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IPB University Bersiap Buka Pusat Studi Sawit
perencanaan yang sifatnya strategis, baik akademik,
infrastruktur maupun bisnis. "Oleh karena itu kajian ini
diharapkan dapat memperoleh masukan strategis dan
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan," ungkapnya.

S

awit merupakan komoditas utama dan penghasil
devisa terbesar di Indonesia. Pengembangan sawit
terkait produk turunan seperti biodiesel dengan
program katalis diharapkan dapat dilakukan, baik dari sisi
produksi maupun pengembangannya. Hal tersebut
diungkapkan Dr Ir Suwardi, Dekan Fakultas Pertanian
(Faperta) IPB University dalan rapat koordinasi, Kamis,
(5/30) di Ruang Sidang Fakultas Pertanian. Rapat
koordinasi ini dihadiri oleh tim Faperta, Lembaga
Pengembangan Institut (LPI) dan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) serta sejumlah
dosen lintas bidang ilmu dari Fakultas Kehutanan, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan
berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Fakultas Pertanian IPB University diberikan mandat oleh
Rektor IPB University untuk mengkoordinir pembentukan
Pusat Studi Sawit, disamping Pusat Studi Beras. Sampai
saat ini, telah dilakukan pertemuan awal dengan LPPM
dan LPI untuk mengakomodir berbagai penelitian sawit.
Hal ini dilakukan karena IPB University merupakan
perguruan tinggi yang menghasilkan penelitian sawit
terbesar di dunia.
Terkait pembentukan Pusat Studi Sawit yang saat ini
masih dalam tahap pembahasan awal, Dr. Ernan Rustiadi,
Kepala LPI IPB University mengatakan salah satu tugas
LPI adalah melakukan koordinasi perencanaan-

Lebih lanjut, Prof. Budi Mulyanto selaku tim pengusul dari
Faperta IPB University menambahkan bahwa Pusat Studi
Sawit ke depan tidak hanya untuk keperluan riset, tetapi
dapat berkontribusi terutama pada bidang pendidikan dan
berbagai hal yang relevan untuk membangun sumberdaya
manusia (SDM) yang berkualitas dan melaksanakan visi
dan misi IPB University secara optimal. Pusat Studi Sawit
juga diharapkan dapat menjadi penghubung dalam proses
pendidikan dan pengembangan SDM sebagai ruang
penelitian, praktik kerja (magang), pengembangan inovasi,
dan lainnya. “Kajian dan penelitian terkait topik
perkebunan sangat penting, karena di IPB University
belum banyak yang melakukan kajian tersebut, dengan
konsep Kampus Merdeka, dibutuhkan mitra yang dapat
melakukan pengkayaan dalam bidang akademik, terutama
bagi mahasiswa,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi dan penutup, diperoleh berbagai
tanggapan yang sangat positif atas usulan pendirian
Pusat Studi Sawit tersebut. Tanggapan dan usulan
tersebut dapat digunakan sebagai wujud dasar untuk
mengisi kekosongan di bidang scientific dan memberikan
pandangan yang objektif. Walaupun bisa dikatakan
terlambat namun pusat studi ini sangat diperlukan
kehadirannya di masyarakat. Pusat studi ini juga
diharapkan dapat meningkatkan reputasi IPB University
secara kelembagaan di bidang penelitian, pendidikan dan
pengabdian masyarakat. Dengan konsep Kampus
Merdeka, dibutuhkan mitra yang dapat melakukan
pengkayaan dalam bidang akademik, terutama bagi
mahasiswa dan sebagai perhatian besar terutama untuk
pertanian rakyat. (Rr/Rs/RA)
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IPB University dan IPMI International Business School Jalin Kerjasama
IPB Agromaritime 4.0 yang diturunkan menjadi roadmap
research bagi peneliti di IPB. Jadi, sekerang peneliti IPB
harus membuat penelitian yang sesuai dengan roadmap
IPB 4.0 itu,” ujar Prof Arif.

R

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menghadiri
undangan dari IPMI International Business School
untuk menjadi pembicara dalam acara Power Talk,
“Development of Smart Food Business With Value Added
Based on Technology Innovation”, Senin (9/3) di Kampus
IPMI International Business School, Jakarta. Undangan ini
tak lain datang dari seseorang yang juga pernah menjadi
orang nomor satu di IPB University yakni Prof Dr Aman
Wirakartakusumah. Prof Aman menjabat sebagai Rektor
IPB University pada periode 1998 hingga 2002. Bagi Prof
Arif, sosok Prof Aman merupakan guru yang selalu
menginspirasinya hingga kini.
“Saya memang pengagum Prof Aman, dari dulu selalu
menginspirasi. Katanya, kalau dosen biasa itu telling. Good
teacher is explaining. Great teacher is inspiring, dan Prof
Aman ini salah satu yang inspiring,” ungkap Prof Arif.
Dalam acara tersebut, Prof Arif menyampaikan, persoalan
pangan yang dihadapi Indonesia menjadi persoalan penting
untuk dicari solusi bersama. Ia memaparkan data Global
Hunger Index, di tahun 2018 skor untuk indeks kelaparan
Indonesia adalah 21,9 yang tergolong dalam kategori
serius.
“Negara maju punya skor 5. Untuk mengejar dari skor 21,9
ke skor 5, kalau kita pakai cara business as usual, kita
butuh waktu 30 tahun. Maka ini memang membutuhken
ekstra upaya agar kita bisa melihat persoalan ini dengan
lebih cermat lagi,” kata Rektor IPB University.
Oleh karenanya, Prof Arif menekankan bahwa era
perubahan yang diawali revolusi industri 4.0 ini mesti
direspon dengan langkah-langkah strategis. Seperti halnya
IPB University kini telah berusaha keras melakukan proses
transformasi digital yang begitu masif. “Saat revolusi
industri 4.0 itu muncul, hal yang paling dasar adalah IPB
merespon seperti apa? Bagaimana pertanian, perikanan,
peternakan 4.0 itu? Maka IPB kini juga telah merumuskan

Selain itu, IPB University dan IPMI International Business
School juga sepakat menjalin kerjasama dalam bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
Kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman
(memorandum of Understanding/MoU) yang
ditandatangani oleh Prof Arif bersama Prof Aman yang
disaksikan sejumlah jajaran pejabat IPB University.
Dalam sambutan Prof Aman menyampaikan rasa
bangganya kepada IPB University yang tak henti
menghasilkan inovasi dan prestasi. Tanpa bermaksud
mendahului paparan Prof Arif, Prof Aman menyampaikan
capaian IPB University baru-baru ini. “IPB sudah terpilih
sebagai rangking dunia nomor 59 dari QS World University
Rangking by Subject on Agriculture and Forestry. Ini salah
satu kebanggan saya. Saya tahu, karena saya kuliah di
Amerika. Duke University itu bagus. Nottingham University
juga bagus, tapi untuk pertanian dan kehutanan, IPB lebih
bagus dari mereka, " tutur Prof Aman.
Ada satu hal yang menjadi perhatian Prof Aman ketika
melihat tren yang ada di dunia pendidikan tinggi khususnya
di berbagai sekolah bisnis di dunia. Ternyata menurutnya,
saat ini tidak saja menekankan pentingnya ilmu bisnis dan
manajemen, namun juga sangat ditekankan pentingnya
latar belakang tentang science, technology, engineering,
mathematic (STEM). Bahkan Prof Aman sendiri
menambahkan pentingnya art dan sociologic.
“Sosiologi ini muncul dari teman-teman IPB. Jadi sosiologi
ini kalau tidak dimasukkan kita tidak bisa paham dengan
humanity atau masyarakat. Jadi dalam konteks ini, IPMI
sangat memimpikan ada kekayaan konten yang diberikan
sehingga para mahasiswa tidak hanya memahami dengan
baik ilmu-ilmu manajemen dan bisnis, tapi juga tentang
STEM itu. Oleh karena itu kerjasama dengan IPB ini sangat
penting peranannya, karena saya tahu betul IPB sangat
kuat di dalam sains dan teknologi,” ujar Prof Aman.
Ke depan Prof Aman punya harapan untuk menghasilkan
sarjana-sarjana yang dihasilkan nanti tidak hanya
menguasai berbagai aplikasi teori namun juga mampu
menangani persoalan-persoalan pangan. Prof Aman juga
berharap para lulusannya bisa terjun di bidang pertanian.
(Rz)
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Waktu KKN Tiba, Mahasiswa IPB University Dihimbau
Salurkan Inovasi-inovasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat
dalam desain Kampus Merdeka. Kami yakin bahwa desadesa ini akan terbantu dengan inovasi mahasiswa saat
KKN,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria
menyebutkan kunci keberhasilan sebuah bangsa adalah
integrity. Ia menjelaskan kegiatan KKN itu berfungsi untuk

M

ahasiswa sebagai agen perubahan (agent of
change) yang juga merupakan kaum intelek

harus berada di garda terdepan untuk

memperbaiki kondisi bangsa. Para mahasiswa harus
bertindak sebagai penyambung lidah rakyat serta
melakukan pengabdian agar lebih mendalami kondisi riil
masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat
yang dilakukan oleh mahasiswa adalah Kuliah Kerja Nyata
(KKN). Dalam rangka persiapan KKN mahasiswa IPB
University tahun 2020, sebanyak 3686 mahasiswa
mengikuti Kuliah Umum KKN di Grha Widya Wisuda
(GWW) Kampus IPB Dramaga, Sabtu (7/3).
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
Anwar Sanusi menjelaskan bahwa KKN merupakan
perjalanan spiritual untuk mengenali bangsa Indonesia
terlebih bagian yang paling kecil yaitu desa. Ia
menyebutkan kondisi desa pada saat jaman KKN dulu
sangat berbeda dengan sekarang.
"Masyarakat desa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri,
dan kita harus berjalan bersama untuk membantu
mewujudkan mimpi masyarakat setara dengan
masyarakat kota,” ungkapnya. Dikatakannya, target dari
Kementerian Desa PDTT dalam 5 tahun ke depan adalah
transformasi ekonomi di tingkat pedesaan dan

memperkuat integrity yang nantinya integrity ini akan
menghasilkan inovasi. "Hasil karya yang memiliki value
berasal dari kolaborasi dan KKN hadir sebagai
jembatannya. Selain itu, tujuan dari KKN ini adalah cross
disciplinary supaya semua bidang ilmu dapat mix satu
sama lain. KKN itu melatih kita untuk menciptakan hal-hal
yang luar biasa dengan sesuatu yang sederhana, melatih
teamwork, serta melatih kemampuan kita untuk
menyelesaikan berbagai masalah," tambahnya.
Prof Arif berharap mahasiswa yang akan melaksanakan
KKN, harus bisa memberi inspirasi bagi anak-anak desa.
Inovasi dan karya-karya yang dihasilkan harus memiliki
value serta meninggalkan legacy yang bermanfaat. “Para
mahasiswa harus bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak
desa. Inspirasi itu bagaimana kalian dapat menggerakkan
orang lain untuk bertindak yang bermanfaat. Inovasi dan
karya kalian juga harus menghasilkan value dan legacy
yang bermanfaat untuk masyarakat desa," tambah Prof
Arif Satria.
Terakhir, Rektor IPB University berpesan supaya para
mahasiswa menjadikan kegiatan KKN sebagai sebuah
panggilan untuk masyarakat dan tidak menjadikan KKN
sebagai beban ataupun kewajiban untuk memenuhi
Satuan Kredit Semester (SKS). “Pesan saya, jangan
jadikan KKN sebagai beban dan kewajiban untuk
memenuhi kredit kuliah saja melainkan sebagai panggilan
hati untuk masyarakat,” pungkas Rektor. (Ath/RA)

meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Target ini
diharapkan dapat terbantu dengan inovasi-inovasi yang
dibawa oleh mahasiswa IPB University saat KKN nanti.
“Sebenarnya, target kita adalah transformasi ekonomi dan
peningkatan sumberdaya manusia di pedesaan. Nah, dari
design pengembangan perdesaan yang dibuat oleh
kementerian yaitu menargetkan 5000 desa dan salah satu
kegiatan yang mendukung ini adalah KKN. KKN termasuk
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Memasuki Dunia Karir,
Calon Wisudawan IPB University Dibekali 6P

saat ini fresh graduate sulit mengenali arah hidupnya,

maka dari itu Dr Alim menyarankan agar para calon alumni
bisa menentukan arah hidupnya dari sekarang.

Dr Alim juga menyebutkan always be positif, selalu positif

terhadap apa yang dihadapi ke depan. Ia juga menghimbau
para lulusan juga persisten, gigih dan disiplin dalam
mengejar cita-cita dan terakhir Dr Alim berpesan untuk

I

PB University kembali laksanakan pembekalan karir

bagi calon wisudawan yang akan di wisuda pada Rabu,

11 Maret 2020. Acara ini dilaksanakan di Auditorium

Rektorat Andi Hakim Nasution Kampus IPB Dramaga,

Senin (9/3).

Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
(Ditmawa PK) IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet

menyampaikan selamat kepada seluruh calon wisudawan
yang telah melewati perjuangan panjang dan telah
menyelesaikan seluruh perkuliahan di IPB University.

Lebih lanjut Dr Alim menyampaikan kabar gembira terkait

tawakal dan berdoa serta minta doa kepada kedua

orangtua.

Dalam acara ini para alumni juga mendapat solusi dalam
menghadapi arah karir ke depannya. Para alumni juga
mendapat strategi dalam menemukan passion dan
strategi interview dari Nur Fajri Rahmawati, Trainer
Pengembangan Karir Ditmawa PK IPB University yang
juga menjadi fasilitator dan konsultan persiapan karir.

Narasumber lainnya yang diundang pada kesempatan ini
adalah Astri Purnamasari, Vice President of Corporate

Service Tanihub yang menjelaskan tentang peluang kerja
di bidang pertanian. (Dh/RA)

masuknya IPB University dalam World Class University

Ranking ke 59 dunia by Subject on Agriculture and

Forestry. “Prestasi institusi ini tentu menjadi kebanggaan

dan menambah percaya diri untuk menempuh karir yang

lebih baik sehingga bisa meraih kesuksesan, “ ungkapnya.
Ia pun menyampaikan, sukses bukan soal pencapaian diri,
akan tetapi sukses juga bisa bermakna memberi
kebahagian kepada orang lain baik itu bagi keluarga,
teman maupun saudara. Tidak hanya itu, Dr Alim juga

memberikan resep hasil diskusi dan pengalaman
pribadinya dalam mencapai kesuksesan.

Menurutnya ada 6P faktor sukses yaitu passion, potensi,
purpose, positif, persisten dan pray. Dr Alim

mengungkapkan passion is energy dan merupakan hal
yang bisa membangkitkan semangat. Seberat apapun

tugas bisa diselesaikan. "Saya berharap semua lulusan
IPB bisa menemukan karir sesuai passionnya," ungkapnya.
Kedua adalah potensial, Dr Alim menyebut setiap manusia
itu unik dan memiliki potensi masing-masing. Oleh karena

itu penting untuk menggali dan mengasah setiap potensi

yang ada pada diri kita masing-masing. Selain itu purpose,
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FMIPA IPB University Pioner
dalam Meningkatkan Sadar Tertib Arsip di Tingkat Fakultas

F

akultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

sehingga dapat memudahkan pada saat pemilahan arsip

(FMIPA) IPB University gelar Workshop

aktif menjadi inaktif atau penyerahan arsip statis ke unit

Pengelolaan Kearsipan dalam rangka Gerakan

arsip,” ujarnya.

Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Auditorium FMIPA,
Kampus IPB Dramaga, Bogor (7/3). Kegiatan ini dihadiri
oleh seluruh tenaga kependidikan FMIPA yang bertugas di
bidang administrasi. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya,
Kerjasama dan Pengembangan (SKP) FMIPA, Dr Ir Hamim,
MSi berharap seluruh tenaga administrasi mengerti dan
paham tentang arsip secara terstruktur dan dapat
bertanggung jawab merawat arsip masing-masing serta
dapat mengelola arsip institusi menjadi lebih baik.
Sementara itu, Fathurrohman, SKom, MKom selaku Kepala
Tata Usaha FMIPA menyampaikan bahawa kegiatan ini
mempunyai beberapa tujuan. Yaitu setiap unit kerja dapat
melakukan pemilahan terhadap arsip-arsip yang sudah
lama yang mungkin saat ini tidak pernah dilakukan
sehingga ruangan kerja bahkan gudang penuh dengan

Selain itu, dalam rangka era digital, diharapkan sudah
melakukan digitalisasi semua arsip yang ada sebagai back
up data serta bisa melek teknologi tentang kearsipan.
Pada akhirnya yang diharapkan adalah dapat menciptakan
kesadaran tertib arsip, bahwa pengelolaan arsip adalah
tugas tiap individu yang menciptakan arsip masingmasing.
Pada kesempatan ini, Kepala Unit Arsip IPB University, Drs
Badollahi Mustafa, MLib yang menjadi salah satu
narasumber memberikan apresiasi setinggi-tingginya
kepada FMIPA karena kegiatan ini merupakan kegiatan
pertama yang diadakan pada level fakultas di IPB
University.

arsip.

“Kegiatan pengelolaan arsip seperti ini diharapkan dapat

“Kegiatan ini untuk memilah arsip-arsip yang sudah

University,” ujarnya. Selain Drs Badollahi, hadir juga

seharusnya menjadi arsip inaktif atau statis bahkan
mungkin harusnya sudah dimusnahkan. Kegiatan ini juga
antisipasi agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan
atau ketidaktahuan dalam pengelolaan arsip di masa lalu,
yaitu dengan melakukan inventarisasi jenis arsip yang
diciptakan oleh tiap pengadministrasi pada bidang
masing-masing serta menetapkan klasifikasi arsipnya
sesuai Peraturan SK Rektor tentang Klasifikasi Arsip (KA)
dan Jadwal Retensi Arsip (JRA). Diharapkan tiap
pengadministrasi sudah tahu kode klasifikasi arsip yang
harus dicantumkan pada kode arsip yang diciptakan (baik
dibuat sendiri atau terhadap arsip yang diterima),

menjadi contoh dan diikuti oleh unit kerja lainnya di IPB
Kepala Sub Bagian Layanan dan Pembinaan Kearsipan IPB
University, Ir Setyo Edy Soesanto, SThI, MPd yang
menyampaikan materi tentang “Pengelolaan Arsip Aktif”
dan Arsiparis Ahli sekaligus Kepala Tata Usaha (KTU)
Departemen Teknologi Hasil Perairan (THP), Dra Sri
Nooryani, MM yang menyampaikan materi tentang
“Pengelolaan Arsip In Aktif”.
Dalam pelatihan ini peserta diminta melakukan tugas
mandiri bagaimana menata arsip inaktif,
mengklasifikasikan arsip berdasar peraturan dan
sebagainya. (**/Zul)

5

Sinergi Komunikasi Organisasi Kemahasiswaan IPB University
dengan Biro Komunikasi

O

rganisasi Kemahasiswaan (Ormawa) merupakan

Komunikasi siap bersinergi dengan Ormawa. “Kita bisa

dapat memberikan kontribusi dalam

Maret mendatang, Biro Komunikasi akan menggelar

salah satu elemen kampus yang diharapkan

menyebarkan informasi dan meningkatkan reputasi
institusi melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Untuk itu, Biro Komunikasi IPB University menggelar Temu
Konsolidasi bertajuk “Sinergi Ormawa dan Biro

Komunikasi” pada Jumat, 6/3 di Auditorium Common

Class Room, Kampus Dramaga, Bogor.

Acara yang dihadiri para Ketua dan Koordinator Bidang

sama-sama mempublikasikan keunggulan institusi. Akhir
pelatihan penulisan untuk Ormawa. Tujuannya agar

kegiatan-kegiatan kreatif Ormawa dapat terpublikasikan

secara luas ke masyarakat, “ jelas Yatri.

Ragam pertanyaan, masukan dan harapan disampaikan

para aktivis Ormawa yang hadir. Temu Konsolidasi ini

diharapkan dapat berlanjut dengan sinergi yang baik bagi

beragam kegiatan ke depan. (sn)

Komunikasi masing-masing Ormawa tersebut

menghadirkan narasumber Kepala Biro Komunikasi IPB
University, Yatri Indah Kusumastuti. Pada kesempatan

tersebut, Yatri memaparkan peran yang bisa diambil

Ormawa dalam menggaungkan keunggulan institusi,
termasuk bagaimana Ormawa berperan pada saat
kampus dilanda krisis reputasi.

“Ormawa bisa memainkan peran dalam menjaga nama
baik institusi. Pesan saya, sebarkan seluas-luasnya

kegiatan-kegiatan Ormawa agar publik tahu kiprah positif
Ormawa, “ kata Yatri. Lebih lanjut dikatakannya, Biro
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Ahli Virologi FKH IPB University Sebut COVID-19
Tidak Sebahaya yang Diberitakan
menurun karena sekresi hormone kortisol yang menekan
limfosit sebagai kelenjar pertahanan tubuh,” ujarnya.
Sementara itu, Dr Diah mengatakan bahwa menurut
World Health Organization (WHO), sampai saat ini belum
ada kasus kematian anak-anak oleh COVID-19. Hanya 3,5
persen kematian per 10.000 kasus.
Hal ini disebabkan semakin tua umur seseorang semakin
berkurang kinerja sistem kekebalan sehingga orang tua

K

ehebohan yang terjadi akibat Covid-19 tidak lepas

dari peran media sosial. Virus yang muncul pada

tahun 2019 di Provinsi Wuhan, China ini telah

membuat gempar masyarakat dunia. Efek yang
ditimbulkan tidak main-main, mulai dari kegiatan eksporimpor barang hingga melonjaknya harga masker oleh
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Dr drh Joko Pamungkas, ahli virologi Fakultas Kedokteran
Hewan (FKH) bersama Dr drh Diah Iskandriati, Ketua
Komisi Biorisiko Pusat Studi Satwa Primata (PSSP),
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB University memberikan tanggapannya melalui
Veterinary Talk, di Kampus IPB Dramaga, Bogor (7/3).
Acara ini merupakan salah satu program Departemen
Kajian Strategis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKH
IPB University 2020.
Menurut drh Joko, dibandingkan virus SARS dan MERS,
vatality rate virus ini termasuk rendah. Vatality rate atau

rentan terpapar. Walaupun COVID-19 temasuk penyakit
akut, namun ketika virus masuk ke dalam tubuh dengan
imunitas yang baik, antibodi langsung bereaksi dan virus
dapat dengan clear dilawan.
“Menanggapi rumor tentang ketidaksiapan Indonesia
dalam pemeriksaan kesehatan, laboratorium kementerian
kesehatan sudah terakreditasi di bawah pendampingan
WHO. Jadi rumor tersebut tidak benar. Indonesia sudah
siap dalam menghadapi ini,” tandasnya.
Peran media sosial sangat luar biasa dalam membuat
kepanikan khususnya kasus outbreak seperti ini. Padahal
kasus terdahulu seperti SARS dan MERS, jumlah kematian
penderita lebih tinggi dibanding COVID-19.
“Kepanikan ini dikarenakan info yang beredar di media
sosial yang tidak sesuai dengan fakta. Padahal sumbersumber terpercaya dapat dengan mudah diakses seperti
website WHO dan Ministry of Health in Singapore dapat
dijadikan sebagai rujukan terpercaya menanggapi
maraknya berita hoax di media sosial,” jelasnya. (**/Zul)

tingkat bahaya suatu virus disinyalir sejalan dengan umur
penderita. Namun demikian, pencegahan COVID-19 harus
tetap ditingkatkan mulai dari tingkat individu sampai
pemerintah.
“Waspada namun tidak panic. Dapat memilah informasi,
tahu kapan perlu menggunakan masker dan kapan tidak
perlu, serta mencuci tangan sebelum dan setelah
melakukan kegiatan. Pencegahan dari COVID-19 juga
dapat dilakukan dengan menghindari stress. Penyebab
seseorang mudah diserang virus adalah imunitas yang
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Bentuk Relasi Sister Villages, P4W IPB University
Undang Desa-desa Mitra Berkunjung ke Kampus

P

embangunan antar desa membutuhkan kerja
sama dengan pihak lain termasuk perguruan

tinggi. Kerja sama dalam pembangunan kawasan

perdesaan memiliki banyak tantangan sehingga perlu

adanya konsep penyelesaian yang baik.

hutan, baik berbatasan maupun berada di dalam kawasan
hutan. Ia juga mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini
adalah menyusun teknis kerja sama antara P4W dan

desa-desa mitra serta terbentuknya relasi Sister Villages.
Sementara itu, Dosen Fakultas Kehutanan IPB University,

Oleh karena itu Pusat Pengkajian Perencanaan dan

Handian Purwawangsa Shut, MSi menjelaskan kawasan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University

salah satunya adalah kegiatan menanam. Pola tanam

Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan
mengadakan silaturahmi dengan desa-desa mitra pada
Jumat-Sabtu, (6-7/3) di Gedung P4W LPPM IPB

University. Desa-desa mitra yang diundang diantaranya

adalah Desa Tugu Utara Kabupaten Bogor, Desa Cipeteuy
Kabupaten Sukabumi dan Desa Tombo Kabupaten Batang.

Kegiatan hari pertama diawali dengan tour di kampus IPB
Dramaga diantaranya berkunjung ke Direktorat Inovasi

dan Kekayaan Intelektual, Tani Center IPB, dan
Agribusiness and Technology Park (ATP).

Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Komunitas
P4W LPPM IPB Arief Rahman, SSi, MSi memaparkan
bahwa desa-desa mitra P4W termasuk sebagai desa

hutan desa dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara
yang dapat dilakukan oleh masyarakat secara umum

diantaranya dengan menaman tanaman pokok hutan,

tanaman multiguna dan budidaya tanaman semusim.

Pada kesempatan ini, ia juga mengenalkan inovasi-inovasi
IPB University seperti Sekolah Kopi, Young Agripreneur

Camp dan CEO School.

Beberapa bentuk kerjasama yang diusulkan dari desadesa mitra adalah kawasan sungai, bantuan dalam bentuk

regulasi dan perizinan, serta pendampingan oleh sivitas
IPB University. Kegiatan ini ditutup dengan diskusi

penyusunan rencana tindak lanjut antara desa-desa mitra

dan IPB University. (Ghinaa/RA)
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Sensus Online, Mahasiswa Departemen Statistika IPB University
Siap Jadi Sahabat Sensus
perwakilan dosen dan mahasiswa Departemen Statistika
yang disertai dengan pengucapan ikrar Sahabat Sensus.
Acara dilanjutkan dengan pembekalan materi oleh IR Rd
Gandari Adianti Aju Fatimah, MSi selaku Kepala Bidang
Statistik Sosial BPS Jawa Barat.

“BPS ingin merangkul semua elemen bangsa, salah
satunya perguruan tinggi dan mahasiswa untuk
menyukseskan Sensus Penduduk 2020, khususnya untuk
meningkatkan responden melalui publisitas,” ucap Gandari
dalam wawancaranya dengan perwakilan mahasiswa
Statistika.

S

mahasiswa dalam SP 2020 ini juga sangat bermanfaat

ini merupakan bentuk usaha dari BPS untuk

menjadikan SP Online dan Wawancara 2020 ini sebagai

ekitar 100 mahasiswa dari Departemen Statistika
IPB University dikukuhkan sebagai Sahabat
Sensus oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi

Jawa Barat di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus
IPB Dramaga, Bogor, (7/3). Keterlibatan civitas akademika

Sementara itu, Dr Anang mengatakan bahwa keterlibatan
bagi mahasiswa karena ini merupakan bentuk pengabdian
ke masyarakat. Departemen Statistika sendiri mengambil
kebijakan bagi mahasiswa semester enam untuk bisa

menyukseskan Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).

praktek lapang dengan bobot empat sks.

Pengukuhan ini dihadiri oleh Kepala BPS Provinsi Jawa

“Dengan segala manfaatnya, besar harapan kami kepada

Barat Ir Dody Erlando MEcon, Kepala Bidang Statistik
Sosial Ir Rd Gandari Adianti Aju Fatimah, MSi, Kepala BPS
Kabupaten Bogor Sarwono, SSi, MM, Wakil Dekan Bidang
Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Dr Ir

mahasiswa yang menjadi Sahabat Sensus agar benarbenar memahami mekanisme pengisian Sensus Penduduk
Online dan Wawancara. Sehingga nantinya dapat
diaplikasikan kepada masyarakat luas,” ujarnya. (FW/Zul)

Hamim MSi, Ketua Departemen Statistika Dr Anang
Kurnia, SSi, MSi beserta jajarannya dan mahasiswa
program Sarjana Departemen Statistika.
Kepala BPS Jawa Barat, Ir Dody dalam sambutannya
mengatakan bahwa tidak mungkin Indonesia
memproklamirkan diri sebagai negara yang modern kalau
data penduduknya saja tidak lengkap. Hal ini menunjukkan
betapa pentingnya Sensus Penduduk 2020 ini bagi bangsa
Indonesia.
Pengukuhan secara simbolik dilakukan dengan
penyematan jaket oleh para pejabat BPS kepada
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IPB University Mulai Kembangkan Unit Khusus
Kelola Program K3
semua stakeholder, khususnya tentang kerangka
manajemen biorisiko,” ungkap Dr Fis.
Dalam penerapan manajemen biorisiko di laboratorium,
seluruh instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan swasta
harus merujuk ke Standar Nasional Indonesia (SNI)
8340:2016. Dengan adanya rencana pengembangan unit

S

ebagai bagian dari upaya untuk mendorong

pengorganisasian dan penerapan Sistem
Manajemen Biorisiko Laboratorium (SMBL) di

perguruan tinggi anggota, Indonesia One Health University
Network (Indohun) gelar Rapat Koordinasi dan Advokasi
Pengorganisasian dan Penerapan, Hotel JS Luwansa,
Jakarta (3/3).
Pertemuan juga bertujuan untuk mensosialisasikan
program SMBL untuk perguruan tinggi dan untuk
meningkatkan kesehatan dan keselamatan personel
laboratorium serta untuk mendorong inovasi bioteknologi.
Indohun merupakan jejaring perguruan tinggi di bidang
kesehatan yang berfokus mempromosikan kolaborasi
dengan pendekatan One Health dalam memerangi
masalah kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.
Hingga saat ini, Indohun beranggotakan 20 perguruan
tinggi dan 34 fakultas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sejak tahun 2017, Indohun mengembangkan program
jejaring laboratorium multisektor (One Health Laboratory
Network/OHLN) yang bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kerjasama antar laboratorium di Indonesia,
termasuk dalam implementasi SMBL.
Dr Fis Purwangka, SPi, MSi sebagai perwakilan dari Kantor
Manajemen Mutu, Manajemen Risiko dan Audit Internal
IPB University mengungkapkan bahwa saat ini IPB
University dalam tahap pengembangan unit khusus yang
akan menangani program Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3).
“Saat ini sudah ada beberapa hal yang sudah dilakukan
mengenai safety management di laboratorium tersebut
yang sifatnya biosafety. Kami berharap ada dukungan dari

khusus yang akan menangani K3L dan manajemen
biorisiko laboratorium di IPB University, upaya pemenuhan
SNI 8340:2016 akan menjadi salah satu target, khususnya
laboratorium-laboratorium ilmu hayati (life science) yang
menangani agen patogen berbahaya.
“Salah satu pusat studi di IPB University yang telah
menerapkan SMBL adalah Pusat Studi Satwa Primata
(PSSP), sehingga dalam mengembangkan unit serta
program-program K3L di laboratorium, IPB University
telah memiliki modal dasar dan laboratorium percontohan
yang telah menerapkan SMBL secara konsisten,”
imbuhnya.
Menurutnya, sebagai rencana tindak lanjut, pertemuan
mengenai program penerapan SMBL di IPB University
akan dilanjutkan dengan rapat pimpinan dan stakeholder
terkait, serta rapat teknis tim penyusun program SMBL.
Kecepatan perkembangan teknologi di bidang
laboratorium ilmu hayati (life science), seperti mikrobiologi
dan parasitologi, bahan makanan, tumbuhan, modifikasi
organisme, modifikasi genetik dan modifikasi bahan kimia
memiliki implikasi luas bagai dua mata koin. Selain dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan
industri, dan peningkatan status kesehatan masyarakat,
teknologi laboratorium yang semakin mutakhir juga dapat
memiliki implikasi negatif jika tidak dilakukan tindakan
pencegahan penyalahgunaan teknologi.
Apabila ditelusuri lebih jauh, laboratorium di perguruan
tinggi berperan pada fungsi pendidikan dan penelitian di
berbagai bidang, seperti bidang kesehatan, kesehatan
hewan, bioteknologi, pertanian, perikanan, dan pangan.
Selain aspek manajemen mutu (quality assurance), hal lain
yang sangat berperan penting dalam sistem manajemen
laboratorium adalah aspek biosafety dan biosecurity
(biorisiko). (**/Zul)
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Gelar Pameran, Buku Terbitan IPB Press
Banyak Diminati Pengunjung

I

PB Press kembali mengadakan Pameran Buku

Implementasi” yang terbit tahun 2019. Salah satu

bersamaan dengan acara Launching dan Bedah Buku

pengunjung, Najib, mengaku memutuskan membeli buku

Politik Sumber Daya Alam yang diadakan di IPB

tersebut karena judulnya yang menarik, sehingga ia

International Convention Center (IICC) pada 7/3. Dalam
pamerannya kali ini, IPB Press menyajikan koleksi-koleksi

penasaran untuk mengetahui isi buku tersebut.

buku terbaiknya.

Selain itu, buku yang bertemakan kelautan dan

IPB Press merupakan perusahaan penerbitan dan

satunya yaitu buku berjudul “Pesisir dan Laut untuk

percetakan yang hadir sejak tahun 2009 dan memiliki

Rakyat” karya Prof Dr Arif Satria, SP MSi yang berisi

fokus menyalurkan ilmu maupun hasil penelitian ke

analisis terkait isu-isu kelautan dan pesisir, baik isu

masyarakat. Kali ini IPB Press memamerkan serta menjual

kemiskinan masyarakat pesisir, tata kelola kawasan

buku-buku bertema akademik. Buku-buku IPB Press

pesisir, maupun kebijakan pembangunan perikanan dan

terdapat dari berbagai bidang ilmu seperti pertanian,

kelautan.

peternakan, kehutanan, sosial, ekonomi dan lain

kemaritiman juga banyak diburu oleh pengunjung. Salah

sebagainya.

Melalui pameram ini, selain untuk meningkatkan

Chandra sebagai perwakilan IPB Press mengungkapkan

memperkenalkan IPB Press lebih luas lagi. "Kami

bahwa pengunjung banyak menunjukan ketertarikan

informasikan, bahwa buku-buku terbitan IPB Press dapat

terhadap buku-buku koleksi IPB Press. Beberapa buku

dibeli secara online melalui ipbpress.com. Melalui pameran

yang berhasil menyedot perhatian pengunjung adalah

ini, kami juga mempromosikan store kami yang berlokasi

buku berjudul “IPB 4.0: Pemikiran, Gagasan dan

di Kampus IPB Dramaga," ungkapnya. (IN/RA)

penjualan buku, juga dapat dijadikan ajang untuk
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