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IPB University Tandatangani Kerjasama 
dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

PB University menandatangani Memorandum of 

IUnderstanding (MoU) dengan Kabupaten Ogan 

Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan dalam 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia di sektor 

pendidikan, pertanian, penelitian dan pengabdian 

masyarakat di daerah tersebut. Penandatanganan MoU 

tersebut dilakukan di Ruang Sidang Senat Akademik 

Gedung Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga 

Bogor, Senin (10/2).

Penandatangan MoU dilakukan oleh Rektor IPB University, 

Prof Dr Arif Satria dengan Bupati OKU,  Drs Kuryana Azis. 

Pada hari yang sama, juga dilakukan penandatanganan 

perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten 

OKU dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University dalam rangka penyelenggaraan seminar 

internasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Hadir dalam acara penandatanganan MoU dan perjanjian 

kerjasama ini sejumlah pejabat IPB University diantaranya 

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi, 

Prof Dodik Ridho Nurrochmat, Kepala LPPM, Dr Aji 

Hermawan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia , Prof Ujang 

Sumarwan, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni, Dr 

Heti Mulyati.

Rektor IPB University menyambut baik kerjasama dengan 

Kabupaten OKU karena IPB University sebagai perguruan 
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tinggi mempunyai tanggung jawab untuk membantu, 

mendukung dan mendampingi pembangunan yang ada di 

Kabupaten OKU.  "IPB mempunyai peran untuk bisa terus 

mempercepat proses transformasi dalam pembangunan, 

baik penguatan sumberdaya manusia maupun penguatan 

teknologi pertanian di kabupaten Ogan Komering Ulu," 

ungkap Rektor IPB University.

Rektor IPB University itu menambahkan, jagung 

merupakan komoditas unggulan di Kabupaten OKU, oleh 

karena itu ia mengajak berbagai pihak untuk bekerjasama  

mengembangkan komoditas jagung sehingga memiliki 

nilai tambah. Beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah 

memberikan nilai tambah pada produk olahan jagung 

seperti beras jagung dan menjadi mi jagung. Dengan 

memberikan nilai tambah tersebut komoditas jagung bisa 

lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat.

Selain itu, lanjut Rektor IPB University, di bidang 

peternakan, IPB University dapat membantu dan 

mendampingi peternak untuk dapat membuat kandang 

cerdas bagi peternak sapi. Kandang cerdas tersebut 

bertujuan untuk mengurangi stres, meningkatkan stamina 

dan daya tahan ternak, serta menjaga produktivitas ternak 

sehingga dapat meningkatkan daya jual ternak.

Prof Arif berharap pemerintah  Kabupaten OKU dapat 

segera mengirimkan putra-putri daerah yang berprestasi 

agar  belajar di IPB University melalui jalur Beasiswa 

Utusan Daerah (BUD), sehingga setelah lulus nanti bisa 

kembali ke daerah untuk membangun daerahnya dengan 

baik.

Sementara Bupati OKU, Drs Kuryana Azis juga menyambut 

baik kerjasama ini dan berterima kasih kepada IPB 

University yang siap membantu, mendukung  dan 

mendampingi pemerintah Kabupaten OKU dalam  

memantapkan penyelenggaraan fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam membangun daerah yang nantinya 

akan memberikan manfaat bagi masyarakat.  "IPB 

University dapat menerjunkan dosen maupun mahasiswa 

untuk datang membantu dan mendampingi 

pengembangan potensi yang ada di Kabupten OKU 

terutama di bidang pendidikan, pertanian, peternakan dan 

sumber daya manusia," ujarnya.

Ia menambahkan, selain menyambut baik jalur BUD yang 

diperuntukkan bagi putra-putri daerahnya untuk dapat 

belajar di IPB University, ada hak penting lain yang perlu 

diperhatikan di bidang pendidikan. Pihaknya berharap IPB 

University dapat membantu pembinaan karakter anak usia 

dini, karena karakter lebih diutamakan untuk diberikan di 

awal pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Harapannya, IPB University terus mendukung 

pembangunan pemerintah kabupaten OKU dengan baik.  

IPB University juga dapat mentransfer ilmu baik ilmu 

pendidikan, teknologi pertanian, industri, peternakan, dan 

bidang yang lain yang dapat diimplementasikan secara 

bersama-sama," pungkas Kuryana. (Awl/RA)
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Dekan Sekolah Vokasi IPB University: 
Keterampilan Tenaga Kerja Kita Belum Sejalan dengan Tuntutan Pasar

rofil keterampilan tenaga kerja Indonesia belum 

Pberkembang sejalan dengan tuntutan pasar 

tenaga kerja. Ketika ekonomi Indonesia 

berkembang dan mencapai pertumbuhan yang tinggi, 

maka sangat penting untuk memperbaiki kualitas 

pendidikan dan pelatihan vokasi. 

“Peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi seharusnya 

diarahkan untuk mengatasi persoalan ketidakcocokan 

keterampilan. Tidak hanya untuk meningkatkan 

penciptaan lapangan kerja tetapi juga untuk mendukung 

produktivitas, daya saing dan pertumbuhan yang lebih 

tinggi,” ujar Dekan Sekolah Vokasi IPB University, Dr Arif 

Daryanto dalam pertemuan konsultasi “Triple Helix 

Establishment” dari Proyek Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Ayam dan Sapi 2019 - 2021 (SAS21) di Bogor (5/2). 

Dalam pertemuan yang dihadiri para pemangku 

kepentingan untuk pendidikan vokasi pertanian Indonesia 

ini Dr Arief Daryanto menyatakan bahwa Proyek SAS21 ini 

bertujuan untuk menyesuaikan kembali kurikulum 

pendidikan dan pelatihan vokasi (TVET) agar lebih sesuai 

dan relevan dengan kebutuhan pasar atau dunia industri. 

Proyek SAS21 ini didanai oleh Kementrian Luar Negeri 

Pemerintah Belanda. Proyek ini fokus kepada 

pengembangan kurikulum pendidikan vokasi baik di 

tingkat SMK dan pendidikan tinggi terkait dengan 

kebutuhan tenaga kerja industri unggas dan susu di 

Indonesia.  Konsorsium yang terlibat dalam proyek ini 

adalah Sekolah Vokasi IPB University, Maastricht School of 

Management dan Aeres University of Applied Science.

Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen yang kuat 

dari lembaga-lembaga yang hadir untuk bekerja sama di 

tingkat strategis dan operasional.  Hadir dalam pertemuan 

antara lain perwakilan dari Kementerian Pertanian 

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), PT Charoen 

Pokphand dan PT Frisian Flag. 

“Dalam bulan-bulan berikutnya, dua proyek percontohan 

akan dikembangkan untuk menunjukkan bagaimana 

berbagai pelaku dapat bekerja sama untuk pengembangan 

ekonomi Indonesia.  Salah satu idenya adalah 

mengembangkan aplikasi yang akan membantu petani 

kecil mendapatkan informasi dan dukungan teknis,” 

imbuhnya. (**/Zul)
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Tingkatkan Kualitas Fasilitas Pendidikan dan Penelitian, 
Departemen Fisika IPB University Kunjungi UGM

epartemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

DPengetahuan Alam (FMIPA) IPB University 

melakukan kunjungan dalam rangka 

benchmarking ke Departemen Fisika Universitas Gadjah 

Mada (UGM) pada 3/2. Pada kesempatan ini, diutus dua 

orang dosen dan dua orang tenaga kependidikan dari 

Departemen Fisika FMIPA IPB University. Dosen dan 

tendik yang ikut serta dalam kunjungan ini yaitu Dr 

Akhiruddin (Ketua Departemen Fisika), Drs Muhammad 

Nur Indro (Komisi Kemahasiswaan), Firmansyah, SSi 

(Laboran di Laboratorium Fisika -Program Pendidikan 

Kompetensi Umum/PPKU), dan Sejahtera Ahmad, SSi 

(Laboran di Laboratorium Fisika Lanjut). 

Departemen Fisika UGM dipilih sebagai tempat tujuan 

karena merupakan salah satu departemen fisika 

terkemuka di Indonesia.  Dalam kunjungan ini didiskusikan 

berbagai hal mulai dari pengelolaan sumber daya hingga 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tim juga melakukan 

benchmarking ke beberapa fasilitas pendidikan dan 

penelitian di lingkungan Departemen Fisika UGM. 

Beberapa fasilitas yang dimaksud yaitu Laboratorium 

Fisika Material dan Instrumentasi, Laboratorium Fisika 

Dasar, dan Laboratorium Geofisika.  Melalui kegiatan ini, 

Departemen Fisika IPB University mendapat banyak 

pelajaran khususnya dalam efisiensi pengelolaan 

sumberdaya dan aktivitas penelitian.

Ketua Departemen Fisika Universitas Gadjah Mada, Dr 

Mitrayana menyambut baik kunjungan Departemen Fisika 

IPB University. Ia berharap ada kerjasama yang bisa 

dilakukan antara Departemen Fisika UGM dan 

Departemen Fisika IPB University, khususnya dalam 

bentuk penelitian dan pembimbingan bersama yang 

dilakukan antar personel peneliti yang ada di kedua 

departemen fisika tersebut. (*/RA)
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Mengenal Cafe Botani Laguna, Cafe di Tepi Danau IPB University

PB University baru saja meluncurkan Cafe baru 

Ibernama “Botani Laguna” pada 6 Februari lalu.  Cafe ini 

berlokasi tak jauh dari gedung Sekolah Pascasarjana di 

kampus IPB Dramaga, Bogor.  Nama Laguna diambil dari 

kata Laguin yang berarti danau. Penamaan yang sangat 

pas karena lokasi cafe ini memang ada di tepi danau.

Pembangunan Cafe Botani Laguna dimaksudkan untuk 

memfasilitasi dan memberikan pelayanan bagi mahasiswa 

IPB University terutama mahasiswa pascasarjana. 

Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk 

mengerjakan tugas, bersantai maupun kegiatan lainnya. 

“Sebagaimana di berbagai negara maju, fasilitas-fasilitas 

seperti cafe ini adalah service dari universitas, layanan dari 

universitas yang diberikan kepada mahasiswanya. Kalau 

yang namanya layanan berarti tidak hanya berorientasi 

pada profit tetapi juga benefit, bahwa kampus IPB 

University memberikan layanan yang sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa,” ungkap Dr rer.nat Jaenal Effendi, 

SAg MA, Direktur Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan IPB University. 

Cafe Botani Laguna menyediakan berbagai hidangan 

seperti kue-kue dan aneka minuman seperti kopi dan 

coklat. Menu andalan yang disediakan di Cafe Botani 

Laguna adalah pastry rendah gluten.

Cafe ini beroperasi dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. 

Selain menikmati hidangan yang disediakan, para 

pengunjung bisa menggunakan fasilitas internet dan listrik 

yang telah disediakan di cafe tersebut. 

Dengan dibangunnya Cafe Botani Laguna ini, Dr Jaenal 

berharap dapat memberikan pelayanan excellent bagi 

warga IPB University sebagai bagian dari service 

perguruan tinggi. Di samping itu, ia juga berharap cafe 

tersebut dapat memberikan profit yang bagus disamping 

benefit (non money) yang sudah diberikan. (RA)
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IGAF IPB University Ajarkan Pola Hidup Ramah Lingkungan 
bagi Anak-Anak di Bogor

U
nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Indonesian Green 

Action Forum (IGAF) IPB University melakukan 

kegiatan Edu Green Village, di Desa Kebon Kopi, 

Cibanteng, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor 

beberapa waktu lalu. Kegiatan yang dilakasanaman dua 

kali dalam sebulan ini merupakan kegiatan pengabdian 

masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

“Kita harus memahami bahwa peran mahasiswa sangat 

besar terhadap pembinaan masyarakat. Terutama 

mengajak anak-anak dan remaja supaya tertarik untuk 

belajar menjaga kebersihan, keasrian maupun 

keberlanjutan lingkungan. Peran aktif, kolaborasi, dan 

edukasi merupakan kunci dari kesuksesan pengabdian dan 

pembinaan masyarakat," ungkap Muhammad Saddam 

Isra, Ketua UKM IGAF IPB University. 

Saddam menjelaskan, kegiatan Edu Green Village 

menerapkan konsep pembelajaran menggunakan media 

berupa video edukatif, alat peraga, dan karya hasil daur 

ulang. Edukasi yang difokuskan pada acara ini antara lain 

adalah tata cara memilah sampah, pentingnya keberadaan 

pohon dan praktik membuat karya berbahan sampah daur 

ulang. Sasaran kegiatan kali ini adalah anak-anak usia 5-8 

tahun.

Dava Kenes Amanda selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Edu 

Green Village mengungkapkan bahwa kegiatan ini 

merupakan salah satu program kerja utama UKM IGAF IPB 

University.

“Acara Edu Green Village ini berjalan lancar. Persiapan 

yang dilakukan mahasiswa IPB University sangat baik dan 

sesuai dengan rencana. Partisipasi mahasiswa dan minat 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan juga tergolong 

besar. Kali ini ada 30 mahasiswa yang ikut dalam 

pembinaan desa ini dan bekerja sesuai dengan perannya 

masing-masing,” ujar Dava Kenes Amanda.

Ke depannya, kegiatan Edu Green Village diharapkan bisa 

lebih menarik dan bermanfaat sehingga mampu 

memberikan dampak positif bagi masyarakat serta 

mampu mengajak masyarakat terutama anak-anak untuk 

selalu menjaga lingkungannya secara berkelanjutan.  (*RA)
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