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Siapkan Tani Center, IPB Tingkatkan Kontribusi kepada Bangsa

TANI CENTER

P

enggunaan teknologi informasi dan komunikasi
saat ini dirasa lebih efektif dan efisien dalam
penyelenggaraan transfer inovasi pertanian. Untuk
itu, Institut Pertanian Bogor (IPB) membentuk satu unit
organisasi baru yaitu Tani Center. Tani Center adalah
organisasi yang akan berperan penting dalam memberikan
pelayanan informasi kepada petani, peternak, nelayan dan
pembudidaya ikan di Indonesia.

“Tani Center bisa memberikan pelayanan secara offline
dan online buat para petani yang ada di Indonesia. Petani
bisa semakin tercerahkan dengan inovasi-inovasi IPB. Tani
Center bukan upaya semata-mata one way atau satu arah
hanya antara IPB ke petani akan tetapi juga membutuhkan
input-input informasi dari petani. Sehingga temuantemuan yang dibuat IPB untuk petani bisa didiseminasikan
ke seluruh Indonesia,” tambahnya.

“Tani Center adalah bagian dari upaya IPB untuk terus
meningkatkan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa ini,”
ujar Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat melantik 84 Pejabat
Baru di Graha Widya Wisuda (GWW), Kampus IPB
Dramaga, Bogor (1/2).

Tani Center juga akan memanfaatkan Artificial Intelligence
(kecerdasan buatan) dalam layanannya. Kecerdasan
buatan dapat mengefisienkan peran dari para expert
karena sudah diakomodasi oleh kecerdasan buatan.

Tani Center didirikan guna meningkatkan akses informasi
dari peneliti sehingga proses transformasi ilmu ke petani
menjadi update. Tani Center menjadi media komunikasi
inovasi baru IPB kepada petani. Tani Center
memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui
komputer dan multimedia interaktif digital untuk
menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan
teknologi baru di bidang pertanian secara cepat.

“Para expert dapat berperan dalam hal pengelolaan big
data sehingga dengan data yang dihimpun kita bisa
memberikan saran-saran kepada para petani di Indonesia.
Ini adalah bagian kita untuk terus meningkatkan kontribusi
untuk masyarakat juga bangsa,” ucapnya. (dh/Zul)
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IPB Perluas Kerjasama Pendidikan dan Riset dengan
University of Adelaide Australia
Perindustrian. Selain itu menurutnya, kegiatan mobilitas
dosen University of Adelaide ke IPB juga secara rutin
dilakukan setiap tahunnya untuk memberikan training
terkait dengan penulisan artikel, kuliah tamu dan
pembicara seminar. Demikian juga mahasiswa University
of Adelaide berkunjung ke IPB untuk mengikuti kegiatan
summer course di Fakultas Peternakan dan juga di FEM.
Tak hanya itu, juga dilakukan penelitian kerjasama melalui
skema pendanaan dari ACIAR juga telah berjalan antara
Center for Global Studies and Resources dengan IPB.
Selanjutnya, di bidang akademik perluasan kerjasama
akan segera dilakukan utamanya membuka program baru
pendidikan gelar ganda doktor (S3) bidang ekonomi dan
juga bidang lainnya.

R

ektor IPB, Dr Arif Satria, dan delegasi dalam
rangkaian kunjungannya ke mitra strategis di
Australia diterima langsung oleh Vice
Chanchellor/Presiden University of Adelaide, Profesor
Peter Rathjen dan jajaran pimpinan lainnya. Pada
pertemuan tersebut dibahas perluasan kerjasama bidang
pendidikan, khususnya gelar ganda master dan doktoral
dan kerjasama riset interdisiplin. IPB telah menjalin
kerjasama secara intensif dengan University of Adelaide
sejak 2005 dan IPB menjadi satu-satunya partner
strategis bagi University of Adelaide di Indonesia.
Kerjasama diawali dengan kegiatan penelitian bersama
dan kemudian secara bertahap mulai dibuka program
Double Degree master bidang ekonomi yang memperoleh
pendanaan dari Australian Award.

Selain bidang pendidikan, kerjasama riset internasional
juga akan diperkuat melalui pendekatan interdisiplin. Tema
riset unggulan sedang dikaji bersama oleh dua belah pihak
diantaranya adalah bidang “global food and resources”
serta “smart farming”.
Rektor IPB yang didampingi Dr. Nunung Nuryartono
(Dekan FEM), Dr. Arief Daryanto (Dekan Sekolah Vokasi)
dan Prof Iskandar Z Siregar (Direktur Program
Internasional) juga berkesempatan mengunjungi School of
Food, Agriculture and Wine di Waite Campus University of
Adelaide yang memiliki fasilitas terkini dan tercanggih
untuk mendukung penelititian frontiers seperti Plant
Genomics Center, Plant Phenomics serta Plant Accelerator
Facilities. Melalui fasilitas tersebut kegiatan penelitian
pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru
dapat dipercepat untuk mendukung pertanian
berkelanjutan.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, "Program double
degree melibatkan kementerian dan pemerintah provinsi
seperti: Kementerian Perdagangan yang telah
mengirimkan 2 batch mahasiswa, Pemerintah Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam yang telah mengirimkan 2
batch mahasiswa, juga Badan Pusat Statistik."
Lebih lanjut dikatakannya, tidak hanya di bidang ekonomi,
program double degree juga mencakup bidang inovasi dan
kewirausahaan, dengan mahasiswa dari Kementerian
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Unit Arsip IPB Lakukan Bimbingan dan Konsultasi SKP
bagi Pejabat Fungsional Arsiparis

K

epala Unit Arsip Institut Pertanian Bogor (IPB),

Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Training Center

Drs.B.Mustafa, M.Lib mengatakan bahwa jabatan

SDM IPB ini diikuti oleh 28 orang pejabat fungsional

arsiparis memegang peranan penting dalam

arsiparis dari berbagai unit kerja di lingkungan IPB dan

meningkatkan kinerja Institusi. Demikian disampaikannya

pejabat pengelola arsip IPB. Sebagai pembicara Utama

dalam acara Bimbingan dan Konsultasi Sasaran Kerja

pada acara ini Ir. Setyo Edy, S.Th.,M.Pd. memaparkan

Pegawai (SKP) bagi Pejabat Fungsional Arsiparis IPB,

materi tentang pengisian target SKP arsiparis 2019

Senin (4/2) di Kampus IPB Dramaga. "Diharapkan jabatan

sekaligus pembimbingan dan konsultasi penyusunan SKP

fungsional arsiparis menjadi pioner bagi jabatan

arsiparis. (Dh/ris)

fungsional tertentu yang menerapkan penilaian
berdasarkan SKP, sehingga kontribusi arsiparis bagi IPB
lebih maksimal," lanjut Mustafa.
Selain itu menurut Mustofa, setelah mengikuti kegiatan ini
para pejabat fungsional arsiparis IPB diharapkan akan
lebih mampu membuat/menyusun SKP serta dapat
menentukan waktu dan uraian kerja sesuai dengan
jabatan masing-masing, sehingga SKP dan target waktu
dapat terpenuhi.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

Acara Bimbingan dan Konsultasi Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) bagi Pejabat Fungsional Arsiparis IPB ini digelar
dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan pejabat fungsional arsiparis IPB dalam
penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) kearsipan.
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Ingin Tes Toefl, Yuk ke Unit Bahasa IPB

S

aat ini banyak perusahaan atau instansi pemberi

beasiswa yang mensyaratkan pelamar harus

memiliki nilai Test of English as a Foreign

tidak mengganggu jadwal kerja kantor saya. Selain itu
hasil tes ini saya gunakan untuk keperluan pendaftaran

masuk perguruan tinggi,” ujar Yudha, salah satu peserta

Language (TOEFL) atau International English Language

Tes TOEFL.

Komunikasi Internasional (TOEIC) dengan batas score

Jadwal tes TOEFL ITP dilaksanakan dua kali dalam satu

tes adalah institusi yang terakreditasi atau instusi negeri.

setiap bulannya. Pendaftaran paling lambat 14 hari kerja

Testing System (IELTS) atau Tes Bahasa Inggris untuk

bervariasi. Institusi yang lebih diakui sebagai pelaksana

Salah satu institusi yang menjadi pelaksana tes adalah
Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Unit Bahasa. Unit
Bahasa IPB sudah lima tahun ini memfasilitasi
penyelenggaraan tes TOEFL.
“Penyelanggaraan tes TOEFL ITP di Unit Pelatihan Bahasa

bulan yaitu pada hari Sabtu di minggu kedua dan keempat

sebelum tes. Biaya tesnya Rp. 550.000,- dan

penyelenggaraan tes bekerjasama dengan Education
Testing Service (ETS) Jakarta.
Sertifikat TOEFL akan diberikan kepada peserta yang

mendapat score >460. Peserta dengan score <460 hanya
mendapat report score saja. Bagi yang berminat silahkan

IPB sangat membantu sekali bagi saya. Selain lokasinya

daftar ke Unit Pelatihan Bahasa IPB, Gedung Teaching lab

ramah. Jadwalnya juga sangat pas (hari Sabtu) sehingga

Bisnis Jl. Pajajaran. (**/Zul)

yang strategis, tim penyelenggaranya juga baik dan

lantai dua kampus IPB Dramaga atau ke Kampus Sekolah
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Jepang Kenalkan Kikigaki ke Mahasiswa IPB

K

ikigaki adalah salah satu metode pembelajaran
bagi generasi muda tentang pengetahuan dan
kearifan generasi tua dengan cara menggali dan
mendokumentasikannya. Aktivitas ini dilakukan melalui
dialog tatap muka langsung dan pewawancara menuliskan
kembali hanya apa yang diucapkan oleh narasumber tanpa
menambahkan sudut pandang dari pewawancara. Kikigaki
sendiri memiliki arti mendengar dan menulis.
“Inilah salah satu keunikan dari metode kikigaki, dimana
pembaca karya kikigaki seolah-olah mendengarkan
narasumber tersebut berbicara secara langsung,” tutur
Nahoko Yoshino dari Kyouzon no Mori Network, NGO di
Jepang saat menjadi pembicara dalam Seminar Kikigaki
yang digelar oleh Direktorat Program Pendidikan
Kompetensi Umum (PPKU) Institut Pertanian Bogor (IPB)
di Kampus IPB Dramaga, Bogor (2/2).
Kikigaki setiap tahunnya diajarkan kepada 100 siswa SMA
di Jepang dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Kikigaki
dapat diterapkan sebagai bagian pendidikan literasi bagi
mahasiwa PPKU IPB yang dapat menjadi bagian
pendidikan karakter.
“Salah satu kebiasaan orang Jepang adalah menulis.
Kebiasaan sederhana ini saya rasa sangat baik untuk
ditiru. Pastinya akan bermakna jika dijalankan secara
kontinu,” ujar Prof. Dr. Toni Bakhtiar, S.Si, M.Sc selaku
Direktur PPKU IPB.

Dengan diterapkannya metode kikigaki diharapkan
mahasiwa PPKU IPB dapat meningkatkan rasa empati
mahasiswa terhadap sesama serta dapat menggali
keunikan yang ada di daerah masing-masing. Sehingga
kearifan lokal dan ilmu lokal dapat terekspos kembali serta
dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari proses
capture knowledge bagi mahasiswa IPB.
Menurut Dr. Zaenal Abidin, S.Si. M.Agr selaku Asisten
Direktur Bidang Asrama Mahasiswa dan Kemahasiswaan
PPKU IPB sekaligus Sekjen Kikigaki Indonesia, Kikigaki di
Indonesia awalnya diperkenalkan kepada siswa SMA
Kornita Bogor dan SMA di Palu dan Donggala pada tahun
2012 dan mulai tahun 2018 kepada SMA di Kota
Palangkaraya dan Gorontalo. Bencana gempa dan tsunami
yang terjadi di Palu dan Donggala pada bulan September
tahun 2018 membuat siswa asal Palu dan Donggala tidak
dapat mengikuti lomba Kikigaki Indonesia.
“Kikigaki tidak hanya dapat mempelajari tentang
pengetahuan dan kearifan generasi tua saja, namun
metode ini ternyata dapat diterapkan pada tingkat
kemanusiaan dan menjadi inovasi pada pendidikan
mitigasi bencana,“ tutur Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, dosen
Departemen SKPM FEMA IPB.
Acara ini diikuti oleh ratusan mahasiswa IPB dan puluhan
siswa SMA dari Gorontalo, Bogor, Palangkaraya dan
Donggala-Palu (Ama/Zul)
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