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IPB Perkuat Program Double Master’s Degree dengan
Kyoto University

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan Kyoto University (KU)
memperbarui Memorandum of Understanding (MoU)
kerjasama untuk lima tahun ke depan yang
ditandatangani oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan President
KU, Prof. Juichi Yamagiwa (1/12) di IPB International
Convention Center (IICC), Bogor. Penandatanganan MoU
tersebut dilakukan di sela acara acara “IPB & KU
International Symposium on Education and Research in
Global Environmental Studies in Asia“.
Acara ini melibatkan 250 peserta dari 20 perguruan tinggi
dan lembaga yang berasal dari sembilan negara. Turut

hadir juga perwakilan dari Kedutaan Besar Jepang dan
jajaran pimpinan IPB.
Kerjasama antara IPB dengan Kyoto University sudah
berlangsung sejak tahun 1983 ditandai dengan
penandatanganan MoU di tingkat fakultas yang berisi
tentang kerjasama pendidikan dan penelitian. Pada tahun
2013 ditandangani kembali perjanjian baru di tingkat
perguruan tinggi sehingga kegiatan kerjasama lebih
beragam. Kegiatan kerjasama tersebut antara lain adalah
penyelenggaraan program Master Double-Degree antara
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IPB dengan Kyoto University, kerjasama riset, mobilitas
dosen dan mahasiswa melalui winter course, spring course,
internship serta penyelenggaraan international symposium
dan pameran pendidikan.
Melalui perpanjangan MoU lima tahun ke depan, IPB akan
lebih memperkuat dan memperluas kegiatan unggulan
bersama Kyoto University yaitu Double Master's Degree
Program IPB-Kyoto University. Program ini sudah
berlangsung untuk bidang ilmu perencanaan wilayah dan
arsitektur lanskap dengan Graduate School of Global
Environmental Studies (GSGES) yang sudah menerima
mahasiswa sejak tahun 2017.
Untuk Double Master's Degree program dengan Graduate
School of Agriculture (GSA) telah dibuka untuk seluruh
program studi dari IPB. Program ini pada awalnya diinisiasi
oleh Fakultas Pertanian IPB bersama dengan GSA dan
GSGES Kyoto University.
“Saat ini telah ada empat mahasiswa IPB (dua mahasiswa
dari program studi Perencanaan Wilayah dan dua
mahasiswa dari program studi Arsitektur Lanskap) sedang
studi di KU dalam rangka program Double Degree tersebut
dan ada satu mahasiswa dari GSGES-KU sedang studi di
program studi Perencanaan Wilayah IPB,” ujar Rektor IPB, Dr.
Arif Satria.

Selain itu, telah diselenggarakan juga Study Fair (Study at
Kyoto and Bogor) yang dihadiri lebih dari 250 mahasiswa
dan siswa SMA yang datang dari Bogor dan luar Bogor
dalam rangka menarik minat mahasiswa dan calon
mahasiswa untuk studi di IPB dan Kyoto University.
Penyelenggaraan program kerjasama ini ditujukan untuk
menghasilkan lulusan ataupun inovator sosial dan
lingkungan global dengan perspektif multibudaya yang
kaya.
Sebelum penandatanganan MoU, dalam acara courtesy call
President Kyoto University, Rektor IPB menyampaikan
rencana strategis IPB ke depan diantaranya penyusunan
agenda riset Agro-Maritim 4.0 untuk mengantisipasi era
revolusi industri 4.0 dimana peran teknologi akan semakin
penting untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja, yang
saat ini ditandai dengan kecenderungan menurunnya
minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.
“Kolaborasi strategis bersama Kyoto University, yang
merupakan salah satu universitas terbaik dunia, merupakan
salah satu strategi internasionalisasi yang dijalankan IPB
untuk memperkuat kapasitas organisasi dalam rangka
memainkan peranan penting di kawasan Asia,” ujar Rektor
IPB. (**/Zul)
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Rektor Mindanao State University Kunjungi IPB
Dalam Kunjungan ini akan ada pertemuan antara Rektor
IPB dengan Rektor MSU untuk membicarakan lebih lanjut
kerjasama. Ke depan IPB sudah diminta menjadi host pada
acara The Second International Conference kerjasama
dengan Katsamonu University, Turki dan Biotrop yang akan
digelar di Bogor.

R

ektor Mindanao State University (MSU), Dr. Habib W
Macaayong berkunjung ke Institut Pertanian Bogor
(IPB). Kunjungan ini didorong oleh keinginan kuat
Mindanao State University untuk bekerjasama dengan IPB.
Memorandum of Understanding (MoU) telah di
tandatangani kedua pihak pada bulan november lalu.
Kunjungan ini dalam rangka berdiskusi lebih lanjut terkait
kerjasama IPB dengan MSU.

Turut hadir dalam menerima tamu, Wakil Rektor Bidang
Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dodik Ridho
Nurrochmat, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaann Dr. Drajat Martianto, M.Sc, Direktur
Program International, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnaen
Siregar, Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Rinekso Soekmadi,
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan
Pengembangan Fakultas Kehutanan, Dr. Naresworo
Nugroho, Kepala Sub Direktorat Pelayanan Program
International, Dr. Sintho Wahyuning Ardie. (dh/sn)

Turut mendampingi dalam kunjungan ini, istri Rektor MSU,
Pamela B. Macaayong, Presidential Assistent International
Linkages, Dr. Renato S Pacaldo, dan Special Assistent
International Linkage, Dr.Evelyn V Bigcas.
Rektor IPB, Dr.Arif Satria menyambut baik kedatangan Dr.
Habib W Macaayong ke IPB. Rektor IPB menyampaikan
bahwa IPB dengan Mindanao State University akan
melaksanakan kerjasama dalam bidang kehutanan dan
lingkungan. "Kita juga butuh partner untuk program
mobilitas dosen dan mahasiswa. Banyaknya mahasiswa
dan dosen akan menjadi bahan kekuatan kita. Mereka ingin
banyak belajar. Sementara untuk IPB, hal-hal baru yang
dimiliki MSU bisa kita gali untuk kemajuan IPB. Kerjasama
ini akan saling memperkuat perguruan tinggi di ASEAN, "
kata Rektor IPB.
Direktur Inovasi dan Kewirausahaan, Dr. Syarifah Iis Aisyah
berkesempatan membagi informasi tentang berbagai
produk inovasi. Dr .Iis menyampaikan, "Jajaran tamu MSU
sangat tertarik dengan hasil-hasil inovasi IPB. MSU juga
membagi informasi inovasi yang mereka miliki."
Dr. Lailan Syau na, Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan IPB yang menginisiasi
terbentuknya kerjasama kedua institusi ini
menyampaikan, "Pertemanan antara dosen IPB dengan
Mindanao State University sudah terjalin lama secara
personal. Belum lama ini MSU ada keinginan untuk
bekerjasama secara institusi."
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Rektor IPB: Sektor Pertanian Harus Menyesuaikan Diri
dengan Teknologi Modern
Dalam forum ini, Dekan SV-IPB, Dr. Arief Daryanto
mengatakan bahwa tantangan besar pembangunan
pertanian adalah di saat permintaan komoditas dan produk
pertanian terus meningkat, tetapi kapasitas produksi
menurun. Kapasitas produksi yang menurun dikarenakan
antara lain besarnya konversi lahan pertanian.
“Peningkatan produktivitas merupakan suatu keniscayaan
untuk mengkompensasi besarnya konversi lahan tersebut.
Ke depan, pembangunan pertanian sebaiknya didesain
untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang RICE
(Reliable, Inclusive, Competitive, Environmental) friendly, "
ujar Dr. Arief Daryanto.
Oleh karena itu, Direktur Bulog menekankan pentingnya
komitmen dan sinergitas antar lembaga, terutama di
lapangan mulai dari Kementerian Pertanian sebagai
regulator yang bertanggung jawab pada sisi produksi,
Kementerian Perdagangan yang bertanggung jawab pada
sisi perdagangan dan Bulog sebagai operator. Semuanya
harus secara sinergis mengambil peran dan tanggung
jawab bersama.

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
mengatakan bahwa untuk meningkatkan
produktivitas sektor pertanian ke depan, sektor ini
perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi
modern masa kini yakni pertanian 4.0. Kemajuan sektor
pertanian perlu didorong oleh teknologi drone, robotik,
sensor, kecerdasan buatan, big data analytics dan internet
of things (IoT). IPB siap membantu dengan terus
mengembangkan riset-riset yang menghasilkan inovasi
berbasis teknologi tersebut.

Di sisi lain, Dr. Kasan Muhri menyampaikan bahwa tujuan
mengimpor beras adalah untuk menjaga pasokan dan
menstabilkan harga. Jika produksi dalam negeri mencukupi
tentu tidak perlu impor. Keputusan Pemerintah impor beras
dilakukan dengan kehati-hatian dan waktunya juga harus
tepat sehingga tidak merusak harga petani.
Untuk itu, Dr. Rizal Ramli memberikan sarannya bahwa ke
depan pemerintah harus lebih berpihak kepada
pembangunan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.
(**/Zul)

Hal ini disampaikan Rektor saat memberikan sambutan
dalam Forum Dialog Pangan Nasional dengan tema “Future
Upon the Rice” di IPB International Convention Center (IICC),
Bogor (1/12). Forum yang diselenggarakan oleh mahasiswa
Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi (SV) IPB ini
menghadirkan tokoh-tokoh pembangunan pertanian dan
ekonomi ternama diantaranya Dr. Rizal Ramli (Pengamat
Ekonomi), Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso (Direktur
Utama Bulog), Dr. Kasan Muhri (Kepala Badan Pengkajian
dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian
Perdagangan), Dr. Agung Hendradi (Kepala Badan
Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian) dan Prof. Dwi
Andreas Santosa (Guru Besar IPB). Acara dimoderatori oleh
Shinta Syamsul Arif, presenter dari TV One.
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Ilmuwan dari 9 Negara Berkumpul di IPB
Membahas Pendidikan dan Penelitian
pendanaan penelitian bagi peneliti muda dan perspektif
masa depan, kegiatan utama untuk internasionalisasi
akademik dan pencapaian dan tantangan The Graduate
School of Global Environmental Studies (GSGES): penelitian,
pendidikan, dan kemitraan lintas batas.

B

idang pendidikan dan penelitian sejatinya menjadi
tolok ukur bagi kemajuan sebuah bangsa. Melalui
pendidikan akan dihasilkan generasi cerdas yang
siap menjadi ilmuwan handal. Sedangkan melalui
penelitian akan dihasilkan sebuah karya fenomenal yang
digunakan untuk menyelesaikan masalah global.
Untuk itu, ilmuwan-ilmuwan dari sembilan negara di Asia
berkumpul di Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam acara
simposium internasional yang diselenggarakan oleh IPB
dan Kyoto University (KU) untuk membahas perkembangan
pendidikan dan penelitian di masing-masing negara.
Simposium internasional yang bertema “On Education and
Research in Global Environmental Studies in Asia” ini digelar
di IPB International Convention Center (IICC), Bogor (30/112/12). Simposium tersebut dihadiri sedikitnya 250 peserta
dari sembilan negara, baik dari kalangan ilmuwan, industri,
maupun pemerintah.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB,
Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F. menyatakan
bahwa simposium internasional ini bertujuan untuk
berbagi informasi aktual tentang kerjasama pendidikan di
Asia dan negara-negara Barat. Materi simposium
disampaikan melalui diskusi panel dan seminar yang fokus
pada penelitian internasional.
“Melalui simposium ini, kita bisa berakselerasi di bidang
pendidikan dan penelitian yang berbasis pada lingkungan.
Simposium ini juga membahas tentang eco-tourism dan
sharing pengalaman praktis dari industri maupun
kerjasama industri dengan perguruan tinggi,” tutur Prof.
Dodik.

Di sela-sela simposium, dilaksanakan juga
penandatanganan kerjasama antara IPB dengan KU
tentang penguatan pendidikan dan penelitian lingkungan.
Tidak hanya itu, peserta simposium juga diajak untuk
berkeliling Kebun Raya Bogor serta study tour di Desa
Malasari, Taman Nasional Gunung Salak dan Industri
Pengolah Limbah Pamunah.
Dekan Graduate School of Global Environmental Studies
(GSGES), Prof. Shinya Funakawa menegaskan bahwa
kegiatan simposium ini untuk berbagi informasi tentang
kerjasama pendidikan dna penelitian dengan mitra
perguaruan tinggi. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini
GSGES sudah menjalin kerjasama dengan 11 lembaga di
negara-negara Asia, termasuk di dalamnya adalah lembaga
pendidikan tinggi dan industri.
“Selain itu, Kyoto University telah memulai program
pertukaran penelitian dengan dukungan universitas di Asia
dengan program inti pembangunan yang berbasis pada
studi lingkungan secara global dengan pendekatan praktis
berdasarkan peraturan di Asia. Program ini dilaksanakan
dengan tujuan bertukar peneliti untuk mengembangkan
dan memperluas studi tentang lingkungan di wilayah Asia,”
kata Prof. Sinya.
Kegiatan simposium ini juga bertujuan menyampaikan
hasil penelitian selama satu tahun terakhir di wilayah Asia
terutama di ASEAN. Hasil penelitian tersebut disampaikan
melalui presentasi makalah dan presentasi poster. Kegiatan
simposium juga dimeriahkan dengan study fair yang
dihadiri oleh lebih dari 300 peserta baik mahasiswa
maupun siswa SMA. Study fair tersebut bertujuan untuk
memberikan informasi tentang program studi maupun
beasiswa yang ada di Kyoto University dan IPB.

Terdapat enam pokok bahasan yang dibahas selama
simposium berlangsung yaitu penyampaian hasil
penelitian tentang studi lingkungan global, kolaborasi
antara akademisi dengan industri di bidang teknik dan
lingkungan, pertanian dan pengelolaan ekosistem hutan
untuk pembangunan berkelanjutan, pencapaian dan
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Peneliti IPB: Bogor Harus Perkuat Mitigasi Longsor

B

eban lahan di daerah miring dan pegunungan yang
makin meningkat, secara otomatis akan
meningkatkan potensi bencana longsor. Memang
pada saat ini kawasan Bogor dalam keadaan normal,
namun bukan tidak mungkin jika curah hujan terus
meningkat, akan menimbulkan potensi risiko yang lebih
besar.
Hal ini disampaikan Dr. Heriansyah Putra selaku Kepala
Divisi Natural Disaster, Pusat Studi Bencana, Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM),
Institut Pertanian Bogor (IPB) saat mengunjungi keretakan
separuh badan jalan di seputar Riung Gunung, Puncak
Bogor (29/11). Tim Aksi Sigap yang terdiri dari Dr.
Heriansyah bersama dengan Sekretaris Pusat Studi
Bencana LPPM IPB, Dr. Perdinan dan Direktur Program, Dr.
Syamsul Bahri ini berkunjung untuk melihat secara
langsung kemungkinan risiko yang bisa terjadi dari
keretakan tersebut.
Saat kunjungan dilakukan pada salah satu titik lokasi
longsor dan mengalami keretakan jalan, saat ini sudah
dilakukan perbaikan dan penguatan bahu jalan. Terlihat
beberapa titik longsor lain sudah ditutupi dengan terpal.
Pekerjaan proyek pembangunan bahu jalan tetap
beroperasi dan aktivitas ekonomi terlihat normal.

“Kami melihat beban lahan di lereng yang makin tinggi,
curah hujan serta berkurangnya kemampuan lahan dalam
menyerap air hujan karena terbatasnya tanaman menjadi
pertimbangan terjadinya pergeseran dan keretakan seperti
yang terjadi di Riung Gunung ini,” ujarnya.
Hasil dari kunjungan ke lokasi, Tim Aksi Sigap
menyampaikan beberapa hal penting dalam mitigasi resiko
bencana. Pertama, perlunya dilakukan monitoring kondisi
kawasan dan lahan potensi retak dan longsor dengan
monitoring pergerakan tanah. Kedua membangun sistem
penguatan lereng, baik itu arti sial hayati atau arti sial
teknologi. Ketiga, mengurangi aktivitas yang dapat
menambah beban lereng seperti tingkat kepadatan lalu
lintas, bangunan dan infrastruktur lainnya.
“Penting disiapkan alat monitoring yang dapat dievaluasi
di setiap titik rawan. Untuk melihat apakah upaya mitigasi
penguatan perlu atau tidak dilakukan, langkah pertama
yang harus dilakukan adalah memetakan daerah rawan
longsor dengan alat monitoring yang fungsional. Jika
sepanjang lereng berpotensi bencana longsor, maka alat
dapat dipasang di sepanjang area tersebut,” ujarnya
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IPB Islamic Book Fair Tingkatkan Literasi Pemuda
Adapun rangkaian kegiatan IIBF meliputi seminar atau
talkshow, bedah buku, bazar buku dan tabligh akbar. Pada
hari pertama, talkshow diisi oleh aktivis-aktivis dari
perguruan tinggi di Indonesia yaitu AlFath Bagus (Presma
UGM 2016), Ahmad Wali R (Presma ITB 2018), M. Sigit
Susanto (Presma IPB 2013) dan juga oleh wirausaha muslim
yaitu Andreas Senjaya (Founder IGROW).
Acara Talkshow juga dilengkapi dengan bedah buku oleh
Zaky A. Rivai yang merupakan penulis buku #mncrgknskl.

B

erkembangnya teknologi secanggih apapun yang
memudahkan manusia untuk bekerja tidak akan
pernah mampu menggantikan peran buku sebagai
kebutuhan dalam meningkatkan literasi suatu bangsa.
Namun, saat ini justru banyak pemuda yang teralihkan oleh
berbagai sajian di internet sehingga budaya literasi
Indonesia semakin menurun, terutama pada pemuda yang
saat ini didominiasi oleh generasi Z.
Budaya literasi yang berkembang di masyarakat Indonesia
sekarang ini tergolong buruk. Berdasarkan data dari
perpustakaan nasional tahun lalu, frekuensi membaca
orang Indonesia rata-rata hanya tiga sampai empat kali per
minggu. Sementara jumlah buku yang dibawa hanya lima
sampai sembilan buku per tahun. Masalah minimnya minat
baca di Indonesia merupakan suatu masalah yang besar,
karena minimnya pengetahuan dan kapasitas diri akan
membuat bangsa ini terhambat untuk sejahtera.

Sedangkan pada hari kedua, IIBF mengundang Robi
Afrizan Saputra (Penulis Buku Jangan Jadikan Masa
Mudamu Sia-Sia), Prof. Dr. Muhammad Firdaus (Guru Besar
Ilmu Ekonomi IPB) dan Tabligh Akbar oleh Muzammil
Hasballah (CEO Founder @Imammuda) dan Alfath Hibatul
Wa (Ha dz Nasional).
“Pembicara-pembicara yang kami hadirkan memberikan
banyak sekali gambaran dan motivasi mengenai
bagaimana menjadi pemuda yang sesungguhnya dan siap
untuk menghadapi perubahan arus teknologi dengan
cerdas dan bijak. Harapannya acara ini mampu terus
terselenggara dengan baik untuk menumbuhkan pemuda
unggul yang berilmu. Semoga kegiatan ini dapat
bermanfaat bagi seluruh civitas di IPB dan sekitarnya serta
dapat berdampak bagi masyarakat untuk Indonesia yang
lebih baik dan bermartabat,” tutupnya. (SM/Zul)

Urgensi untuk meningkatkan literasi bangsa mendorong
Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al Hurriyyah Institut
Pertanian Bogor (IPB) dan Badan Kerohanian Islam
Mahasiswa (BKIM) menyelenggarakan IPB Islamic Book Fair
(IIBF) yang diselenggarakan di Graha Widya Wisuda (GWW),
Kampus IPB Dramaga, Bogor (1-2/12).
“Kami ingin agar IIBF ini mampu meningkatkan budaya
literasi dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujudlah
masyarakat yang cerdas, bijak dan selektif terhadap
perubahan-perubahan yang ada di era ini. Bukan hanya
cerdas dalam aspek duniawi, kami juga ingin menanamkan
Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam kehidupan bermasyarakat.
Semua ini tentu akan sulit terwujud jika tidak ada
pengetahuan yang ditunjang dengan kayanya literasi,”
terang Ahmad Syauqi sebagai Ketua Pelaksana IIBF.

7

