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Sebanyak 17 Perguruan Tinggi di Indonesia 
Belajar Manajemen Risiko ke IPB University

usat Pengembangan Sumberdaya Manusia 

P(P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University gelar 

Wrokshop Manajemen Risiko Perguruan Tinggi di Hotel 

Asana Grand Pangrango, Bogor (18/2). Workshop ini 

diikuti 17 perguruan tinggi di Indonesia. 

Kepala P2SDM, Dr Amirudin Saleh mengatakan bahwa 

workshop ini menjadi wadah menimba ilmu dan sharing 

pengalaman. Setelah mengikuti workshop, harapannya 

peserta memiliki kapasitas dalam pengendalian risiko, 

memahami materi dan dapat mengimplementasikannya di 

perguruan tinggi masing-masing.

Pada kesempatan ini, narasumber yang hadir adalah 

Rektor IPB University periode 2007-2012 dan periode 

203-2018, yakni Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto MSc. 

Dalam paparannya Prof Herry menjelaskan tentang 

berbagai kebijakan yang ia tempuh saat menjadi pimpinan 

tertinggi selama dua periode di IPB University.
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berubah. Perubahan terjadi sangat cepat. Tantangan ini 

harus direspon oleh masing-masing perguruan tinggi dan 

harus dipetakan tentang program studi yang relevan 

untuk sumberdaya manusia mendatang,” ucapnya. 

Menurutnya, salah satu persoalan yang dihadapi oleh 

semua perguruan tinggi saat ini adalah masalah 

pengangguran. Indonesia harus belajar kepada negara 

yang berhasil mengatasi pengangguran yakni Jerman. 

Angka penganguran di Jerman sangat rendah karena 

mereka berhasil di pendidikan vokasi. 

“Sementara di Indonesia, jumlah pengangguran masih 

tinggi dan belum terselesaikan. Jika hal ini tidak diatasi 

maka keberadaan perguruan tinggi bisa di pertanyakan 

Suatu saat masyarakat akan berpikir, tidak perlu ada 

perguruan tinggi jika hanya menghasilkan pengangguran. 

Untuk itu, mari kita aware. Kita mendidik mahasiswa 

harus sesuai dengan kebutuhan, kita bisa lakukan kajian 

lebih tajam. Lima hingga sepuluh tahun ke depan, 

kebutuhan sumberdaya manusia seperti apa yang 

diperlukan,” imbuhnya. 

Tantangan lainnya adalah Global Competitive Indeks. 

Indonesia masih kalah dengan Malaysia dan Singapura. 

Untuk itu perlu dirancang program-program transformasi 

di kampus untuk mengejar ketertinggalan dan menjawab 

tantangan tersebut. 

Selain Prof Herry, hadir juga narasumber lainnya 

diantaranya Dr. Wonny Ahmad Ridwan yang membahas 

tentang “Tahapan Penyusunan Manajemen Risiko di 

Perguruan Tinggi” dan Dr Budi Handrianto membahas 

topik “Membuat Peta Risiko dan Mitigasi Risiko”.

Perguruan tinggi peserta yang hadir dalam workshop ini 

antara lain dari Universitas Pancasila, Universitas Negeri 

Surabaya, Universitas Trunojoyo, IAIN Bengkulu, ITS , 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Institut Teknologi 

Kalimantan, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 

Universitas Marcu buana, Universitas Muslim Indonesia 

Makassar, Universitas Sriwijaya dan Universitas Negeri 

Jakarta. (dh/Zul)

Akses 
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
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Serangan Rayap Masih Menghantui Ibu Kota Pasca Banjir

R
ayap merupakan hama pemukiman yang dapat 

menimbulkan kerugian yang besar. Pasalnya 

hama rayap dapat menyebabkan kerusakan pada 

bahan bangunan dan perabotan rumah tangga yang 

terbuat dari kayu. Serangan rayap yang berbahaya ini 

masih menjadi momok bagi masyarakat ibu kota 

meskipun dalam beberapa waktu terakhir pemukiman di 

Jakarta terendam banjir. 

Ahli rayap dari IPB University, Prof Dr Dodi Nandika 

menyebutkan rayap tetap mampu bertahan di dalam 

sarangnya meskipun permukaan tanah terendam banjir. 

"Kalau banjirnya tidak sampai dua minggu, rayap masih 

bisa bertahan dan bahkan tetap eksis. Oleh sebab itu, 

sekalipun Jakarta terendam banjir, belum tentu bisa 

menekan populasi rayap, bahkan rayap bisa naik ke 

bangunan-bangunan untuk mencari makanan yang lebih 

aman dari rendaman banjir," ujarnya. 

Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University ini 

menjelaskan, kemampuan bertahan rayap pada kondisi 

banjir karena sistem sarang rayap yang ada di bawah 

tanah didesain sedemikian rupa sehingga dapat bertahan 

dengan baik dari api maupun air. 

Terkait populasi rayap,  Prof Dodi menjelaskan bahwa 

banjir tidak berpengaruh secara nyata terhadap populasi 

rayap. Hal tersebut disebabkan karena rayap memiliki 

sistem syaraf yang anti air. Rayap juga memiliki sistem 

sirkulasi udara yang baik dan punya kemampuan menaiki 

bangunan maupun pohon yang lebih tinggi. Namun 

demikian, apabila banjir lebih dari dua minggu maka 

populasi rayap akan tertekan dan bahkan bisa mati. 

"Terutama di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, di sana 

masih ada ancaman serangan rayap karena 

keanekaragaman rayap sangat tinggi. Rayap di daerah 

tersebut tetap aktif menyerang kayu dan bangunan yang 

ada," ungkapnya.  Adapun di Jakarta Utara, populasi dan 

keanekaragaman rayap tidak sebanyak di Jakarta Selatan. 

Untuk mengatasi serangan rayap, Prof Dodi menyarankan 

supaya dilakukan pemetaan terhadap rayap yang 

berbahaya di daerah tersebut terlebih dahulu sehingga 

para pengembang dapat menentukan daerah yang aman 

untuk mendirikan bangunan. 

"Kita juga perlu sosialisasi tentang standar bangunan dan 

Peraturan Gubernur tentang pengendalian rayap pada 

bangunan. Dan yang tidak kalah penting adalah kegiatan 

monitoring dari dinas terkait permukiman untuk 

memantau supaya populasi rayap tidak meledak," 

paparnya. 

Prof Dodi juga mengajak masyarakat untuk ikut serta 

berpartisipasi aktif dengan melaporkan keberadaan rayap 

maupun serangan rayap yang ada di daerahnya. Dengan 

adanya laporan tersebut, dapat dilakukan pengendalian 

secara bersama-sama dengan dinas permukiman maupun 

dinas lainnya. (RA)
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Mahasiswa Program Doktor Sekolah Bisnis IPB University 
Terima Anugerah Global HR Leaders

aufal Mahfudz, mahasiswa Program Doktor di 

NSekolah Bisnis IPB University meraih 501 Most 

Fabulous Global HR Awards di ajang 28th World 

HRD Congress 2020 di Mumbai, India. Pemberian 

penghargaan ini merupakan cerminan dari pencapaian 

profesionalnya selama lebih dari 25 tahun berkarir dan 

berkontribusi secara positif sebagai praktisi dan pemimpin 

di bidang Sumberdaya Manusia (SDM).

Mantan Direktur SDM dan Umum Perum LKBN Antara ini 

dinilai oleh panel ahli sebagai salah satu pemimpin yang 

disegani dan memberikan contoh nyata dalam 

transformasi dan perubahan. Dia juga telah berkontribusi 

atas pemikiran-pemikiran inovatif serta berkontribusi 

dalam memotivasi banyak generasi muda di bidang SDM.

Pria yang kini menjabat sebagai Direktur Umum dan SDM 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP 

Jamsostek) ini menerima penghargaan langsung di 

Mumbai India (15/2) bersama 500 pemimpin global 

lainnya di bidang SDM.  Ajang yang bertemakan Building 

Happiness in The Work Place ini diikuti oleh para 

pemimpin dan praktisi SDM dari berbagai negara. (*/Zul)
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