertentu harus ditentukan 

oleh tingkat tertinggi di pemerintahan.  Kami berada 

dalam posisi kontra, percaya bahwa setiap daerah 

memiliki otonominya masing-masing sehingga peran 

wakil kepala daerah rasanya kurang tepat jika dipilih oleh 

lembaga pusat,” jelas Dhani.

Contoh lainnya, mereka mendapatkan mosi mengenai 

kualitas tenaga pendidik yang hanya dapat dinilai dari 

tingkat pendidikan formal yang telah ditempuh. Lagi-lagi 

tim ini berada dalam posisi kontra. Mereka meneguhkan 

pendapat bahwa banyak tenaga ahli seperti kalangan 

praktisi yang tidak menempuh sekolah formal namun 

memiliki kapasitas jika harus mengajar suatu mata 

pelajaran tertentu, misalnya seperti guru akting, guru seni 

dan olahraga. Terlebih kekurangannya tenaga pendidik di 

wilayah-wilayah 3T Indonesia membuat jika kebijakan ini 

diterapkan akan berdampak negatif pada kondisi 

pendidikan wilayah tersebut dan tenaga pendidik itu 

sendiri. 

Keberhasilan ini menunjukkan mahasiswa IPB University 

piawai dalam berdebat, menyikapi berbagai isu politik 

negeri dan peduli terhadap regulasi yang sedang berlaku. 

Hal ini juga menunjukkan mahasiswa IPB University 

memiliki daya analisis yang tajam dalam membedah isu-

isu politik.  (ASK/ris)
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