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IPB Tuan Rumah Sidang Paripurna III 
Majelis Senat Akademik PTN-BH

enat Akademik (SA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Smenjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang 
Paripurna III, Majelis Senat Akademik Perguruan 

Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTN-BH) periode 2017-
2018. Sidang kali ini mengangkat tema “Tantangan, 
Peluang dan Masa Depan Pendidikan Tinggi PTN-BH dan 
Merespon Industri 4.0”. Acara ini digelar di IPB International 
Convention Center (IICC), Kampus IPB Baranangsiang, Bogor 
(23-24/8).

MSA PTN-BH dibentuk atas kesepakatan bersama Pimpinan 
SA PTN-BH sebagaimana tertuang dalam dokumen 
“Deklarasi Bersama Forum Senat Akademik Perguruan 
Tinggi Negeri Badan Hukum" yang ditandatangani oleh 11 
Pimpinan SA PTN-BH, yaitu Universitas Indonesia (UI), 
Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Sumatera Utara 
(USU), Universitas Airlangga (UNAIR), Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Diponegoro (UNDIP), 
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Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas 
Hasanuddin (UNHAS).

Ketua MSA PTN-BH periode 2017/2018, Prof. Tridoyo 
Kusumastanto, MS dalam sambutannya mengatakan 
bahwa pertemuan ini merupakan momen penting bagi 
perguruan tinggi dalam menjawab permasalahan bangsa 
dan agar PTN mampu bersanding serta bersaing dengan 
perguruan tinggi di dunia.

“MSA merupakan wadah komunikasi dan kerjasama Senat 
Akademik PTN-BH di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan fungsi dan peran Senat Akademik 
sebagai organ normatif tertinggi di bidang akademik 
dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan tridharma, 
penciptaan atmosfer akademik yang kondusif dan 
pencapaian otonomi PTN-BH. Tujuan lainnya adalah agar 
seluruh PTN-BH dapat mencapai kualitas akademik yang 
unggul (academic excellence) serta mampu berkiprah dan 
bersaing di dunia internasional. Melalui MSA PTNBH best 
practice dan lessons learned dari PTN-BH dapat menjadi 
model rujukan bagi perguruan tinggi lainnya di seluruh 
Indonesia,” ujar Guru Besar Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) IPB ini.

Menurutnya, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut salah 
satu yang menjadi bahasan dalam sidang kali ini adalah 
terkait kebijakan  otonomi bagi PTN-BH yang dalam 

implemetasinya masih terkendala oleh kebijakan-kebijakan 
yang ada. 

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam 
sambutannya mengatakan bahwa ini merupakan 
kesempatan bersama menemukan masa depan dengan 
membuat strategi agar perguruan tinggi nasional tetap 
eksis. Saat ini PTN sedang menghadapi tantangan dan 
masalah berat. “Di atas kita ada perguruan tinggi berkelas 
dunia. Di bawah, bermunculan perguruan tinggi-
perguruan tinggi online. Banyak perguruan tinggi online 
yang punya resources yang berbeda dengan kita. Selain itu 
situasi industri saat ini lebih lincah dari perguruan tinggi. 
Untuk itu, kebersamaan menjadi penting untuk 
menentukan posisi kita di tempat yang tepat,” ujarnya.

Rektor berharap dalam pertemuan kali ini akan ada usulan 
terkait peraturan pemerintah tentang pengelolaan 
otonomi PTN-BH supaya lebih clear. “Namun saat ini masih 
harus didorong agar dapat menjadi otonomi yang 
sempurna, supaya lebih lincah dan bisa adaptif terhadap 
perubahan,” tandasnya. (dh/Zul) 

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Terpilih Sofyan, Ketua Fortendik IPB Periode 2018-2020

Tenaga kependidikan (tendik)  Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan non PNS  Institut Pertanian Bogor (IPB)  
melakukan pemilihan atau pencoblosan surat suara 

untuk memilih Ketua Forum Tenaga Kependidikan 
(Fortendik) IPB periode 2018-2020 pada Kamis (23/8) pukul 
08.00-13.00, di Gedung Graha Widya Wisuda dan di Kampus 
Sekolah Vokasi IPB. Acara pemilihan atau pencoblosan 
surat suara untuk memilih Ketua Fortendik periode 2018-
2020 dimeriahkan  bazar dan doorprize. 

Ketua Panitia Pemilihan Fortendik IPB, Ir. Setyo Edy 
Susanto,S.Th.I, M.Pd menyampaikan, “Alhamdulillah panitia 
telah melaksanakan pemilihan untuk memilih Ketua 
Fortendik Periode 2018-2020 dengan jumlah pemilih 
terdaftar sebanyak  2.736 orang. Jumlah yang 
menggunakan hak pilih sebanyak 1.241 orang.  Untuk 
pemilihan ini, panitia mencetak surat suara sebanyak  2.000 
lembar.”

Edy menambahkan dari hasil rekapitulasi suara dalam 
pemilihan Ketua Fortendik  IPB yang telah berhasil 
dihimpun panitia, Sofyan, S.Si., M.Si meraih  608 suara, 
Roesdi Trijadhi meraih 315 suara, Vera Nora Indra Astuti, 
S.Pt., M.M. meraih 213 suara, Ir. Rita Komalasari  meraih 53 
suara,  Ir. Titi Riani, M.Biomed meraih 48 suara dan sebanyak 
4 suara tidak sah.

“Sebagai panitia, Kami selanjutnya akan melaksanakan 
penyerahan berita acara pemungutan suara dan 
penghitungan suara kepada Rektor IPB, dilanjutkan dengan 
Pelantikan Ketua Fortendik oleh Rektor IPB dan  serah 
terima jabatan dari Ketua Fortendik periode sebelumnya 
kepada Ketua Fortendik yang baru saja terpilih. Kemudian 
dilakukan penyusunan pengurus Fortendik, dan 
pembuatan SK Rektor tentang pengurus Fortendik,” kata 
Edy.

Selanjutnya Edy menyampaikan dengan terpilihnya Sofyan, 
SSi.MSi sebagai Ketua Fortendik  diharapkan dapat  
menyatukan seluruh tendik secara bijak, harmonis, dan 
kekeluargaan. “Salah satu contoh yang paling sederhana  
adalah jangan sampai ada beberapa Whatsapps Group 
Fortendik yang berjalan masing-masing tanpa mau 
bergabung, kecuali bila kapasitas anggotanya sudah 
penuh.  Selanjutnya memperjuangkan pengembangan 
kapasitas dan kemajuan dari para tenaga kependidikan 
yang mencakup pendidikan, kompetensi, jenjang karir, dan 
kesejahteraan. Hak dan kewajiban tenaga kependidikan  
harus senantiasa dipantau dan diarahkan sesuai aturan-
aturan yang berlaku, agar tenaga kependidikan tumbuh 
dan berkembang dan dapat menjalankan amanah tri 
darma perguruan tinggi bersama sivitas akademika lainnya, 
secara baik, benar, berkeadilan dan harmonis demi 
kemajuan tenaga kependidikan  IPB di masa datang,” 
paparnya. 

Sementara itu Ketua Fortendik Periode 2018-2020, Sofyan 
menyampaikan, “Saya  ingin menjadikan Fortendik IPB  
sebagai wadah silaturahim antar tenaga kependidikan, 
agar terjalin hubungan yang solid, humanis, kekeluargaan 
dan wadah untuk bisa menjembatani penyampaian 
aspirasi hak-hak dan kewajiban tenaga kependidikan PNS 
maupun Non PNS  di lingkungan IPB dengan harapan lebih 
meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan serta 
sebagai forum yang akuntabel, transparan dan profesional.” 
(dh/ris)
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Mahasiswa Asing Ikuti Program Summer Course 
dari Departemen Agribisnis IPB

Departemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor 
(IPB) menyelenggarakan kegiatan Summer Course 
yang sudah dimulai pada 23 Agustus lalu dan akan 

berakhir pada  30 Agustus mendatang. Kegiatan ini bekerja 
sama dengan Direktorat Program Internasional IPB dan 
merupakan tahun kedua dilaksanakan setelah pertama kali 
diadakan tahun 2017. Sebanyak lima belas peserta dari 
kalangan mahasiswa hadir dalam kegiatan Summer Course 
yang bertempat di Ruang Rabuan LV. 5 Departemen 
Agribisnis, Kampus IPB Dramaga Bogor. Peserta berasal dari 
lima negara diantaranya Jepang (satu orang), Belanda (satu 
orang), Filipina (dua orang), Malaysia (dua orang) dan 
Indonesia (tujuh orang).

Chairani Putri Pratiwi, BIAFS, M.Si, selaku koordinator 
program menuturkan bahwa Indonesia sebagai negara 
penghasil komoditi kelapa sawit nomor tiga terbanyak di 
dunia mendorong Departemen Agribisnis untuk 
mengadakan program Summer Course mengenai komoditi 
kelapa sawit. Program Summer Course ini disponsori oleh 
Asian Agri, salah satu perusahaan produsen minyak kelapa 
sawit terbesar di Asia. “Tahun ini, kita dapat dukungan 
penuh dari Asian Agri untuk menyelenggarakan program 
Summer Course”.

Program ini mengangkat tema “Inclusive and Sustainable 
Agribusiness: Oil Palm 2018”.  Tujuan kegiatan ini adalah 
untuk menjelaskan kondisi industri kelapa sawit di 
Indonesia khususnya mengenai aspek sustainablility. Selain 
itu, program bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
mahasiswa asing yang datang ke Departemen Agribisnis 
khususnya, dan IPB umumnya. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. 
Ir. Dwi Rachmina, MS selaku Ketua Departemen Agribisnis 
dan dibuka secara langsung oleh  Dr. Mukhamad Najib, STP, 
MM selaku Wakil Dekan bidang Sumberdaya, Kerjasama 
dan Pengembangan Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
(FEM) IPB.

“Selamat datang di Institut Pertanian Bogor. Anda sangat 
beruntung punya kesempatan belajar di Departemen 
Agribisnis, bisa punya banyak relasi dan pengalaman baru. 
Saya harap anda dapat banyak pengalaman dari program 
Summer Course tahun ini. Selamat menikmati program ini 
dan semoga bisa berlanjut tahun depan,” ujar Dr. 
Mukhamad Najib.

Kegiatan ini berlangsung di dua tempat yaitu Bogor dan 
Riau. Tanggal 27 Agustus, peserta Summer Course akan 
diajak ke Kerinci, Riau untuk melihat perkebunan kelapa 
sawit mulai dari proses  produksi hingga pengolahan hasil. 
Kegiatan di Bogor diselenggarakan oleh pihak Departemen 
Agribisnis, dengan menghadirkan empat pembicara yaitu 
Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, Ms, Ridho Nalsya Putra, SP, Dr. 
Mohammad Fadhil Hasan dan Dr. Ir. Supijatno, M.Si.

 “Di akhir program, peserta akan mempresentasikan artikel 
yang telah dibuat dan salah satu artikel terbaik nantinya 
akan dipublikasikan ke media nasional. Output dari 
kegiatan ini, peserta yang merupakan delegasi dari 
negaranya masing-masing diharapkan dapat men-transfer 
ilmu yang telah didapat ke rekan mereka tentang 
bagaimana palm oil diproduksi,” ujar Chairani. (DFS/Zul)
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PKSPL IPB Pantau Terumbu Karang 
di Pulau Nyamuk Anambas

alah satu upaya untuk merehabilitasi kondisi Sekosistem terumbu karang yang telah rusak adalah 
dengan kegiatan transplantasi karang. Transplantasi 

karang merupakan teknik perbanyakan koloni karang 
dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara 
fragmentasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
kegiatan transplantasi karang adalah kondisi perairan, 
kekeruhan, dan ketersediaan karang sebagai bibit. 

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan 
PT. Star Energy melakukan Kegiatan monitoring 
transplantasi terumbu karang di Pulau Nyamuk, Kecamatan 
Siantan Timur, Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan 
Riau. Kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2013 dan 
tahun ini sudah memasuki tahun ke lima. Kegiatan ini rutin 
dilaksanakan setahun sekali untuk melihat perkembangan 
dan mengukur pertumbuhan karang transplantasi.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan penggaris 
atau bisa juga menggunakan meteran jahit.  Pengukuran 

karang transplant dilakukan terhadap tinggi dan lebar dari 
masing-masing fragmen karang transplant. Transplantasi 
dilakukan pada media semen yang berbentuk tungku segi 
empat dengan jumlah 20 modul. Saat ini kondisi karang 
transplant sudah tumbuh dengan baik. (**Zul)
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