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IPB Teken MoU dengan Tiga Instansi Sekaligus

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan Ipenandatangan Memorandum of Understanding (MoU) 
dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Universitas 

Borneo Tarakan dan Perbanas Institute, Senin (13/8)  di IPB 
International Convention Center (IICC) Kampus IPB 
Baranangsiang, Bogor. Kerjasama ini dilakukan sebagai 
upaya penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
mendayagunakan potensi sumber daya yang ada. 
Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat..

Penandatanganan MoU  ini dilakukan langsung oleh Rektor 
IPB, Dr. Arif Satria dengan Gubernur Provinsi Kalimantan 
Utara, Dr. Irianto Lambrie, Rektor Universitas Borneo 
Tarakan, Prof. Dr. Adri Patton, Rektor Perbanas Institute, 
Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo disaksikan oleh para wakil 
Rektor IPB dan sejumlah pejabat dan dosen di lingkungan 
IPB. Turut hadir pula mantan Wakil Rektor IPB yang juga 
calon Rektor Perbanas Institute, Prof. Dr. Hermanto Siregar.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan IPB sangat 
menyambut baik Memorandum of Understanding (MoU) 
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dengan tiga instansi Provinsi Kalimantan Utara, Universitas  
Borneo Tarakan dan Perbanas  Institute.  IPB sebagai 
perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab moral untuk 
membantu dan mendukung pembangunan  di Provinsi 
Kalimantan Utara.  IPB juga terus mengembangkan 
kerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan dan   
Perbanas Institute yang merupakan mitra potensial. “Kita 
saatnya saling berbagi, saling bersanding, bukan saling 
bersaing, sehingga kita bisa share potensi masing-masing 
untuk saling memperkuat  maju bersama,” kata Rektor IPB.

Rektor IPB menambahkan, Perbanas Institute  memiliki 
banyak pengalaman yang sangat besar dalam bidang 
perbankan, keuangan atau akuntansi. “Itu merupakan 
potensi yang bisa diberdayakan  dalam rangka 
pengembangan bidang-bidang baru di IPB. Begitu pula 
Universitas Borneo Tarakan sebagai universitas yang sangat 
potensial dan terus berkembang dengan baik di 
Kalimanatan Utara, IPB dalam hal ini perlu bermitra dalam 
rangka untuk terus menggali potensi-potensi lokal yang 
ada khususnya di bidang pertanian, kehutanan, peternakan 
dan perikanannya.”

Sementara Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Irianto 
Lambrie menyampaikan, kerjasama ini harus segera 
ditindaklanjuti dengan aksi nyata, bukan saja dengan 
Provinsi Kalimantan Utara tetapi juga dengan Universitas 
Borneo Tarakan, IPB dapat menerjunkan dosen dan 
mahasiswa untuk datang membantu mengembangkan 
potensi di Kalimanatan Utara terutama sumberdaya 
manusia. “Harapannya IPB bisa ikut  mendorong 

membangun pusat penelitian kelautan dan perikanan di 
Kalimantan Utara, karena ada 190 ribu hektar tambak 
rakyat. Ini satu-satunya  di Indonesia, tambak terbesar yang 
dimiliki rakyat dan hanya  di Kalimantan Utara,” tuturnya.

Gubernur Kaltara menambahkan, dukungan dan support 
IPB terhadap Universitas Borneo Tarakan sebagai 
perguruan tinggi yang masih berkembang sangat 
diharapkan. Universitas Borneo Tarakan siap mengirimkan 
dosen-dosen terbaiknya untuk melanjutkan pendidikan 
pascasarjananya di IPB.

Sedangkan Rektor Perbanas Institue, Prof . Dr Marsudi 
Wahyu Kisworo mengatakan, sangat menyambut baik MoU 
dengan IPB ini, karena menjadi modal tersendiri bagi 
pihaknya untuk terus memperluas jalinan kerja. Tantangan 
ke depan dalam dunia pendidikan sangat besar, kita harus 
menyiapkan pendidikan tinggi 4.0 dengan baik. Keluarga 
Besar Perbanas Institute sangat berterima  kasih kepada 
keluarga besar IPB telah ‘mewakafkan’ Prof. Hermanto 
Siregar untuk menjadi rektor di Perbanas Institute,” 
tuturnya.

Prof.  Marsudi berharap Prof. Hermanto dapat membawa 
kultur yang luar biasa baik, maju dan terus berkembang 
dari IPB. Hal ini nantinya  dapat diadopsi untuk 
mengembangkan Perbanas Institute ke arah lebih baik.  
Harapannya Perbanas Institute dapat dikembangkan secara 
inovatif, dinamis, dan mudah diaplikasikan baik di masa 
sekarang maupun di masa yang akan datang serta 
mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktik dengan 
proses pembelajaran yang menyenangkan. (Awl/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Di Hadapan Ribuan Mahasiswa Baru Mentan Sampaikan 
80 Persen Inovasi Pertanian Indonesia dari IPB

Sebanyak 3.817 mahasiswa baru Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengikuti Masa Pengenalan Kampus 
Mahasiswa Baru (MPKMB) angkatan 55. Acara 

pembukaan dilakukan di Graha Widya Wisuda (GWW) 
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat (14/8).

Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Andi Amran 
Sulaiman, MP hadir dalam pembukaan MPKMB dan 
menyampaikan materi khusus mengenai pertanian 
Indonesia. 

Dr. Andi Amran mengangkat tema "Pembangunan Karakter 
Mahasiswa Pertanian untuk Mewujudkan Agriculture 4.0". 
“Dulu saya lahir dalam keadaan miskin, kemudian mulai 
merintis usaha dengan modal 500 ribu rupiah dan 
berkembang menjadi 3 triliun rupiah dalam beberapa 
tahun. Kuncinya sukses itu adalah kerja, kerja, kerja, dan 
juga harus yakin, ikhlas, istiqamah, insyaAllah pasti 
berhasil," terangnya.

Menurutnya, saat ini konglomerat Indonesia nomor 1-10, 
80 persennya berasal dari sektor pertanian. “Maka 
berbanggalah anak-anakku ketika kalian berada di IPB. 
Bahkan, inovasi baru pertanian 80 persennya dari IPB. 
Keuntungan yang didapatkan petani adalah dengan 
teknologi, dan teknologi itu harus dicetak dari IPB ini," 
tambahnya. 

Menteri Pertanian optimis masa depan pertanian Indonesia 
ke depan dapat dipimpin oleh mahasiswa IPB. "Berikan aku 
4000 mahasiswa IPB, akan aku jadikan lumbung pangan 
Indonesia dan aku jadikan Indonesia sebagai negara super 
power. Bertanilah yang cerdas, sehingga kesejahteraan 
petani bisa meningkat. Insya Allah, tahun 2045 kita akan 
menjadi lumbung pangan dunia," ujarnya. 

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan 
bahwa hanya orang-orang yang membuat sejarahlah yang 

dapat membuat negara dan bangsanya maju. Mereka 
adalah orang yang membuat inovasi-inovasi baru dan 
karya-karya baru. “Sebagai upaya untuk mengukir sejarah 
baru, IPB baru saja mendapatkan prestasi Anugerah 
Widyapadhi dari Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kemajuan bangsa 
tidak ditentukan oleh sumberdaya alamnya melainkan 
kemampuan untuk mengelolanya, sehingga seharusnya 
kita bersyukur," terangnya. 

Kegiatan MPKMB IPB angkatan 55 memiliki nama angkatan 
“Saga Agrisatya”. Ketua MPKMB angkatan 55, Idham F 
Giffari mengatakan bahwa Saga Agrisatya memiliki arti 
kisah pertanian yang sempurna. Yang berarti harapan 
bahwa generasi baru IPB 55 akan mengukir kisah yang 
paling baik untuk almamater IPB dan Pertanian Indonesia.

"Harapan kami untuk MPKMB IPB 55 ini adalah terciptanya 
generasi IPB yang cinta pertanian, yang mampu mengukir 
kisah hebat, yang mampu memajukan bangsa Indonesia 
menjadi bangsa yang terhormat di hadapan bangsa-
bangsa di dunia. Digdaya!" tutupnya. (SMH/Zul)
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Mahasiswa Baru IPB Dapat Sosialisasi Anti Radikalisme 
dari BNPT RI

Sebanyak 3.817 mahasiswa baru Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengikuti Masa Pengenalan Kampus 
Mahasiswa Baru (MPKMB) angkatan 55. Acara 

pembukaan dilakukan di Graha Widya Wisuda (GWW) 
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat (14/8).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suhardi 
Alius berikan pencerahan terkait bahaya serta pencegahan 
radikalisme di hadapan ribuan mahasiswa baru tersebut.

“Tantangan kita semakin besar. Saat ini yang kita butuhkan 
bukan orang pintar yang tidak punya akhlak. Beruntung 
kalian bisa masuk IPB. Maka timbalah ilmu di IPB untuk 
menjadi orang yang pintar dan berakhlak dan kesempatan 
untuk menjadi pemimpin masa depan. Jangan main-main, 
niatkan serius belajar. Orang tua kalian setiap malam 
menangis mendoakan keberhasilan kalian,” ujarnya.

Menurutnya saat ini banyak negara yang punya akses ke 
Indonesia. Dari Amerika hingga Suriah, punya akses ke 
Indonesia. Jika melihat percaturan dunia, yang terjadi 
adalah perang asimetrik, perang kepentingan. Indonesia 
punya 250 juta jiwa yang menjadi market.

“Makna sumpah pemuda harus direkatkan kembali. 
Kembalikan nilai kebangsaan. Jangan lupakan sejarah. 
Jangan stigmakan masalah agama. Bersainglah secara 
utuh. Mari sama-sama melihat bagaimana menggunakan 
hati, akal dan logika,” ujarnya.

Komjen Suhardi mencontohkan budaya pendidikan di 
Jepang yang lebih mengutamakan manner. Bagaimana 
memperlakukan orang tua yang baik hingga budaya 
mengantri.  Hingga akhirnya orang Jepang menjadi 

manusia berkarakter dan menjadi orang hebat tanpa 
meninggalkan jati diri.

“Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan menjadi 
mahasiswa IPB ini, ingat amanat orang tua. Jika ada hal 
yang menyimpang, ingatkan. Jangan takut bicara untuk 
menyampaikan pendapat, sepanjang positif,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, BNPT memutar beberapa video 
tentang upaya teroris dalam merekrut dan mencuci otak 
korbannya. “Para kelompok teroris biasanya akan 
melakukan brain washing terhadap calon teroris di usia 
masih belia. Mereka main target. Dan 63.6 persennya 
merupakan anak lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Bahayanya, upaya radikalisme melalui media sosial sudah 
marak dilakukan. Saat ini para pengguna smartphone (di 
kalangan anak muda) menghabiskan waktu hingga 181 
menit per hari, sehingga mudah sekali pengaruh berjalan, 
terutama melalui media sosial” tandasnya. (Dh/Zul)
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Rektor IPB Terjunkan Tim Tanggap Bencana Lombok

Gempa yang terjadi 5 Agustus lalu menyisakan duka 
yang mendalam bagi masyarakat Lombok. 
Suasana yang tenang berubah suasana duka.  

Ribuan rumah rusak parah dan hancur. Lebih dari 390 
orang dinyatakan meninggal dunia. Bahkan ada dusun 
yang 100 persen rata dengan tanah.

Sebagai wujud respon tersebut, Rektor Institut Pertanian 
Bogor (IPB) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPPM) IPB mengirimkan tim Quick 
Response ke Lombok. Tim ini langsung dipimpin oleh 
Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB.  Dalam masa quick 
respon ini tim ditugasi untuk menyampaikan bantuan 
kepada masyarakat umum, petani, nelayan dan peternak.

Selanjutkan juga akan dilakukan pemetaan daerah 
terdampak bencana. Dr. Syamsul Bahri Agus dan 
Muhammad Baihaqi, M.Sc, dosen Fakultas Peternakan 
melakukan observasi dampak gempa terhadap peternak, 
areal Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) serta kelompok 
peternak lainnya. Fika Hardini dari Klinik Gizi dan 
Kesejahteraan Keluarga LPPM melakukan observasi pada 
kelompok anak-anak dan ibu-ibu di wilayah terdampak dan 
Danang Aria project officer LPPM IPB. 

Pada kesempatan ini, tim langsung melakukan pemetaan 
dampak pada daerah sasaran. Salah satu desa tujuan 
adalah Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten 
Lombok Utara.

Berdasarkan pantauan tim IPB, kerusakan yang terjadi 
adalah hancurnya bangunan-bangunan tempat tinggal 
dan lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat serta 
sekolah-sekolah di sekitaran Lombok Utara. Menurut salah 
satu warga Desa Genggelang, banyak warga yang memilih 

mengungsi dibandingkan tetap tinggal di rumah. 
Walaupun rumah tidak terlalu parah kerusakannya tetapi 
penduduk tetap memilih untuk tinggal di posko karena 
masih takut akan terjadi gempa susulan. Dalam kondisi 
seperti ini juga sering terjadi mati listrik.

Salah seorang pengungsi di posko Desa Genggelang juga 
mengatakan bahwa pada posko tersebut belum ada 
relawan yang bergerak di bidang edukasi kepada anak-
anak mereka. Banyak bantuan datang tapi hanya 
menurunkan bantuan, kadang bahan makanan ataupun 
pakaian tapi jarang yang datang untuk mendidik anak-
anak.

Selama di lapangan, tim IPB menyampaikan bantuan 
berupa selimut, bantuan air minum, bubur bayi, popok bayi 
dan tikar yang disampaikan langsung kepada masyarakat. 
Secara umum masyarakat terdampak belum ada yang 
berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. 
Sehingga mereka masih berharap ke depan ada bantuan 
berupa tenda atau terpal.

Secara umum, banyak bantuan yang ada di lokasi dekat 
jalan utama, namun di pedalaman kondisinya masih 
terbatas. Dari observasi yang dilakukan, beberapa hal yang 
perlu mendapat perhatian ke depan diantaranya adalah 
upaya pemulihan masyarakat pasca gempa, sanitasi serta 
kesehatan.  Salah satu yang dirasakan penting ke depan 
adalah mempersiapkan program trauma healing di lokasi 
terdampak tersebut.

Rektor IPB mengharapkan tim Quick Respon dapat 
menyiapkan skema rehabilitasi, rekonstruksi dalam 
mempercepat resiliensi masyarakat terdampak bencana. 
(**/Zul)
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Pusat Studi Bencana IPB Gelar Diskusi 
Penyelamatan Mangrove

Secara nasional, mangrove kita masih dalam kondisi 
buruk. Sebesar 52 persen sudah hilang dan beralih 
fungsi. Selain yang sudah rusak, mangrove yang 

masih ada saat ini juga berpotensi mengalami degradasi.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Sumberdaya Alam dan 
Jasa Maritim, Kementerian Koordinator Maritim RI, Ir Agung 
Kuswandono, MA saat membuka series Cerdas Talk 2 di 
gedung Executive Development Training Center (EDTC), 
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-
Institut Pertanian Bogor (IPB) Baranangsiang (8/8). 
Menurutnya, perlu upaya bersama dan terintegrasi untuk 
menyelamatkan ekosistem mangrove Indonesia.

Cerdas Talk 2 yang dihadiri lebih dari 100 orang peserta ini 
dibuka oleh Kepala Pusat Studi Bencana (PSB), LPPM-IPB, 
Dr. Yonvitner. Dr Yonvitner berharap program seperti ini 
dapat menjadi instrumen bagi pemerintah untuk 
menyiapkan langkah-langkah dalam implementasi 
program perlindungan ekosistem. Menjaga mangrove 
adalah menjaga ekosistem dan melindungi myarakat dari 
bencana di masa yang akan datang.

Pembicara lain yang hadir diantaranya Kepala PKSPL IPB, Dr 
Ario Damar, MSc, Prof. Dietrich G Bengen dari Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Dr. Sahat M. 
Panggabean dari Kementerian Koordinator Bidang 
Kemaritiman (Kemenkomaritim) dan Agus Witjaksono 
mewakili Direktur Pengendalian Bencana, Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam kesempatan ini Dr. Ario Damar memaparkan 
tentang pengalaman PKSPL-IPB dalam merancang 
Arboretum Mangrove di Tangerang serta beberapa 
pendampingan di Kalimantan Timur dan Bali. “Selain 

sebagai fungsi ekologi, mangrove juga berfungsi sebagai 
sumber ekonomi alternatif,” ujarnya.

Sementara itu, Prof. Dietrich G Bengen menyampaikan 
pandangannya bahwa kesadaran dalam pengelolaan 
mangrove harus dimulai sejak dini. Ada tiga hal yang harus 
dipahami dalam pengelolaan mangrove, yaitu fungsi 
sebagai penyedia jasa pendukung kehidupan, kenyamanan 
dan penyedia sumberdaya alam. “Jangan mimpi anda 
makan ikan kalau mangrovenya tidak ada,” tegasnya.         

Sedangkan Agus Witjaksono memaparkan tentang 
alternatif pembiayaan dalam program konservasi 
mangrove yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan 
dana desa. Kewenangan desa dalam merencanakan 
penggunaan dana desa termasuk konservasi mangrove 
menjadi instrumen yang memperkuat kemampuan desa 
dalam mengelola ekosistem mangrove. “Konservasi 
mangrove berbasis desa dapat menjadi paradigma baru 
bagi desa dalam mengelola lingkungannya,” imbuhnya.

Kemudian Dr. Sahat M Panggabean dari Kemenkomaritim 
menggarisbawahi pentingnya keterlibatan Perguruan 
Tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan 
masyarakat secara bersama melakukan aksi tanam 
mangrove secara nasional.

Diskusi yang dipimpin oleh Dr. Perdinan dari Pusat Studi 
Bencana (PSB), LPPM-IPB, menyimpulkan bahwa perlu 
pedoman yang menjadi kebijakan bersama antar pihak 
dalam rencana rehabilitasi mangrove, mangrove harus 
dijadikan ruang pembelajaran dan menjadi insentif bagi 
masyarakat, mendorong agar isu mangrove menjadi 
bagian diplomasi tingkat dunia yang harus menjadi 
tanggung jawab bersama, dan penguatan peran dari 
seluruh stakeholder yang terkait dengan mangrove. 
(**/Zul)
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