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Berbagi Kebahagiaan, Himpunan Alumni IPB
Buka Puasa Bersama Anak Yatim
yang diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya. Jika di
tahun sebelumnya acara diadakan di masjid, tahun ini
kegiatan sengaja digelar di dalam kampus.
"Penyelenggaranya dari himpunan alumni IPB dan ini
adalah kegiatan rutin diselenggarakan setiap tahun. Cuma
bedanya sekarang, kalau dulu kita adakan di masjid dan
diserahkan secara simbolis. Bantuan itu kita anterin ke
asrama mereka atau pun ke panti asuhan. Kalau untuk
konsep kali ini mereka didatangkan," katanya.

H

impunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB)
berbagi kebahagiaan bersama anak yatim dan
fakir miskin. Para alumni mengadakan kegiatan

buka puasa bersama sambil mempererat tali

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengapresiasi
kegiatan para alumni yang rutin diselenggarakan setiap
bulan Ramadhan ini. Dr. Arif berharap kegiatan ini dapat
mempersatukan para alumni yang berada di daerah untuk
membantu masyarakat. "Jaringan alumni-alumni yang ada

persaudaraan sesama muslim.

di daerah ini bisa lebih masif lagi, tentu impact-nya akan

Acara dilaksanakan di IPB International Convention Center,
Bogor, Sabtu (18/5). Para alumni tampak duduk membaur
dengan sejumlah anak yatim. Ketua Pelaksana Kegiatan
Buka Bersama Alumni IPB, Metia Metriva mengatakan
empat ratus anak hadir dalam acara buka bersama ini.
"Sesuai dengan judul berbagi bahagia. Jadi hari ini kami
ingin anak-anak bisa berbahagia bersama kami di sini. Jadi
nanti dari segi acara, setting tempat duduk mereka bebas.
Anak-anak bisa berbaur dengan rektor, alumni juga boleh
duduk di mana aja, semuanya kita sama di sini," ujar Metia.
Metia menyebut kegiatan kali ini berbeda dengan kegiatan

lebih besar lagi," kata Dr.Arif.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) HA IPB, Fathan Kamil mengatakan DPP HA IPB
bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana
memberangkatkan 550 mahasiswa di Bogor untuk mudik
gratis ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. "Acara
pelepasan mudik mahasiswa akan digelar pada tanggal 31
Mei 2019 di Kampus Baranangsiang, dengan tujuan ke
beberapa kota di Pulau Jawa dan Sumatera," kata Ketua
DPP HA IPB, Fathan Kamil (*/ris)
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FEM Gandeng Unit Arsip Bentuk Record Center

W

akil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama

lima belas) berkas telah berhasil diolah. Ada 1.090 (seribu

Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor

terdiri dari arsip statis personal file mahasiswa program

dan Pengembangan Fakultas Ekonomi dan

(IPB) Dr. Tanti Novianti menerima Laporan Tahap I

Pembentukan Record Center (RC) FEM IPB di Ruang

Sidang FEM IPB, Kampus IPB Dramaga Bogor, (17/5). RC
FEM adalah Pusat Arsip yang perlu dibentuk FEM IPB

sembilan puluh) berkas arsip ditata di ruang RC FEM

sarjana, arsip aktif dan inaktif personal file dosen dan

tenaga kependidikan, persuratan akademik dan surat-

surat keputusan Rektor dan Dekan di lingkungan FEM IPB.
Selebihnya adalah 25 berkas arsip usul musnah tahun

yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan arsip inaktif

2004-2016.

FEM IPB.

“Rencana lanjutan penyelesaian RC FEM dilaksanakan Juli

“Pembentukan RC FEM ini merupakan kerjasama antara

meningkatkan tata kelola kearsipan yang baik dan benar di

dekanat FEM dan departemen-departemen di lingkungan

FEM dengan Unit Arsip (UA) IPB yang dilaksanakan dalam

2019. Diharapkan dengan dibentuknya RC FEM ini dapat

lingkungan FEM IPB,” imbuhnya. (**/Zul)

rangka menjalankan amanat Peraturan Pemerintah RI
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain
itu kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk

dukungan terhadap Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
(GNSTA) yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
GNSTA,” ujar Kepala Unit Arsip IPB, Drs. B. Mustafa, M.Lib.
Menurutnya, dalam tahap pertama yang dilaksanakan
selama empat bulan ini sebanyak 1115 (seribu seratus
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PKSPL IPB Luluskan 16 Santri Handal Budidaya Ikan
makin lama akan makin besar dampak yang dirasakan

oleh setiap pesantren yang ada,” ujar H. Tachmid Ramly,

Tim Pokja Kawan Air Koperasi Mitra Santri Nasional
(KMSN).

Kepala PKSPL LPPM IPB, Dr. Ario Damar mengatakan

bahwa secara prinsip PKSPL IPB memberikan perhatian

penuh terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi umat.

Oleh karena itu, kegiatan ini diawali dengan kegiatan

A

pelatihan dan magang untuk santri di bidang budidaya dan

manajemen perairan.
wal Maret lalu, sebanyak 19 santri mendapatkan

pelatihan “Teknik dan Manajemen Budidaya Laut”

dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan

“Kita siapkan dahulu sumberdaya-sumberdaya yang

handal di masing-masing pondok pesantren, setelah itu

(PKSPL) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

baru kita masuk ke dalam tahap implementasi dalam

mendapatkan pelatihan selama dua bulan, 16 santri

oleh tenaga pendamping,” ujarnya. (**/Zul)

Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB). Setelah

bentuk pilot project atau demfarm yang akan didampingi

dinyatakan lulus dalam acara penutupan pelatihan di

Gedung EDTC PKSPL IPB, Kampus Baranangsiang (16/5).
“Pelatihan dan magang ini sangat bermanfaat sekali untuk
pesantren-pesantren di era saat ini. Ini sejalan dengan

potensi yang dimiliki oleh Indonesia adalah di sektor

kelautan dan perikanan. Santri yang sudah memperoleh
materi dan praktik dapat menjadi sumberdaya manusia

yang handal di bidang budidaya perikanan serta memiliki
akhlak yang luhur, jujur dan taqwa. Semoga awal positif ini

bisa direalisasikan di tiap-tiap pondok pesantren yang

santrinya sudah dilatih. Seperti bola salju, insyaAllah jika

kita semua serius dalam mengawal kegiatan ini maka

Akses berita dan
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