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Sidang Paripurna Terbuka MWA IPB University Menilai
Capaian Kinerja Rektor 2019 Masuk Kategori Sangat Baik

R

ektor IPB University, Prof Arif Satria
menyampaikan hasil kinerja tahun 2019 dalam
Sidang Paripurna Terbuka Majelis Wali Amanat
(MWA) IPB University yang digelar bersamaan dengan
Rabuan Bersama IPB University, Rabu (29/1) di Grha
Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Pada kesempatan ini, Prof Arif Satria menyampaikan
laporan kinerja secara kuantitatif yang dievaluasi
menggunakan sistem manajemen kinerja (SIMAKER) yang
dibangun berbasis balanced scorecards. Evaluasi kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara target dan
capaian sepanjang tahun 2019.

meningkat dari capaian tahun 2018 yaitu sebesar 95.98.
Selain penilaian kinerja menggunakan SIMAKER, pada
kesempatan ini kami sampaikan capaian lainnya pada
sepuluh bidang program yang ada dalam Renstra IPB
2019-2023,” ungkap Prof Arif Satria.
Sepuluh bidang program yang merupakan bidang yang ada
dalam Renstra tersebut meliputi bidang pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya
manusia, pengembangan inovasi dan bisnis, organisasi,
keuangan, sarana dan prasarana, komunikasi dan
teknologi informasi serta kemahasiswaan dan alumni.
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Prof Arif Satria menjelaskan, terdapat program prioritas
yang akan dilakukan selama tahun 2020, yaitu

peningkatan kesejahteraan pegawai dan capacity building,
pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mendukung manajemen dan pendidikan, implementasi

daya manusia, meningkatnya relevansi dan produktivitas
riset dan pengembangan, meningkatnya kualitas

kelembagaan dan menguatnya kapasitas inovasi.

Rekomendasi tersebut diberikan sesuai dengan tema

tahun kedua dari Renstra IPB University yaitu enganged

K2020, revitalisasi laboratorium pendidikan dan riset,

and competent human capital.

kelistrikan, penyediaan air bersih, taman dan jalan

Evaluasi kinerja yang didasarkan pada manajemen kinerja

serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan,
kampus.

(SIMAKER) IPB University mencakup lima perspektif yang

Berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh

dijabarkan dari Visi, Misi dan Renstra IPB 2019-2023.

kinerja tahun 2019 yang ditandatangani oleh Rektor dan

pemangku kepentingan, perspektif keuangan, perspektif

Tinggi, telah dicapai 15 dari 18 indikator kinerja yang

dan internal, serta perspektif pembangunan kapasitas.

saling menunjang dan berkaitan terus menerus serta

MWA IPB University terhadap kinerja berdasarkan kontrak
disetujui oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan

disepakati. Sisanya, tiga indikator kinerja masih belum

tercapai.

Kelima perspektif tersebut mencakup perspektif

riset dan keunggulan akademik, perspektif proses bisnis

“Masing-masing perspektif terdiri atas beberapa sasaran
kinerja dan masing-masing sasaran kinerja terdiri atas

“Secara umum, capaian yang sangat baik, hal tersebut
menunjukkan bahwa program atau kegiatan yang

satu atau lebih indikator kinerja (IK). Adapun jumlah

keseluruhan IK yang ada dalam SIMAKER adalah 39 IK,”

dirancang dan dilaksanakan pada tahun 2019 telah sesuai

jelas Prof Tridoyo.

antara pemerintah dan IPB,” ungkap Prof Dr Tridoyo

Ia menjelaskan pada tahun 2019 capaian kinerja IPB

dengan indikator kinerja yang dirancang dan disepakati
Kusumastanto, Ketua MWA IPB University.

Prof Tridoyo menjelaskan, tiga indikator kinerja yang tidak
tercapai yaitu persentase dosen dengan jabatan guru

besar, peringkat IPB University di QS University Ranking
dan jumlah pusat unggulan IPTEK. Beberapa rekomendasi

yang disarankan dalam meningkatkan pencapaian

indikator kinerja (IK) serta mengembangkan IK yang

University berdasarkan SIMAKER sebesar 92.1 persen.
Capaian ini merupakan kontribusi seluruh pemangku
kepentingan yang telah berpartisipasi aktif dalam

mencapai target-target yang telah ditetapkan pada tahun
2019.

“Capaian kinerja tersebut berarti bahwa kinerja IPB

University tahun 2019 masuk kategori sangat baik.

relevan dengan IK tahun 2020 antara lain adalah

Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa program atau

terwujudnya tata kelola serta kualitas layanan publik,

tahun 2019 telah sesuai dalam membidik target-target

meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara,
meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan,

kinerja yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada

kinerja yang ditetapkan,” ungkap Prof Tridoyo. (RA)

meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitas sumber

Selamat atas prestasi yang diraih dalam Lomba Kebersihan Toilet 2019:
1

Fakultas Teknologi Pertanian (Juara 1)

2

Sekolah Bisnis (Juara 2)

3

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (Juara 3)
2

3

IPB University Tetapkan Nama-nama Mahasiswa untuk
Mengikuti Seleksi Mahasiswa Berprestasi Nasional

I

PB University menggelar Malam Penganugerahan
Mahasiswa Berprestasi Utama, Senin, (27/01) di
Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor. Acara ini merupakan bentuk apresiasi
bagi mahasiswa berprestasi dari program Sarjana dan
program Diploma IPB University. Pada malam ini juga
ditentukan mahasiswa berprestasi utama yang akan
dibimbing dan disiapkan oleh IPB University untuk
menyongsong kontestasi mahasiswa berprestasi di
tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun ini.
Dalam sambutannya, Direktur Kemahasiswaan dan
Pengembangan Karir IPB University, Dr Alim Setiawan
menuturkan bahwa IPB University telah memiliki pondasi
yang sangat baik dalam pemilihan mahasiswa berprestasi
sehingga IPB University selalu menjadi finalis dalam
pemilihan mahasiswa berprestasi nasional dan selalu
mendapat top three. “Kita memiliki prinsip segalanya
harus well prepare, semua peserta telah melalui seleksi di
tingkat departemen, fakultas dan tingkat IPB. Nantinya
akan diberikan pembinaan di tingkat institusi baru ke
seleksi tingkat nasional," ungkapnya.
Salah satu program persiapan mahasiswa berprestasi
yang diluncurkan IPB University pada tahun 2019 lalu
adalah program Outsco (Outstanding Community).
Program tersebut merupakan program yang digunakan
untuk mempersiapkan mahasiswa berprestasi sejak dini
dari tingkat 1 dan 2. Program Outsco juga memfasilitasi
mahasiswa berprestasi untuk terus berprestasi. Hal ini
berkat program-program yang dirancang dalam
mendukung pengembangan diri mahasiswa seperti
workshop dan lomba-lomba di tingkat nasional dan
internasional yang harus diikuti.
“Prestasi itu tidak seperti menunggu durian runtuh, tetapi
harus memiliki persiapan. Dalam program Outsco ini para

mahasiswa mendapatkan pembinaan selama sembilan
bulan berupa workshop pengembangan diri, public
speaking, inovasi, dan diberikan akses mentoring dari 18
alumni mahasiswa berprestasi IPB University yang
semangat, motivasi, inspirasinya dapat ditularkan, dan ada
grand projek sebagai tugas akhir. Kurang lebih telah ada
16 skill set yang diajarkan yaitu complex problem solving,
decision making, dan sebagainya,” tandas Dr Alim dalam
sambutannya.
Pada malam penganugerahan ini, diumumkan pemenang
mahasiswa berprestasi Program Sarjana dan Diploma.
Tiga nama mahasiswa berprestasi utama program
Sarjana adalah Muhammad Azman dari Sekolah Bisnis,
sebagai terbaik pertama; terbaik kedua adalah Ardella
Maharani Putri dari Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA); dan terbaik ketiga adalah
Adinda Rana Fauziah dari Fakultas Kedokteran Hewan.
Adapun mahasiswa berprestasi program Diploma, terbaik
pertama adalah Muhamad Raafi; terbaik kedua Andini DA
Putri dan terbaik ketiga Raudia Mizahara. Setiap
mahasiswa berprestasi terbaik dari program Sarjana
maupun Diploma akan menjalani serangkaian persiapan
yang cukup padat untuk memberikan nilai tambah
sehingga mampu bersaing di tingkat nasional.
Lebih lanjut, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan, Dr Drajat Martianto menjelaskan bahwa
sampai hari ini mahasiswa berprestasi sudah melalui
persiapan selama kurang lebih satu tahun, dan untuk
empat sampai lima bulan ke depan akan diberikan
persiapan lebih padat lagi bagi mahasiswa berprestasi
terpilih.
“Malam penetapan dan penganugerahan mahasiswa
berprestasi ini karakteristiknya sudah memenuhi harapan
dari Mendikbud, yaitu mahasiswa yang memiliki
karakteristik yang lengkap tidak hanya akademik. Jadi
kalau mahasiswa pintar saja belum cukup, oleh karena itu
dalam pemilihan mahasiswa berprestasi ini kita memiliki
tiga kriteria yaitu prestasi di berbagai bidang, karya
unggulan, dan communication skill yang baik,” tutur Dr
Drajat. Terakhir Dr Drajat menyampaikan, “Siapapun yang
terbaik, dia adalah yang terbaik di antara yang terbaik.
Kalau belum menjadi juara 1, 2, maupun 3 sebetulnya
mereka adalah yang terbaik di lingkungan masingmasing." (LR/RA)

4

Ini Dia Cara Masak Nasi Adan Hitam Agar Gizinya Maksimal
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Beras ini

memiliki cita rasa khas, enak, dan memiliki aroma yang

harum. Selain itu, nasi Adan Hitam juga tergolong pangan
indeks glikemik sedang sehingga relatif lebih aman bagi

penderita diabetes mellitus dan dapat dijadikan alternatif
yang sehat bagi masyarakat pada umumnya.
“Belum banyak riset yang membahas keunggulan gizi nasi
Adan Hitam yang disertai dengan perbedaan pengolahan
pemasakannya. Selain itu, variasi metode pengolahan

yang dipilih juga merupakan contoh metode memasak
nasi secara tradisional yang sering dipraktikkan oleh

masyarakat yaitu aron dan kukus. Melalui hasil penelitian
ini, masyarakat dapat mengetahui perbandingan

kandungan gizi, nilai indeks glikemik dan aktivitas
antioksidan nasi Adan Hitam yang dihasilkan dari metode
pemasakan yang berbeda.
Hasil penelitian Restika menunjukkan bahwa sebagian

besar kandungan gizi nasi Adan Hitam kukus lebih tinggi

R

dibandingkan nasi Adan Hitam aron. Nasi Adan Hitam

estika Tresnandiati berhasil menjadi lulusan

terbaik Fakultas Ekologi Manusia IPB University

pada Wisuda Januari 2020. Selain memiliki

banyak prestasi, Restika juga berhasil menemukan aturan
masak yang tepat untuk beras Adan Hitam. Dalam riset

berjudul Indeks Glikemik dan Aktivitas Antioksidan Nasi

Adan Hitam (Oryza sativa L. Indica) dengan Variasi Metode

Pengolahan ini, Restika dibimbing oleh Dr dr Mira Dewi,

MSi dan Muhammad Aries, SP, MSc.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
terkait dengan kandungan gizi, indeks glikemik, dan

aktivitas antioksidan nasi Adan Hitam sebagai salah satu
varietas lokal unggulan. Selain itu, hasil penelitian ini juga

kukus memiliki kapasitas antioksidan setara dengan 7.42

mg vitamin C/100 g nasi sedangkan nasi Adan Hitam aron
memiliki kapasitas antioksidan setara dengan 2.77 mg
vitamin C/100 g nasi.

“Nasi Adan Hitam tergolong pangan indeks glikemik
sedang sehingga dapat dijadikan alternatif pengganti nasi
putih bagi masyarakat pada umumnya maupun penderita
diabetes mellitus. Nasi Adan Hitam aron lebih dianjurkan

karena memiliki indeks glikemik dan kadar karbohidrat

yang lebih rendah dibandingkan nasi Adan Hitam kukus.
Oleh karena itu, ini bisa menjadi pertimbangan pengaturan
konsumsi pangan bagi penderita diabetes mellitus,”
terangnya. (dh/Zul)

diharapkan dapat memberikan informasi terkait

pemilihan jenis beras dan metode pemasakan yang tepat
sebagai alternatif pengganti nasi putih bagi masyarakat

dengan kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes
mellitus tipe 2.

Beras Adan Hitam adalah salah satu varietas beras hitam.

Varietas beras ini merupakan salah satu sumber daya
genetik pertanian di wilayah Kecamatan Krayan,
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Ingin Perkuat Kerjasama, Duta Besar India Kunjungi IPB University

R

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria
didampingi Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan

Sistem Informasi, Prof Dr Dodik R Nurrochmat

dan Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Rinekso Soekmadi

menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia HE

Dekan Fakultas Kehutanan, Dr Rinekso Soekmadi

menyampaikan kunjungan Duta Besar India untuk
Indonesia ke IPB University yang didampingi oleh Mr. V.

Narayanan (Counsellor for Economic and Commerce,

Embassy of India) dan Ms. Helda Edwina (Marketing

Mr Pradeep Kumar Rawat, pada Rabu (29/1) di Ruang

Executive, Embassy of India) ini juga bertujuan untuk

dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Course (PSUC) for Indian Forest Service (IFS) Officers 2020

Sidang Rektor Kampus IPB Dramaga, Bogor. Diskusi juga
Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Dr Lailan Syaufina,
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya dan Kerjasama Fakultas
Kehutanan Dr Naresworo Nugroho, dan Kasubdit

Pelayanan Program Internasional, Dr Sintho Wahyuning
Ardie.

menghadiri pembukaan Professional Skill Upgradation
yang diikuti oleh 24 orang staf Kementerian Kehutanan
India.
Program ini merupakan kerjasama antara Fakultas
Kehutanan IPB University dengan BioAcademy Finland

yang telah memasuki tahun ke-2.Program yang

Kunjungan kehormatan Duta Besar India ke IPB University

dilaksanakan selama delapan hari tersebut merupakan

institusi di India dengan IPB University. Sejumlah area

officers, yang diharapkan memperkuat kerjasama antara

serta mobilitas mahasiswa dan dosen dalam kegiatan

pelatihan diagendakan untuk mengunjungi area hutan jati

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara institusi-

program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi IFS

kerjasama yang menjadi prioritas adalah riset, publikasi,

Indonesia dan India dalam bidang kehutanan. Peserta

akademik. Pada kesempatan ini, Duta Besar India untuk

di Banyuwangi dan Taman Nasional di Bali. (Dh/RA)

Indonesia dan Rektor IPB University juga bersepakat
mengenai pentingnya penguatan kerja sama antara

Indonesia dan India.
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FEM IPB University Selenggarakan
Lokakarya Rancangan Pendidikan 4.0 dan K2020
yang telah disampaikan oleh keynote speaker
sebelumnya.
Dr Drajat mengungkapkan kegalauannya terhadap arah

perkembangan pendidikan di Indonesia akibat tingginya
permintaan beasiswa untuk pascasarjana, lantaran sulit
mendapatkan pekerjaan. "Tingginya tingkat

pengangguran terdidik dari SLTA maupun perguruan tinggi
disinyalir akibat kurangnya engagement dengan industri,

sehingga perlu diantisipasi dengan pekerjaan yang masih

I

lmu ekonomi dan manajemen telah berkembang pesat

dari pemikiran behavioral economics hingga

perkembangan ekonomi dari abad 20 ke abad 21.

Kondisi ini telah banyak mempengaruhi baik kurikulum

maupun cara penyampaian (delivery method) kepada

mahasiswa. Dengan pertimbangan tersebut, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University

memerlukan peninjauan kembali atas rancangan struktur
dan arsitektur pendidikan baik pada program sarjana
maupun pascasarjana (S2 dan S3).

Senat FEM IPB University menyelenggarakan Lokakarya
Rancangan Arah Pengembangan Fakultas Ekonomi dan
Manajemen IPB University Sebagai Masukan Kurikulum

K2020 yang dilaksanakan pada Senin, (23/12/2019)
bertempat di Hotel Onih, Bogor.

Keynote speaker Prof Dr Ir Hermanto Siregar, MSc (Guru

Besar FEM IPB University dan Rektor Perbanas Institute)
dengan topik Arah Pengembangan Fakultas Ekonomi dan

Manajemen IPB Era Industri 4.0. Pada kesempatan ini

Prof Hermanto Siregar mengemukakan latar belakang di
bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan bidang ilmu

ekonomi global dan Indonesia sebagai pengantar sebelum
mengarahkan kepada perubahan-perubahan kurikulum

FEM IPB yang diperlukan.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB

University, Dr Drajat Martianto sepakat dengan yang

disampaikan oleh Prof Hermanto, dan secara khusus

dalam materinya yang bertajuk Reorientasi Kurikulum
K2020 Multistrata, ia menekankan secara khusus apa

diperlukan dan proses pendidikan yang diperlukan
tersebut harus dijalankan," paparnya.

Agar Kurikulum IPB 4.0 tidak lekang oleh waktu, maka

harus bersifat: success by design. Pendidikan IPB 4.0

memiliki dimensi-dimensi: pembelajaran, profesi, literasi

baru, kecakapan dan karakter: integrity, nationalism. Oleh
karena itu, Pendidikan Mileanial IPB 4.0 harus memiliki
komponen sebagai berikut: reorientasi kurikulum,

menyelaraskan proses pembelajaran (kegiatan akademik

yang sesuai dengan kondisi mahasiswa), memutakhirkan
kecakapan dan keterampilan dosen, mengembangkan

keilmuan dan profesi baru, serta restrukturisasi kurikulum

sekolah vokasi 4.0.

Namun demikian, Prof Nunung mengingatkan bahwa
penyampaian mata pelajaran di sekolah menengah atas

(SMA) sudah cukup tinggi, oleh karena itu perlu melihat
kembali kurikulum (terutama di Program Pendidikan

Kompetensi Umum (PPKU) agar tidak mengulang materi
yang telah diberikan sebelumnya. "Termasuk juga

kecenderungan terjadinya mismatch antara pendidikan

dan dunia kerja, sehingga kita perlu melakukan kerjasama
dengan industri dalam melakukan proses pendidikan,"

pungkas Prof Nunung.

Terakhir, Prof Prof Akhmad Fauzi, Ketua Senat FEM IPB

University mengungkapkan tentang membangun

Arsitektur Pendidikan FEM IPB yang mengakar: Crossing

the river while touching the stone. Prof Fauzi

mengungkapkan bahwa untuk membuat perubahan yang

signifikan, perlu dilakukan persiapan yang matang. Pada

kesempatan ini ia juga mengungkap secara singkat filosofi
yang ada di tiga buku: The Econocracy, The Origin of

Wealth, Doughnut Economy. (*/RA)
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KPRI Teko Sumodiwirjo IPB University
Susun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020

K

operasi Pegawai RI (KPRI) Teko Sumodiwirjo IPB

University berdiri sejak tahun 1976. Saat ini telah

memiliki anggota 1600 orang yang terdiri dari

dosen dan tenaga kependidikan. Berdasarkan data yang
terhimpun dalam Pusat Koperasi Pegawai RI (PKPRI)

Sedikitnya ada 14 RKA tahun 2020 yang disampaikan oleh
pengurus, yaitu:

1.Simpanan Pokok, Wajib dan Kesra Anggota sama
seperti tahun sebelumnya yaitu : Simpanan Pokok Rp.

tahun 2018, tercatat KPRI Teko Sumodiwirjo IPB

50.000,- satu kali untuk Anggota baru , Simpanan Wajib

modal dan volume usaha dan SHU (Sisa Hasil Usaha).

per bulan;

KPRI Teko Sumodiwirjo IPB University setiap menjelang

2.Simpanan Khusus minimal Rp. 50.000,- per bulan yang

Kerja Anggaran (RKA) Koperasi untuk tahun depan yang

setahun mengendap dan diberi Jasa 5% per tahun. Dalam

University menduduki peringkat ke dua dalam hal jumlah

akhir tahun selalu mengadakan acara pemaparan Rencana
akan diajukan persetujuannya pada Rapat Anggota

Tahunan (RAT). Untuk akhir tahun 2019 lalu, RKA telah
dilaksanakan pada tanggal 14-15 Desember 2019 di
Hotel Aries Biru-Villa Jati Mas Hijau, Cisarua, Bogor yang
dihadiri oleh Badan Pengawas, Pengurus, Komisariat dan

Karyawan.

Rp. 100.000,- per bulan dan Kesra Anggota Rp. 5.000,-

sebelumnya Rp. 25.000,- yang dapat diambil setelah

pembagian SHU, Jasa simpanan yang dihitung adalah

Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sedangkan

Simpanan Khusus tidak dihitung karena sudah diberi Jasa;
3.Jasa Pinjaman Berkala tetap seperti tahun sebelumnya,

yaitu 1% per bulan, lama pinjaman maksimum 36 bulan
dan besar angsuran per bulan maksimal sepertiga gaji

yang dipungut asuransi jiwa 1% dari besar pinjaman yang
disetujui;
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4.Jasa Pinjaman Insidentil tetap seperti tahun

adalah pada bulan Maret 2020 dan pembagian SHU pada

sebelumnya, yaitu 1,5% per bulan dan lama pinjaman

pertengahan April 2020.

maksimal 6 bulan. Anggota baru boleh mengajukan
pinjaman ini setelah 3 bulan menjadi Anggota;
5.Anggota yang meninggal dunia akan diberi santunan Rp.
2.500.000,-, naik dari tahun sebelumnya yaitu Rp.
2.000.000,- ;
6.Anggota yang pensiun dan minimal sudah menjadi
Anggota selama 5 tahun akan diberi santunan Rp.
2.500.000,- ;

Dalam RKA Koperasi tersebut juga terdapat masukan dari
Badan Pengawas maupun Komisariat yang bisa
diakomodasi oleh Koperasi pada tahun 2020 mendatang.
Masukan tersebut diantaranya adalah:
1.Koperasi perlu mengusahakan pengadaan kapling (tanah
kosong) agar harganya lebih terjangkau;

2.Koperasi perlu membuat kalender yang mencantumkan
Visi, Misi, Tujuan dan Bisnis Jasanya, salahsatu fungsi
pembuatan kalender tersebut adalah sebagai sarana

7.Seperti tahun-tahun sebelumnya, Koperasi memberi

untuk promosi;

santunan Dana Pendidikan bagi putra/putri Anggota

3.Perlu diusahakan penambahan Anggota baru Koperasi

Koperasi yang memerlukan (masing-masing Komisariat

antara lain dari Pegawai Tetap Universitas untuk

mengusulkan 2 orang) , untuk siswa/i SD, SMP dan SMA

menggantikan Anggota Koperasi PNS yang pensiun ;

yang besarannya disesuaikan dengan jumlah siswa/i yang

4.Besaran Pinjaman dan Santunan bagi yang meninggal

disetujui;

harap disesuaikan juga dengan akumulasi dana

8.Dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 H,

5.Peminjam dalam jumlah besar maka persentase biaya

Koperasi akan menyediakan Pinjaman Tanpa Jasa sebesar

asuransinya juga harus disesuaikan.

Rp. 750.000,- yang diangsur selama 5 bulan;

investasinya di Koperasi;

Laporan kegiatan penyusunan RKA ini ditujukan untuk

9.Selain usaha Simpan Pinjam, Koperasi juga melayani

merencanakan kegiatan koperasi pada tahun 2020 dan

kredit motor, alat rumah tangga, kaca mata, alat

diharapkan disahkan pada RAT yang akan datang. RKA ini

kesehatan dan konsinyasi barang;

sekaligus sebagai perbaikan dan peningkatan dari hasil

10.Pada saat ini, Koperasi sedang memasarkan
perumahan untuk Anggota di daerah Cikarawang (100
meter dari Agribusiness and Technology Park IPB)
bekerjasama dengan PT. Wahyu Fajar Makmur, selain itu
juga memasarkan rumah subsidi dari developer PT. Grand
Riscon dan Pesona Alam Dramaga;
11.Pemanfaatan tanah kavling milik Koperasi di daerah
Perumahan Alam Sinar Sari (masih pada tahap analisa
konsultan dan investor);
12.Penguatan pemanfaatan website KPRI Teko
Sumodiwirjo IPB;
13.Mengupayakan penataan pengelolaan Koperasi ke arah
Koperasi Syariah secara bertahap.
14.Rencana pelaksanaan RAT KPRI Teko Sumodiwirjo IPB

evaluasi pencapaian kinerja koperasi pada tahun 2019
agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan. Dengan perbaikan dan peningkatan dari hasil
evaluasi kinerja sebelumnya, diharapkan dapat menjadi
referensi dan acuan dalam perumusan perencanaan di
masa yang akan datang sehingga koperasi dapat secara
optimal melayani stakeholders khususnya para anggota
dengan lebih baik.
Perjalanan KPRI Teko Sumodiwirjo IPB University tidak
berjalan mulus terus-menerus. Beberapa permasalahan
yang dihadapi antara lain adalah jumlah anggota koperasi
yang berstatus PNS mulai menurun yang disebabkan
minimnya perekrutan PNS baru di IPB University, baik
tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dan
persaingan usaha pinjaman pegawai, antara koperasi
dengan perbankan yang secara agresif memasarkan
pinjaman dengan bunga yang bersaing dan persyaratan
yang mudah. (*/RA)
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Unit Arsip IPB University Terima Kunjungan
dari SMK Golden Bogor

U

nit Arsip IPB Univeristy menerima kunjungan

center, depo arsip tekstual, depo arsip kartografi, depo

dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Golden

arsip audio visual, ruang pengolah, ruang preservasi, dan

Bogor Bidang Administrasi Perkantoran, Kamis

ruang layanan. Penjelasan tentang ruang-ruang yang

(30/1). Peserta yang menghadiri kunjungan tersebut

dikunjungi dipaparkan secara jelas oleh Kepala Tata Usaha

sebanyak 70 orang yang terdiri dari siswa-siswi dan guru.

Unit Arsip IPB University, Oman Suratman, SAg.

Kepala Unit Arsip IPB University, Drs B Mustafa, MLib

"Kegiatan kunjungan SMK Golden ini merupakan

dalam sambutannya menyampaikan tentang pentingnya

kunjungan rutin yang dilakukan setiap tahun karena telah

pengenalan kearsipan pada kalangan pelajar agar masalah

ada kerjasama antara Unit Arsip IPB University dengan

kearsipan dapat dikenal sejak dini. Oleh karenanya

SMK Golden. Melalui kerjasama ini diharapkan

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip perlu dicanangkan di

pengetahuan tentang kearsipan dapat dikenali sejak dini

sekolah sekolah.

agar terwujud Sadar Tertib Arsip Sejak Dini," ungkap

Dalam kesempatan ini Ir Hirra Nurlaeni, MM, Kepala Sub

Kepala Unit Arsip.

Bagian Akuisisi dan Pengolahan Arsip IPB University

Salah satu guru SMK Golden Bogor yang sekaligus ketua

memaparkan tentang sejarah dan profil Unit Arsip IPB

rombongan, Sudrajat, SPd menyampaikan maksud dan

University. Ia juga menjelaskan tentang pengertian arsip

tujuan kunjungan tersebut adalah menambah wawasan

dan kearsipan serta pengelolaannya. Selain itu dijelaskan

dan pengetahuan tentang dunia kerja dan teknologi

pula berbagai kegiatan praktik kerja industri siswa-siswa

perkantoran bagi siswa-siswi. Selain itu, kunjungan ini

SMK di Unit Arsip IPB melalui tayangan video dan foto.

merupakan studi banding antara teori yang didapatkan di

Dalam kegiatan ini, peserta mengunjungi beberapa ruang
penyimpanan arsip seperti ruang central file, record

sekolah dengan dunia kerja yang sebenarnya, sebagai
penjajakan pengetahuan dunia kerja sebelum pelaksanaan
PKL. (Dh/RA)
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