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IPB Tingkatkan Kerjasama Sektor Pertanian dengan
Kabupaten Barito Kuala

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU) dengan Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan
Selatan, terkait kesepakatan kerja sama dalam
memanfaatkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia di sektor pendidikan, pertanian, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Acara penandatanganan MoU
berlangsung di Kampus IPB Dramaga, Kamis (26/4).

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, kerjasama ini untuk
memperkuat program pengembangan masyarakat dan
pemerintah, sehingga hasil-hasil karya IPB baik inovasi,
pemikiran dan teknologi bisa dimanfaatkan di masyarakat.
IPB juga akan mengembangkan Sekolah Peternakan Rakyat
(SPR) di Kabupaten Barito Kuala. Sentra Peternakan Rakyat
dan Sekolah Peternakan Rakyat merupakan dua hal yang
saling melengkapi dalam rangka tata ulang peternakan
rakyat. Sentra Peternakan Rakyat lebih diarahkan ke

hardware-nya dalam bentuk pemberian fasilitas untuk
kebutuhan peternak sedangkan Sekolah Peternakan Rakyat
lebih ke software atau perbaikan mental dan cara berpikir
peternak.
“Kampus dapat memanfaatkan SPR sebagai laboratorium
penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.
Persatuan dan kekompakan unsur pemerintah, perguruan
tinggi, dan peternak harus makin kuat dalam mewujudkan
kemandirian dan kedaulatannya dalam berkontribusi
membangun peternakan secara nasional,” kata Rektor.
Rektor juga berharap kerjasama antara IPB dan Kabupaten
Barito Kuala dapat terjalin dengan baik, bukan dalam
bidang pertanian dalam arti luas saja, akan tetapi bidang
pendidikan juga lebih ditingkatkan melalui jalur Beasiswa
Utusan Daerah (BUD) dengan mendatangkan dan
membiayai siswa terbaik Kabupaten Barito Kuala untuk
kuliah di IPB.
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Wakil Bupati Barito Kuala, Rahmadian Noor, menyambut
baik kerja sama ini. Kabupaten Barito Kuala memiliki
sumberdaya alam yang potensial untuk dikembangkan,
khususnya pengembangan di bidang peternakan,
pertanian, dan perikanan yang sangat prospektif. ''Untuk
pengembangan potensi tersebut dibutuhkan kajian dan
analisis mendalam, sentuhan lebih proporsional dan
profesional agar lebih produktif,'' ujarnya. Ia
menambahkan, dalam bidang sumberdaya manusia (SDM),
Provinsi Kalimantan Selatan ingin mengembangkan kerja
sama pada bidang pendidikan dalam rangka peningkatan
kualitas SDM.
''Kami yakin dengan sentuhan tangan-tangan dari IPB,
pertanian, peternakan dan perikanan di Kabupaten Barito
Kuala bisa berkembang mulai hulu sampai hilir. Saya
menyambut baik kerjasama bidang pendidikan melalui

jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dengan
mendatangkan siswa yang terbaik untuk belajar di IPB,
sehingga nantinya dapat kembali ke daerah untuk
membangun Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan
kompetensi nya masing-masing,” ujarnya.
Kerjasama ini ditandatangani, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
dan Wakil Bupati Barito Kuala, Rahmadian Noor.
Turut hadir sejumlah pejabat diantaranya Kepala Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB,
Dr. Aji Hermawan, Wakil Kepala LPPM bidang Penelitian,
Prof.Agik Suprayogi, Wakil Kepala LPPM bidang
Pengabdian kepada Masyarakat, Prof.Dr. Sugeng Heri
Suseno, dan sejumlah undangan dari kedua institusi.
(Awl/ris)
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Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Gandeng IPB
Kembangkan Pabrik Pakan Ikan
pengembangan pabrik pakan ikan dengan penyedian tenaga
yang terampil di bidangnya. IPB juga siap menerjunkan
sumberdaya manusia sarjana baru dan mahasiswa untuk
mendukung Perum Perindo dalam hal pembuatan pakan
ikan tersebut,” ujarnya.
Rektor juga berharap Perum Perindo mau menerima para
lulusan IPB atau mahasiswa IPB untuk bekerja dan magang
dalam penyedian tenaga ahli untuk pendidikan dan
pelatihan bidang perikanan, dan pertukaran data dan
informasi mengenai bidang perikanan.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
dengan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum
Perindo) pada Kamis (26/4) di Ruang Sidang Rektor Kampus
IPB Andi Hakim Nasoetion Darmaga Bogor. Keduanya
sepakat untuk bekerjasama dalam memanfaatkan dan
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pengembangan kapasitas masyarakat dalam bidang
perikanan.

Sementara itu Direktur Perum Perindo, Risyanto Suanda
menyampaikan Perum Perindo diberi tugas dan tanggung
jawab oleh Kementerian BUMN dalam rangka mengelola aset
negara guna menyelenggarakan pengusahaan dan
pelayanan barang jasa dan pengembangan sistem bisnis
perikanan. Hubungan Perum Perindo dan IPB sudah terjalin
dengan baik.

Penandatangan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh
Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Direktur Utama Perum Perindo,
Risyanto Suanda didampingi oleh Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan IPB, Dr. Ir. Agus
Purwito, M.Sc.Agr, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan IPB, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, jajaran dari Perum
Perindo, dosen dan peneliti di lingkungan IPB.

“Banyak lulusan IPB yang bekerja di Perum Perindo. Jadi saya
sangat yakin IPB dapat membantu untuk menerjunkan para
peneliti dan mahasiwa untuk membantu pembuatan dan
pengembangan pabrik pakan ikan. Perum Perindo terus
mempertimbangkan rencana strategis pembangunan
kelautan dan perikanan. Untuk itu diperlukan langkahlangkah terobosan yang menjadi bagian kebijakan
sebelumnya dan terintegrasi yang saling memperkuat guna
menuju perusahaan perikanan yang tangguh, terpercaya dan
penggerak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Dalam sambutannya Dr. Arif Satria mengatakan menjalin
kerjasama dengan Perum Perindo, sebuah perusahaan
pelayanan barang jasa pengembangan sistem konsep
jejaring perikanan merupakan keuntungan besar bagi
pergurauan tinggi manapun termasuk IPB. IPB berusaha
untuk bisa terus menjalin sinergi dengan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) di bidang perikanan dalam hal ini Perum
Perindo, dan terus memperkuat tali kolaborasi dengan
institusi IPB khususnya FPIK IPB.

Selain itu Perum Perindo akan melakukan investasi dan
mengembangkan bidang perikanan dalam arti luas.
Harapannya hal ini dapat meningkatkan produktivitas, nilai
tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem
produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke
hilir.

“Kerjasama ini merupakan tanggungjawab dan konsekuensi
penting dari kepercayaan yang sudah ditanamkan, dan akan
memacu kreativitas untuk mempengaruhi produk yang
dihasilkan dengan baik. Peranan IPB dalam menghasilkan
inovasi semakin nyata, dan reputasi IPB semakin baik dalam
kancah nasional maupun internasional. IPB siap untuk
membantu Perum Perindo dalam pembangunan dan

“Untuk itu, Perum Perindo siap merekrut para mahasiswa IPB
untuk magang dan bekerja bagi yang sudah jadi sarjana,”
tuturnya.
Bagi IPB, kerja sama ini merupakan suatu bukti nyata peran
serta dalam membantu pembangunan nasional di semua lini
termasuk kerjasama dengan Perum Perindo. (Awl/Zul)
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Agrianita IPB Siapkan Hadiah Jalan-Jalan Gratis
Bagi Penggagas Program Terbaik
Dalam kesempatan yang sama Rektor IPB, Dr.Arif Satria
menyampaikan bahwa dengan dukungan dari Agrianita
IPB, banyak kegiatan IPB berjalan dengan baik. IPB secara
khusus akan memberikan ruang pada Agrianita IPB untuk
berkarya dan menyalurkan energinya.
“Agrianita IPB bisa membantu banyak hal, mulai dari aspek
kebersihan dan kerapian kampus serta aspek kolaborasi
peran mahasiswa bagi kampusnya. Belum lama ini sudah
mulai dengan program mukena bersih. Nanti bergeser ke
toilet bersih,” ujarnya.

A

grianita Institut Pertanian Bogor (IPB) memberikan
rangsangan kepada anggota dan pengurusnya
yang mampu menciptakan ide dan program terbaik
dengan reward yang menarik. Ketua Agrianita IPB, Neno
Arif Satria mengatakan penggagas program terbaik akan
mendapatkan serti kat, medali, piala, hadiah hingga jalanjalan gratis baik dalam maupun luar negeri. Hal ini
disampaikan Neno saat acara Puncak Perayaan Hari Kartini
yang diselenggarakan di Auditorium Andi Hakim Nasution,
(26/4).
“Reward ini diciptakan untuk mereka yang telah
memberikan ide atau gagasan cemerlang untuk kemajuan
Agrianita IPB. Untuk itu, bagi pengurus Agrianita IPB di
fakultas atau departemen, silahkan memberikan program
dengan gagasan atau ide yang inovatif. Penilaian akan
dilakukan selama satu tahun,” ujarnya saat memberikan
sambutan.
Ada beberapa kategori yang dilombakan yaitu bagi
anggota dan pengurus Agrianita yang berprestasi,
Agrianita Fakultas Terbaik dan untuk mereka yang mampu
menelorkan program bermutu.

Rektor juga mengapresiasi peran Agrianita IPB saat upacara
wisuda. Dengan peran aktif dari Agrianita, wisuda bulan ini
terasa rapi karena adanya penataan pedagang kaki lima
oleh Agrianita.
Tidak hanya itu, di era berkolaborasi ini, Agrianita IPB juga
telah melakukan kolaborasi dengan mahasiswa untuk
menghitung beban sampah di IPB dan membuat bank
sampah.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Agrianita Day,
Maria Ulfah mengatakan tema acara puncak Hari Kartini
Agrianita Day kali ini adalah "Kartini IPB Berkarya Nyata
untuk Perubahan”. Pada acara puncak ini, Agrianita
mengumumkan pemenang lomba menulis dan fotogra
yang diikuti oleh 56 peserta.
Fitri Kinasih Husnul Khotimah, mahasiswa IPB dari Sekolah
Bisnis berhasil menjadi pemenang lomba menulis dan
tulisan akan diterbitkan di media cetak lokal. Sementara itu,
Andi Muhammad Ridwan yang mengangkat judul
"Sampahmu Rejekiku" pada karya fotonya menjadi
pemenang lomba fotoga . Foto tersebut rencananya akan
ditampilkan pada kalender Agrianita IPB. (dh/zul)

“Pembuatan gagasan atau program terbaik akan ada gift
dan jalan-jalan gratis,” ucapnya.
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