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IPB University Jadi Tuan Rumah Temu Konsorsium Universitas
Forum Pascasarjana se-Asia Tenggara ke-5
(UC) ini diinisiasi oleh Southeast Asian Regional Center for
Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA).
Dalam kegiatan ini, Deputy Director for Administration
Head Graduate Education and Institutional Development

Region, Dr. Maria Cristeta N. Cuaresma dari University of
the Philippines Los Banos menjelaskan bahwa Forum

Pascasarjana merupakan kegiatan tahunan yang

bertujuan untuk memberi kesempatan kepada lulusan

anggota UC untuk berbagi knowledge, ide penelitian, dan

I

berbagi pengalaman untuk memperkuat hubungan antar

PB University menjadi tuan rumah acara Konsorsium

anggota UC.

5. Acara digelar di Ruang Sidang Senat Akademik,

“Agenda tahunan UC dimulai sejak tahun 2015 di UPM,

Universitas Forum Pascasarjana se-Asia Tenggara ke-

Gedung Andi Hakim Nasoetion (AHN) Kampus Dramaga

tahun 2016 di UPLB, tahun 2017 di KU dan tahun 2018 di

dari IPB University, Universitas Gadjah Mada (UGM),

usung tema Sustainable and Smart Agriculture in the

Bogor, (1-2/10). Kegiatan ini diikuti mahasiswa dan dosen
Universiti Putra Malaysia (UPM), Kasetsart University (KU),
University of the Philippines Los Banos (UPLB), Tokyo

University of Agriculture (TUA), National Taiwan University

Universitas Brawijaya. Tahun ini di IPB University kita

Tropical Region: Concept and Implementation,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini para mahasiswa S2 dan S3 anggota UC

(NTU) dan Universitas Brawijaya.

mempresentasikan hasil penelitian mereka dalam

Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof

ada 13 judul, sub tema Logistic and Supply Chain ada 10

berbagai sub tema. Untuk sub tema Production System

Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat, MScF dalam sambutan

mengatakan tahun ini IPB University mendapat

penghargaan sebagai penyelenggara konsorsium

judul, sub tema Sustainable Agribusiness ada 11 judul, dan
sub tema Agroindustry 4.0 sebanyak 13 judul.
Dalam acara ini, para delegasi UC Forum Pascasarjana

universitas forum pascasarjana kelima. Prof Dodik

juga melakukan diskusi mengenai keberlanjutan

berharap acara ini berjalan dengan baik dan dapat

kerjasama masing-masing universitas. Acara diakhiri

memperkuat hubungan antar sesama anggota
konsorsium.

dengan tur kampus dan kunjungan ke PT Bogor Life

Menurutnya konsorsium universitas yang lebih dikenal

Museum Kepresidenan. (YDI/Zul)

Science and Tehchnology (BLST) IPB University dan

sebagai University Consortium for Graduate Education
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Pegawai Pemkot Bogor Dilatih Sadar Gender
bahwa pelatihan ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman kepada peserta tentang pentingnya
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program
pembangunan.
Menurutnya, pelatihan ini dapat memberi pemahaman
tentang model perencanaan berbasis kinerja dan dapat
memberi pemahaman konsep dan tatalaksana PPRG.

S

Kegiatan ini melatih peserta untuk menyusun PPRG dalam
pembangunan program dan kegiatan dilaksanakan melalui

ebanyak 75 Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan

Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Budget Statemen

Kota Bogor mengikuti Pelatihan Perencanaan dan

(GBS) dan Term of Reference (TOR).

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang

diselenggarakan oleh Pusat Kajian Gender dan Anak
(PKGA), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) IPB University dan Pemerintah Kota
(Pemkot) Bogor. Pelatihan ini digelar IPB International
Convention Center (IICC), Bogor (1-4/10).

“Saya berharap dengan adanya kegiatan pelatihan PPRG
ini proses perencanaan penganggaran, dan pelaksanaan
pembangunan di Kota Bogor semakin responsif gender.
Atau dengan kata lain dapat memberikan manfaat secara
adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang
pembangunan,” ujarnya. (dh/Zul)

Dalam pelatihan ini Walikota Bogor, Bima Arya
mengatakan dalam sebuah penelitian terungkap bahwa
Indonesia mengalami kerugian sebesar 135 milyar dollar
per tahun jika tidak memberikan kesempatan yang sama
terhadap perempuan.
“Keterlibatan perempuan di posisi strategis diyakini dapat
melipatgandakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Untuk itu, bukan sekedar harus adil, perlu dorongan dan
pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada
perempuan. Ketika Bogor mendeklarasikan diri sebagai
Kota Ramah Anak dan Keluarga, maka saat itu juga Kota
Bogor bergerak menjadi kota yang toleran dan
memberikan kesempatan yang sama antara laki-laki dan
perempuan. Maka aparat wilayah harus yakin dan paham
terkait gender, bukan hanya sekedar penganggarannya
saja,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB University, Dr Anna Facthiya menyampaikan
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IPB University Gelar Bimbingan Teknis Nasional Kearsipan

F

orum Pengelola Arsip (FPA) IPB University

Menurutnya, informasi yang diperlukan melalui arsip

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional

dapat menghindarkan salah komunikasi, mencegah

Kearsipan di Auditorium Andi Hakim Nasoetion,

adanya duplikasi pekerjaan dan membantu mencapai

Kampus Dramaga, Bogor (3-4/10). Kegiatan ini
mengusung “Perencanaan dan Penilaian Kinerja Arsiparis”.

efisiensi kerja.
“Manfaat arsip bagi suatu instansi atau organisasi antara

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun gerakan sadar

lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan

tertib arsip pada era revolusi industri 4.0. Peserta yang

keputusan dan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti bila

hadir sekira 294 orang yang terdiri pengelola arsip,

terjadi masalah. Arsip juga dapat dijadikan alat

struktural kearsipan, tim penilai kinerja arsiparis serta

pertanggungjawaban manajemen serta dapat dijadikan

bagian kepegawaian dari perusahaan, pemerintah daerah,

alat transparansi birokrasi,” tuturnya.

kementerian/lembaga dan BUMN dari seluruh Indonesia.

Dr Aceng menegaskan bahwa IPB University sudah

Sekretaris Institut IPB University, Dr Aceng Hidayat dalam

membentuk Unit Arsip yang memiliki dan melakukan

sambutannya mengatakan bahwa arsip merupakan pusat

pengelolaan arsip yang bernilai guna tinggi bagi

ingatan setiap instansi atau organisasi. Apabila arsip yang

kepentingan IPB University. Unit Arsip juga menyediakan

dimiliki instansi atau organisasi kurang baik

pelayanan informasi untuk memudahkan pelaksanaan

pengelolaannya maka akibatnya akan mempengaruhi

tridarma perguruan tinggi, menjadi pusat penyimpanan

tingkat reputasi suatu instansi sehingga instansi yang

arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10

bersangkutan akan mengalami hambatan dalam

(sepuluh) tahun dan arsip statis (permanen) serta menjadi

pencapaian tujuan.

pusat pembinaan kearsipan IPB University.
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“Harapannya dengan itu semua, kita tidak ingin ada satu

pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor, termasuk

pun arsip penting yang tercecer atau terbuang. Jadi sistem

informasi. Dimana arsip merupakan salah satu bagiannya

kearsipan yang baik harus menjamin keselamatan arsip

yang terus diupayakan mengikuti perkembangan teknologi

dan penyedia kembali arsip dengan cepat ketika

saat ini.

dibutuhkan dan memelihara arsip agar terhindar dari
kerusakan,” tambahnya.

“Intinya dalam revolusi industri 4.0, bagaimana
memperoleh akses yang mudah dan cepat akan arsip dan

Sementara itu, Ketua panitia sekaligus Kepala Sub Bagian

informasi. Termasuk pengembangan Sumberdaya

Layanan Arsip dan Pembinaan Kearsipan pada Unit Arsip

Manusia (SDM) yang sinergi dengan masuknya teknologi

IPB University, Ir. Setyo Edy Susanto, S.Th.I menjelaskan

informasi ke dunia kearsipan,” ujarnya. (Awl/Zul)

bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah agar sumberdaya
manusia (SDM) kearsipan menjadi lebih terampil dan
kreatif dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan,
sehingga kinerjanya dapat optimal.
“Kearsipan secara umum adalah untuk menjamin
keselamatan bahan pertanggungjawaban tentang
perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan
kehidupan serta untuk menyediakan bahan
pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan suatu
instansi atau organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka
arsip sebagai sumber informasi, dapat membantu
mengingatkan,” ujarnya.
Arsip memiliki peran sebagai alat utama ingatan suatu
instansi atau organisasi, sebagai bahan atau alat
pembuktian (bukti otentik), bahan dasar perencanaan dan
pengambilan keputusan, barometer kegiatan organisasi.
“Setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip dan
bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Jadi arsip
merupakan sumber bagi suatu instansi atau organisasi,
karena arsip menampung beraneka ragam informasi yang
berguna. Bahan informasi yang penting harus selalu
diingat dan bila diperlukan harus dengan cepat dan tepat
dapat disajikan setiap saat dalam rangka membantu
memperlancar pengambilan keputusan,” ujarnya.
Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI), Drs. Azmi, M.Si dalam kesempatan ini
menjelaskan tentang pengolahan asrip di era revolusi
industri 4.0. Perkembangan teknologi memberikan

4

PSP3 IPB University akan Hadir di Papua,
Kembangkan Pertanian
4.237,4 kilometer persegi. Sektor pertanian dan sektor
perkebunan di Kabupaten Dogiyai telah menyumbangkan
lebih dari 40 persen bagi Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB). Dengan komoditas unggulan pertanian utama
adalah kopi, hortikultura dan tanaman umbi-umbian,
maka sejatinya Kabupaten Dogiyai potensial untuk
dikembangkan sebagai pusat pertanian yang bisa
memasok kebutuhan pangan di Papua dan daerah Timur
Indonesia lainnya.
“Kegiatan ini menjadi sangat strategis, mengingat
konstelasi politik di Papua hari ini. Maka penting untuk kita
sebagai akademisi, dalam hal ini IPB University berperan
dalam mengembangkan pertanian di Papua sekaligus
merawat persaudaraan dengan kawan-kawan Papua,” Dr.
Sofyan Sjaf, Kepala PSP3 LPPM- IPB University.
Ke depannya yang akan didorong untuk menjadi motor
pemberdayaan di Kabupaten Dogiyai adalah kader-kader

S

ituasi Papua yang sempat memanas beberapa

waktu ini membuat banyak pihak menghindari

untuk berkegiatan di Papua. Tapi hal itu tidak

berlaku bagi Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan
Pedesaan (PSP3) LPPM-IPB University yang baru saja
menandatangani kerjasama kegiatan dengan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten

pendamping yang merupakan orang Dogiyai sendiri.
Mereka adalah pemuda-pemuda desa/kampung yang
memiliki integritas untuk turut bersama petani melakukan
inovasi pertanian dan pemanfaatan potensi Sumberdaya
Alam (SDA) di desa/kampungnya. Kegiatan pemberdayaan
petani/pemuda kampung dan inovasi pertanian di
Kabupaten Dogiyai ini sangat mendorong pelibatan
berbagai pemangku kepentingan untuk membangun
desa/kampung. Semua ini tidak lain bertujuan

Dogiyai, Provinsi Papua, (2/10).

mensejahterakan masyarakat Dogiyai.

Kegiatan bertajuk “Pemberdayaan Petani/Pemuda

“Dengan lahirnya kerjasama dalam bentuk pendekatan

Kampung dan Inovasi Pertanian di Kabupaten Dogiyai” ini
akan dilakukan dari bulan Oktober sampai bulan
Desember tahun 2019. PSP3 akan melakukan
pendampingan kepada 21 orang petani/pemuda kampung
dari Dogiyai. Teman-teman dari Papua tersebut nantinya
akan diajak untuk belajar bersama tentang pertanian kopi

pendampingan dalam penerapan inovasi pertanian,
diharapkan Kabupaten Dogiyai dapat menjadi pioner
pembangunan pertanian di tanah Papua yang turut
membangkitkan kekuatan ekonomi warga desa dan
petani,” ujar Emanuel Dogomo, S. Pt, M. Si, Kepala Dinas
Pertanian dan Perkebunan Kab. Dogiyai. (RGA/Zul)

dan hortikultura dari hulu sampai hilir.
Kabupaten Dogiyai sendiri merupakan wilayah pemekaran
pada tahun 2008 dengan luas wilayah kurang lebih
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Edukasikan Pentingnya Wakaf,
SES-C IPB Gandeng Badan Wakaf Indonesia

W

akaf dalam agama Islam adalah salah satu
instrumen ekonomi yang memiliki potensi
sangat besar dalam mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan sosial. Tetapi potensi tersebut
belum banyak bergeser menjadi kekuatan riil yang mampu
berkontribusi besar bagi pembangunan kesejahteraan dan
kemartabatan masyarakat, bangsa dan negara.
Atas dasar itu, himpunan program studi Ekonomi Syariah
Institut Pertanian Bogor yaitu Sharia Economics StudentClub (SES-C) bekerjasama dengan Kelompok Studi
Ekonomi Islam (KSEI) se-Bogor Raya serta Badan Wakaf
Indonesia (BWI) menginisiasi The 15th SEASON and BWIWakaf Goes to Campus VII Bogor, (26/9) di Kampus
Dramaga, Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai
media untuk sosialisasi, edukasi sekaligus meningkatkan
literasi wakaf kepada civitas akademika. The 15th
SEASON menghadirkan narasumber dari berbagai
kalangan, termasuk Bulent Disbudak, dari United Islamic
Cultural Centre of Indonesia.
“Wakaf adalah salah satu cara bersedekah di jalan Allah
dan juga menstimulasi pendistribusian harta kekayaan
dalam masyarakat seperti yang sudah disebutkan dalam
Q.S Al-Hasyr 59:7. Rasulullah SAW menjanjikan pahala
yang terus mengalir sampai di akhirat nanti telah
mendorong orang-orang untuk melakukan amal jariah ini,”
ujar Bulent. Bulent menambahkan wakaf bisa secara
efektif mencegah penimbunan harta berlebih dalam
ekonomi dan membuat distribusi harta terus berlanjut
sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Menurut Ketua
Badan Wakaf Indonesia, Prof Dr Muhammad Nuh, wakaf
merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan, kualitas dakwah dan menjaga
kemartabatan serta bersifat keabadian.

Prof Muhammad Nuh juga mengajak civitas IPB University
untuk bersama membangun tradisi sebagai Assabiqun-al
awwalun (Kreator-Inovator Kebaikan) dengan
mewujudkan Para Sociopreneur Milenial. Menurutnya,
membangun ekosistem sociopreneurship bermodal
imajinasi, berpikir kritis dan higher order thinking sangat
penting di masa kini. Ia berpesan, untuk berwakaf tidak
perlu menunggu kaya dan dewasa. Mahasiswa tentu
sangat bisa mulai berwakaf. Kuncinya adalah harus ada
komitmen untuk jadikan wakaf sebagai pembiasaan.
Sehingga apabila sudah menjadi habit, seseorang akan
lebih mudah untuk melakukan sesuatu, termasuk
berwakaf tentunya.
“Setiap perguruan tinggi harus membangun gaya hidup
baru, untuk membangun peradaban baru, bahwa tiada
hari tanpa berwakaf, tiada hari jumat tanpa berwakaf, dan
tiada bulan tanpa berwakaf. Dengan wakaf uang dan
tersedianya digital atau mobile banking, semua menjadi
mungkin,” tegasnya. Sementara Nana Riana, PhD, Direktur
Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI
menyatakan, Cash Wakaf Linked Sukuk merupakan bentuk
komitmen pemerintah untuk pengembangan investasi
sosial di Indonesia. Pemerintah memfasilitasi BWI dan
para pewakaf agar dapat menginvestasikan uang wakaf
pada Sukuk.
“Imbalan sukuk berupa diskonto itu nantinya akan
digunakan untuk membangun proyek yang akan menjadi
asset wakaf. Misalnya madrasah, klinik kesehatan,
pesantren dan sebagainya. Sementara imbalan sukuk
berupa imbal hasil setiap bulan akan digunakan untuk
pembiayaan program sosial yang dikelola oleh lembaga
sosial yang ditunjuk oleh BWI. Dana sukuk wakaf akan
kembali 100 persen kepada wakif saat jatuh tempo Sukuk
Negara,” urai Nana.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Rektor Bidang
Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Prof Dr Ir Agus
Purwito, MSc Agr; Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Dr Ir
Anna Fariyanti, Msi, Kasubdit Pengamanan Aset Wakaf
Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian
Agama RI, Dr Zaenuri, MHum serta Divisi Humas,
Sosialisasi dan Literasi (Husoli) Badan Wakaf Indonesia,
Susono Yusuf. (rizky/Zul)
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Dept ITK IPB University Jalin Kerjasama dengan UMT

D

epartemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK),

ITK juga berkesempatan mengunjungi galeri INOS

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB

(Institute of Oseanography) dan fasilitas kapal riset (R.V.

University jalin kerjasama dengan Pusat

Discovery),” ujar Dr Wayan.

Pengajian Sains Marine dan Sekitaran, Universiti Malaysia
Terengganu (UMT). Kedua perguruan tinggi sepakat
menjalin kerjasama karena keduanya sama-sama
mendapatkan akreditasi internasional dari Institute of

Tim dari IPB University diterima oleh Prof. Dr. Datuk Nur
Aeni sebagai Vice Chansellor UMT, Prof. Dr. Marinah
Mohd. Ariffin Dekan Pusat Pengajian Sains Marine dan

Marine Engineering, Science and Technology (IMarEST).

Sekitaran UMT bersama para dosen lainnya.

Pada akhir September 2019, Dept ITK FPIK lakukan

“Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan IPB

kunjungan ke UMT untuk membahas bidang-bidang yang
akan dikerjasamakan. Beberapa pimpinan yang

University. Posisi rangking IPB University cukup bagus di
bidangnya,” ujar Prof Dauk Nur Aeni. (**/Zul)

berkunjung ke UMT adalah Ketua Departemen ITK, Dr. Ir. I
Wayan Nurjaya, M.Sc, Kepala Divisi Hidrobiologi, Prof. Dr.
Ir. Dietriech G. Bengen, Kepala Divisi Oseanografi, Dr. Ir. Tri
Prartono, Kepala Divisi Akustik, Instrumentasi dan
Robotika Kelautan, Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc dan Kepala
Divisi Penginderaan Jauh dan SIG Kelautan, Prof. Dr. Ir.
Vincentius P. Siregar, DEA.
“Beberapa topik kerjasama yang segera ditindaklanjuti
adalah student exchange, join research, join supervision,
join lecturer, join technician dan lain-lain yang terkait. Tim
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Mahasiswa IPB University Temukan Udang Purba
Saat Eksplorasi Gua di Kalimantan Barat

S

etiap tahun, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Lawalata IPB University selalu melakukan
ekspedisi ke berbagai daerah di Indonesia. Sudah
tak terhitung lagi berapa jumlah daerah yang telah
didatangi oleh UKM Lawalata.
“Kegiatan ini adalah bentuk dari Studi Lapangan Anggota
(SLA), yaitu sebuah pembelajaran kepada anggota baru
Lawalata yang baru masuk untuk membuat perjalanan
mandiri dan tentunya tidak lepas dari slogan kami yaitu
scientific adventure. Banyak sekali kekayaan-kekayaan
yang dimiliki Indonesia, tak terkecuali di ujung negeri
sekalipun. Sudah seharusnya mahasiswa, sebagai penerus
bangsa harus menjajaki dan menggali kekayaan-kekayaan
lainnya yang mungkin belum terungkap,” ujar Salma
Zubaidah, Ketua Umum Lawalata IPB University saat ini.
Pada tahun 2019 ini, tempat yang dikunjungi oleh
Lawalata IPB University yaitu Taman Nasional Betung
Kerihun Danau Sentarum di Kalimantan Barat yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.
Ekspedisi ini fokus pada eksplorasi nilai penting kawasan
karst yang ada di Kabupaten Putussibau. Kawasan karst di
Kabupaten Putussibau adalah hulu dari Daerah Aliran
Sungai (DAS) Kapuas dan menjadi penting untuk dijaga
dan dilestarikan ekosistem dan sumber daya lain yang ada
di dalamnya.

“Kami memetakan enam gua yang ada di sana dan
mengidentifikasi biota-biota yang ada di dalamnya.
Menariknya, kami menemukan apa yang disebut sebagai
udang purba (Stenasellus sp.) di dalam salah satu gua.
Saat ini spesimennya sudah diserahkan ke LIPI untuk
ditelaah lebih lanjut,” ujar Zufar selaku Ketua Tim
Ekspedisi. Udang purba yang dimaksud Zufar diduga
adalah jenis yang sama dengan spesies baru yang
ditemukan di Jawa Barat oleh Dr. Cahyo Rahmadi seorang
peneliti di Pusat Biologi LIPI.
Dari kegiatan ini, tim ekspedisi membuat film dokumenter,
infografis, laporan ilmiah, dan seminar. “Kami berharap
bahwa kawasan karst yang ada di Putussibau tetap lestari
dan menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi hewan,
tanaman, dan masyarakat adat di dalamnya. Selain itu
kami juga berharap bahwa data dan hasil dari ekspedisi ini
dapat berguna bagi masyarakat, taman nasional, dan
untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kami juga akan
mengadakan seminar hasil ekspedisi ini pada tanggal 5
Oktober 2019 di Auditorium Andi Hakim Nasoetion,
Kampus Dramaga Bogor”, tutup Zufar. (**/Zul)

8

