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Menteri Pendidikan Serawak, Malaysia Jajaki 
Kerjasama dengan IPB

ato Sri Michael Manyin Jawong, Menteri DPendidikan, Sains, Penyelidikan  dan Teknologi, 
Serawak, Malaysia beserta jajarannya  berkunjung 

ke  Institut Pertanian Bogor (IPB). Dato Sri Michael Manyin 
Jawong berkunjung selama dua hari di IPB. Di hari pertama 
rombongan menteri  mengunjungi Agriculture 
Development Center (ADC) dan Kebun Obat Biofarmaka di 
Kampus IPB Dramaga. Dalam kunjungannya di hari kedua,  

Dato Sri Michael Manyin Jawong berkunjung ke 
laboratorium pertanian milik Sekolah Vokasi IPB, Selasa 
(4/9), di Kampus Sekolah Vokasi IPB. 

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, 
Prof. Dr. Dodik R. Nurrochmat, sangat menyambut baik 
kedatangan menteri dan rombongan. Prof. Dodik 
memaparkan sejarah berdirinya IPB hingga kini.  Prof. 
Dodik R Nurochmat juga mengurai peluang bidang yang 
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dapat dikerjasamakan, terutama di bidang vokasi dan 
pengabdian kepada masyarakat.

Michael menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi 
dengan IPB. Michael sangat tertarik  terhadap bidang 
pertanian. Di Serawak program di bidang pertanian ini 
belum sempurna. “Kami tertarik mendalami tentang 
tanaman lada. Lada di Serawak merupakan salah satu 
komoditas yang sudah lama ditanam dan nomor dua 
terbesar di dunia, " ungkap Michael.

Terkait lada, di IPB ada jenis tanaman  lada yang tidak 
memerlukan  tiang. Bentuk tanamannya perdu dan 
pendek. Jenis tanaman lada inilah yang dicari Michael ke 
IPB.  "Di Serawak, tanaman lada yang ditanam  
membutuhkan tiang. Satu tiang biayanya 20-30 ringgit. 
Apalagi kita menggunakan tiang metrik. Saya berkunjung 
ke IPB untuk mencari ahli tentang pertanian, karena sektor 
pertanian di Serawak belum maju. Kami sedang melakukan 
pemantapan, " ungkap Michael.  Lebih lanjut Michael 
mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan exchange 
program. Mahasiswa dari Serawak bisa kuliah di IPB. 
Sebaliknya mahasiswa IPB bisa berkunjung ke Serawak.”  
Selain itu, rombongan dari Serawak, Malaysia  tersebut juga 
ingin mengetahui pengelolaan pendidikan Sekolah Vokasi 
di IPB termasuk fasilitasnya. 

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Sekolah Vokasi IPB, Dr. Bagus P Purwanto didampingi dua 
Ketua Program Studi di Sekolah Vokasi IPB, masing-masing 
adalah Ketua Program Studi Teknologi Produksi dan 
Manajemen Perikanan Budidaya, Dr.Ir. Irzal Effendi, M.Si,  
dan  Ketua Program Studi Paramedik Veteriner, Dr.drh. 
Gunanti berkesempatan menerima kunjungan dari negeri 
jiran ini.  Dr. Bagus menyampaikan Sekolah Vokasi IPB 
sangat terbuka untuk melakukan kerja sama, dan kerja 
sama bisa berlangsung  lima tahun atau sepuluh tahun. 

Dr. Irzal mengatakan, “Penjajakan kerjasama tersebut 
meliputi pertukaran staf dan mahasiswa. Beberapa hal 
terkait pengembangan pertanian, peternakan dan  
perikanan. Termasuk potensi komoditas seperti lada dan 
durian. Harapannya potensi yang mereka miliki tersebut 
bisa dikembangkan dalam small scale agriculture. Saya 
melihat mereka serius membangun sektor pertanian, 
sehingga melakukan kunjungan ini dan sangat  ingin 
melakukan kolaborasi dengan aksi kongkrit 
mengembangkan pertanian di skala Usaha Kecil Menengah 
(UKM). Kita  gambarkan kepada rombongan bahwa lulusan 
Sekolah Vokasi IPB cepat diserap pasar. Lulusan vokasi lebih 
dibutuhkan di negara berkembang seperti Indonesia juga 
Malaysia,” kata Dr. Irzal.  (dh/ris)
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Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) 
merayakan  Peringatan Dies Natalis IPB ke-55 
dengan berbagai rangkaian kegiatan positif dan 

kontributif dengan melibatkan berbagai unsur serta 
angkatan di lingkungan alumni IPB. 

"Dalam momentum Dies Natalis IPB ini, HA IPB ingin 
menebar dan mengobarkan semangat peduli, semangat 
silaturahim serta concern terhadap konservasi lingkungan. 
HA IPB dengan semangat kepedulian khususnya untuk 
merespon situasi musibah gempa besar yang melanda 
masyarakat di Lombok telah melakukan penggalangan 
bantuan Peduli Lombok. Di samping itu, semangat peduli 
juga digambarkan melalui kegiatan Donor Darah Nasional 
HA IPB serentak di sembilan kota di Indonesia.  Selain itu,  
untuk mengisi Dies Natalis IPB ini, HA IPB mengingatkan 
kembali semangat konservasi dengan menyelenggarakan 
Gerakan Konservasi Pohon Langka Indonesia. Rangkaian 
kegiatan ini dimulai sejak Agustus 2018 dan akan berakhir 
pada 28 September 2018,” kata Ketua Dewan Pengurus 
Pusat HA IPB, Fathan Kamil. 

HA IPB akan berperan dalam upaya membangkitkan 
kembali perekonomian masyarakat melalui kegiatan 
pertanian atau kebun dan pembinaan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) berbasis pertanian.

Sementara itu kegiatan Donor Darah  Nasional HA IPB akan 
dilaksanakan  secara regular di lingkungan HA IPB.  

“Kegiatan Donor Darah ini kami lakukan sebagai bukti 
kepedulian dan concern alumni IPB untuk kemanusiaan di 
Indonesia.  Tujuan kegiatan ini tidak lain  untuk 
mendukung program PMI Pusat yang menggalakkan 
berbagi darah untuk masyarakat yang membutuhkannya. 
Alumni IPB terpanggil untuk terus mendonorkan darahnya 
dengan ikhlas. Kegiatan ini merupakan yang kedua kalinya 

diselenggarakan sejak awal kepengurusan HA IPB yang 
dilantik pada bulan Februari 2018,” lanjut Fathan.

Sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih dari Dewan 
Pengurus Pusat (DPP) HA IPB atas kerja sama dan 
partisipasi para pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) 
dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) dalam Donor Darah ini 
dilaksanakan Teleconference secara Live antara Ketua 
Umum dan Sekjen DPP HA dengan para pengurus DPD dan 
DPC HA serentak di sembilan kota tersebut. Selain kegiatan 
Donor Darah, DPP HA IPB bekerja sama dengan Seameo 
Biotrop, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa (BEM KM) IPB akan melaksanakan Gerakan 
Konservasi Pohon langka pada 28 September 2018.  

Pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan  kegiatan 
Talkshow bertema “Save Pohon Langka Indonesia” 
menghadirkan narasumber dari Direktur Seameo Biotrop, 
Dr. Irdika Mansyur, dosen Fakultas Kehutanan, Dr. Haryanto 
dan Kepala Kebun Raya Bogor.  Sedikitnya seratus pohon 
langka dari berbagai jenis akan ditanam di Kampus IPB 
Dramaga dan seratus pohon akan dijadikan souvenir 
kepada para alumni untuk ditanam di rumah masing-
masing sebagai gerakan go green at home.

Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Dr. Hetti 
Mulyati berharap, “Dengan  kegiatan yang digelar HA IPB 
seperti ini semoga menambah dan memperkuat jaringan 
alumni  untuk senantiasa berkiprah di berbagai bidang. 
Dengan potensi alumni  yang beragam dan telah banyak 
berkiprah di berbagai bidang dan diperkuat dengan jalinan 
kerja sama di bawah HA IPB bisa menjadi kekuatan besar 
untuk membangun bangsa. Berbagai kegiatan sosial ini 
merupakan bukti nyata.” Turut hadir Kasubdit Hubungan 
Alumni, Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, 
Beghiner Subhan, S.Pi, M.Si. (dh/ris)

HA IPB Peringati Dies Natalis IPB ke-55 melalui 
Berbagai Kegiatan Sosial Lingkungan
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Seminar Internasional Keluarga dan Konsumen di IPB:
 84,1 Persen Anak Indonesia Pernah Alami Kekerasan

Pembangunan sumberdaya manusia suatu bangsa tak 
terlepas dari peran keluarga sebagai unit terkecil dari 
masyarakat. Departemen Ilmu Keluarga dan 

Konsumen (IKK) Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan 
st1  International Seminar on Family and Consumer Issues 

dengan tema “Challenge Family in Asia: Present and Future”. 
Bertempat di IPB International Convention Center, Bogor 
(4/9) kegiatan ini dihadiri oleh sekiranya 100 peserta dari 
berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia.

“Indonesia, layaknya negara-negara lainnya, menghadapi 
tantangan dan dampak dari revolusi 4.0 yang ditandai 
dengan penggunaan internet yang begitu tinggi. Informasi 
beredar bebas, tak terkecuali pada anak-anak. Bahkan 
anak-anak pun sudah dapat memesan makanan via 
gadget. Baik buruknya informasi yang diterima tentunya 
menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga khususnya 
orang tua,” ujar Dr. Drajat Martianto, Wakil Rektor bidang 
Pendidikan dan Kemahasiswaan mewakili Rektor IPB dalam 
sambutannya. Walikota Bogor, Dr. Bima Arya yang turut 
hadir juga menyatakan hal yang serupa. 

Ia manyatakan bahwa pembangunan Kota Bogor tidak 
hanya tentang pembangunan �sik namun juga tentang 
perkembangan sosial dan mental masyarakatnya. “Anak-
anak kita harus dibangun dalam pondasi karakter dan 
tentu ini bukan langkah yang mudah. Generasi milenial 
miliki caranya sendiri dalam bertindak. Kita berada dalam 
era internet yang seharusnya menarik dan dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika nilai-nilai dalam 
keluarga dibangun dengan kuat, maka bangsa pun akan 
menguat pula,” paparnya. 

Dalam kesempatan ini Dr. Bima juga menyebutkan 
beberapa program pembangunan keluarga yang telah 
dilakukan di Kota Bogor. Misalnya “Sekolah Ibu” yang 
diadakan untuk sekitar 60 orang penduduk di Kota Bogor.

Seminar dengan dua sesi yaitu keluarga dan konsumen ini 
menghadirkan para ahli dari empat negara yaitu Indonesia, 
Australia, Malaysia dan Thailand. Pembicara untuk sesi 

keluarga antara lain Dr. Rumaya Juhari dari Universiti Putra 
Malaysia, Wimontip Musikaphan Ph.D dari Mahidol 
University Thailand, Prof. Euis Sunarti dari IPB dan Prof. Alina 
Morawski dari Queensland University. Sedangkan untuk 
sesi konsumen diisi oleh Dr. Sarinah Azizah Haron dari 
Universiti Putra Malaysia dan Dr. Megawati Simanjuntak 
dari IPB.

Prof. Euis Sunarti menyampaikan kondisi keluarga 
Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan 
kompleks. “Ada trend defungsionalisasi keluarga di 
Indonesia.  Ada beberapa permasalahan yang dihadapi 
oleh anak-anak dan perempuan. Salah satu fakta yang 
mengejutkan adalah meningkatnya kekerasan di kalangan 
anak. Sebuah survei yang dilakukan oleh International 
Center for Research on Women (ICRW) NGO Research di tahun 
2014 menemukan sebanyak 84,1 persen anak Indonesia 
pernah mengalami kekerasan di sekolah. Angka ini 
tertinggi diantara negara-negara lain di Asia.  Selain itu, isu 
anak lainnya adalah anak yang terlalu terburu-buru, sibuk 
dan merasa sendiri dalam keramaian,” ujarnya.  
Menurutnya, Model Kampung KB berbasis ecovillage 
menjadi salah satu contoh program pemberdayaan 
keluarga Indonesia yang berhasil.

Pembicara lainnya dari Malaysia, Thailand dan Australia 
juga memaparkan permasalahan yang dihadapi di 
negaranya. Permasalahan keluarga yang dihadapi kurang 
lebih sama yaitu berkisar di masalah penggunaan gadget 
yang berlebihan pada anak, semakin meningkatnya single 
families, meningkatnya angka perceraian, mundurnya 
umur menikah dan menurunnya angka fertilitas.

Sedangkan berdasarkan paparan Dr. Megawati 
Simanjuntak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
pemberdayaan konsumen Indonesia masih rendah yaitu 
hanya di 32,06 poin dari 100 poin yang seharusnya. Hasil ini 
didapat dari survei yang dilaksanakan di 28 provinsi di kota 
maupun daerah terpencil. “Konsumen di Indonesia masih 
terlalu legowo dan cenderung pasrah ketika mengalami 
kerugian atau kecatatan dalam pembelian. Mereka masih 
beranggapan “takut karma” jikalau harus mengadu atau 
mengajukan komplain,” sebutnya. (FI/Zul)
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Unit Arsip IPB Sambut Kunjungan Badan Ekonomi Kreatif 

nit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima Ukunjungan dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ). 
Rombongan disambut oleh Kepala Unit Arsip IPB, 

Drs. B. Mustafa, M.Lib,  Kepala Sub Bagian Layanan dan 
Pembinaan Kearsipan, Ir. Setyo Edy Soesanto, S.Th.I, MPd 
dan Kepala Tata Usaha, Oman Suratman, bertempat di Unit 
Arsip, Kampus IPB Dramaga, (4/9). Kegiatan ini dalam 
rangka meningkatkan wawasan di bidang kearsipan dan 
penguatan kelembagaan. 

Drs. B. Mustafa mengatakan arsip sebagai rekam jejak dan 
sumber informasi yang sangat penting bagi individu, 
institusi maupun perusahaan. Itulah sebabnya IPB secara 
resmi membentuk Unit Arsip IPB pada tanggal 14 Februari 
2014, yang dalam strukturnya memiliki tanggung jawab 
langsung kepada rektor. Saat ini Unit Arsip IPB telah 
tergabung dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional 
(JIKN).

“Unit Arsip IPB juga mengolah, menyimpan dan 
memberikan pelayanan semua arsip statis ataupun arsip 
permanen yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di 
lingkungan IPB dengan menggunakan standar 
pengelolaan arsip modern dan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku,” katanya.

Ia menjelaskan saat ini Unit Arsip IPB terdiri atas dua sub 
bagian yaitu Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip 
serta Sub Bagian Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan. 
Unit Arsip IPB berfungsi untuk membina sistem kearsipan 

yang ada di seluruh unit kerja serta melakukan pembinaan 
terhadap seluruh tenaga fungsional arsiparis dan tenaga 
pengelola arsip di lingkungan IPB. Sampai saat ini di 
lingkungan IPB terdapat 25 orang fungsional arsiparis 
tingkat terampil dan dua orang fungsional arsiparis tingkat 
ahli.

Sementara itu, Ir. Setyo Edy Soesanto menyampaikan 
bahwa Unit Arsip mencoba memperkenalkan sistem 
kearsipan di IPB seperti pengelolaan dan penataan arsip 
dinamis aktif, penyusutan arsip inaktif, alih media dokumen 
arsip, pemeliharaam/perawatan arsip, monitoring dan 
pembinaan kearsipan.  “Fungsi penyimpanan arsip 
dilakukan dengan cara akuisisi, pengolahan sampai 
penyajian arsip. Sedangkan pembinaan dilakukan kepada 
seluruh unit kerja di lingkungan IPB agar pengelolaan arsip 
di lingkungan IPB berlangsung dengan baik,” ujarnya.

“Saat ini Unit Arsip IPB menjadi rujukan kearsipan dari 
beberapa perguruan tinggi yang lain.  Biasanya kita 
mendapatkan tamu, baik itu yang magang ataupun studi 
banding untuk belajar tentang pengelolaan arsip di IPB. 
Selain itu, Unit Arsip IPB juga menjadi narasumber 
pertemuan ilmiah kearsipan serta menjadi konsultan 
pengembangan lembaga kearsipan,” ujar Edy.

Pada kunjungan ini, rombongan tamu berkesempatan 
berkeliling melihat ruang-ruang kerja di Unit Arsip 
diantaranya ruang record center, ruang arsip statis, dan 
ruang pengolahan arsip. (Awl/Zul)
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