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Selamat kepada Calon Mahasiswa Baru,
IPB University Terima 1.500 Calon Mahasiswa Melalui Jalur SBMPTN

S

etelah Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)

persen dari total mahasiswa baru IPB University

Juli 2020 lalu, hari ini, 14 Agustus 2020,

Registrasi bagi calon mahasiswa baru jalur SBMPTN ini

dilaksanakan pada pada 5-17 Juli dan 20-25

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPT)

program sarjana yang diseleksi melalui berbagai jalur.

akan dilaksanakan secara online mulai tanggal 17

mengumumkan hasil Seleksi Bersama Masuk

Agustus 2020 pukul 07.00 WIB.

ketahui, UTBK adalah ujian tertulis untuk mendapatkan

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria

Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Sebagaimana kita
skor yang kemudian skor tersebut dipakai dalam
proses seleksi SBMPTN. Sertifikat UTBK dapat

menyampaikan ucapan selamat datang kepada para

calon mahasiswa baru dari jalur SBMPTN ini.

diunduh pada 15 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB.

"Selamat bergabung dengan keluarga besar IPB

Pada jalur SBMPTN tahun ini, IPB University menerima
sebanyak 1.500 mahasiswa. Angka ini sekira 35

University. Siapkan diri untuk dididik menjadi

kader-kader pemimpin dan pejuang pertanian di
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masa depan," ungkapnya. Rektor berpesan kepada peserta

yang belum berhasil diterima IPB, bisa mencoba lagi

melalui jalur seleksi Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer
(UTM-BK).

Sementara untuk seleksi masuk program diploma (D3) di

Sekolah Vokasi, IPB University telah menerima sebanyak
2.500 orang melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB
(USMI) yang hasil seleksinya telah diumumkan 18 Mei

Sebelumnya sebanyak 1.835 mahasiswa baru IPB
University diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada 8 April 2020 lalu.

IPB University juga menerima mahasiswa baru program

2020. Para mahasiswa baru program sarjana dari jalur

SNMPTN, Ketua OSIS, PIN, serta kelas Internasional tahap
1 bersama dengan mahasiswa baru program diploma jalur

USMI bahkan telah mendapatkan pembekalan berupa

Pelatihan 7 Habits for Highly Effective Student pada 5-8

sarjana (S1) dari jalur mandiri masing-masing sebanyak

Agustus lalu.

Prestasi Internasional dan Nasional (PIN) yang hasil

Program pelatihan ini ditujukan untuk mengukur

296 orang melalui Jalur Ketua OSIS, 79 orang melalui jalur

seleksinya telah diumumkan pada 30 April, jalur Kelas
Internasional Gelombang I yang telah diumumkan hasil
seleksinya pada 4 Juni sebanyak 70 orang, serta jalur

Beasiswa Utusan Daerah (BUD) sebanyak 168 orang yang
hasil seleksinya telah diumumkan pada 24 Juli.

kemampuan, minat dan bakat mahasiswa. Sementara itu,
jalur mandiri lainnya untuk program sarjana yaitu Ujian

Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTMBK) dan jalur Kelas
Internasional Gelombang II akan dilaksanakan pada 15
Agustus 2020. Sementara UTMBK program diploma akan

dilaksanakan pada 16 Agustus 2020. Seluruh ujian ini
dilaksanakan secara online. (sn)

IPB Gelar Ujian Mandiri UTMBK dan Ujian Kelas Internasional
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB
University, Dr Drajat Martianto mengatakan, "Uji coba

sistem ini bertujuan untuk mengantisipasi kejadian yang

tidak diinginkan pada saat ujian berlangsung."

Lebih lanjut dikatakannya, untuk keperluan tes, peserta
harus download dan instal Safe Exam Browser (SEB).

I

PB University menggelar ujian mandiri untuk program

sarjana yaitu Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer

(UTMBK) dan jalur Kelas Internasional gelombang II

pada 15 Agustus 2020. Sebanyak 7.023 peserta

mengikuti ujian yang terdiri dari 6.948 peserta UTMBK

dan 75 peserta jalur Kelas Internasional. Sementara

UTMBK program diploma akan dilaksanakan pada 16

Agustus 2020 dengan diikuti 1.409 peserta. Seluruh
ujian ini dilaksanakan secara online.

Khusus untuk jalur Kelas Internasional dibuka untuk lima
program studi yaitu Kedokteran Hewan, Ilmu dan

Teknologi Kelautan, Teknik Industri Pertanian, Teknologi
Pangan, dan Bisnis.
Sebelum pelaksanaan ujian online ini, terlebih dahulu

dilakukan ujicoba sistem yang telah dilaksanakan pada 914 Agustus (Tahap I) dan 12-14 Agustus (Tahap II).

Dalam ujicoba peserta diminta untuk download dan
upload Pakta Integritas. "Jadi dalam uji coba ini

diharapkan peserta memahami cara ujian online di sistem
IPB University. Dalam uji coba ini peserta bisa mengenal

tipe soal, bukan materi soalnya, " jelasnya.
Dr Drajat juga mengatakan, "Peserta dipastikan sudah
login ke sistem ujian sebelum hari pelaksanaan ujian.

"Pelaksanaan jalur ini digelar setelah sebelumnya IPB
University menerima sebanyak 1.835 mahasiswa baru
program sarjana melalui jalur Seleksi Nasional Masuk

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), 1.500 orang melalui
jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri

(SBMPTN), 296 orang melalui Jalur Ketua OSIS, 79 orang
melalui jalur Prestasi Internasional dan Nasional (PIN),

168 orang melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD),
70 orang melalui jalur Kelas Internasional Gelombang I,

serta 2.500 orang melalui Undangan Seleksi Masuk IPB
(USMI) untuk program diploma (D3). (sn)
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Dewan Guru Besar IPB University:
Perguruan Tinggi Punya Peran Besar Pencegahan dan Penanganan Perilaku Seksual Menyimpang

K

asus perilaku seks menyimpang semakin marak
terjadi di masyarakat. Kejadian ini terjadi bukan

hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya.

Hal ini akibat dari penggunaan teknologi yang tidak bijak

sehingga banyak anak terjerumus dalam tindakan asusila

akibat mengakses konten-konten pornografi. Kasus

preventif yang dilakukan misalnya adalah dengan
penguatan kegiatan keagamaan dan sosialisasi dalam

berbagai kegiatan untuk mahasiswa.

“Peraturan rinci membuat komisi kesehatan secara tepat

dan terukur untuk melakukan tindakan. Dalam peraturan

penyimpangan perilaku asusila juga banyak kita temukan

Senat Akademik dijelaskan penanganan penyimpangan

yang kuat dalam menangani dan mencegah perilaku seks

pelaporan kepada pihak berwajib, serta pelayanan

di kampus. Sehingga kampus harus memiliki instrumen

sosial dan seksual dengan memberikan hukuman,

menyimpang.

bimbingan dan konseling. Selain itu kami juga memberikan
perlindungan kepada korban dan pelaku penyimpangan

“Globalisasi dalam bidang informasi memberikan

seksual,” tambahnya.

karena itu kampus harus memilki upaya agar dosen,

Menurutnya IPB University juga membentuk Komisi Etik di

pengaruh yang kuat khususnya pada generasi muda. Oleh
mahasiswa dan tenaga kependidikan dapat bertindak
tanpa melanggar norma dan kesusilaan yang berlaku. IPB
University sendiri memiliki peraturan yang tegas untuk

tingkat perguruan tinggi dan fakultas terkait

penyimpangan seksual. Komisi ini bertugas melakukan

penelusuran dan pemeriksaan serta rekomendasi

penanganan dan pencegahan perbuatan asusila melalui

perlakuan terhadap tindakan asusila dan perilaku

Damayanthi, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Guru

utamanya adalah mendidik bukan untuk menghukum.

peraturan rektor dan turunannya,” ungkap Prof Dr Evy

menyimpang seksual. Pendekatan yang dilakukan

Besar (DGB) IPB University dalam sambutanya pada

Namun jika sudah tidak bisa ditolerir maka akan diberikan

diskusi yang diadakan oleh DGB IPB University (13/8).

tindakan tegas agar kejadian tidak terulang lagi.

Menurutnya kampus merupakan suatu ekosistem yang

Sementara itu Prof Dr Euis Sunarti, Guru Besar IPB

relatif majemuk sehingga perlu upaya pencegahan

terhadap perilaku yang menyimpang dalam bentuk
peraturan yang jelas. Oleh karena itu IPB University
merancang peraturan tentang etika akademik dan
kehidupan bermasyarakat untuk sivitas akademika (dosen
dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan. Serta

Peraturan Rektor yang melarang sivitas melakukan atau

memfasilitasi perbuatan pelecehan dan pelanggaran

seksual di lingkungan kampus atau di luar kampus.

Hal ini dibenarkan oleh Dr Drajat Martianto, Wakil Rektor
Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University
bahwa penanganan dan pencegahan tindakan asusila
menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Sebagai

University dari Fakultas Ekologi Manusia menyebutkan

bahwa upaya pencegahan perilaku penyimpangan seksual
harus dimulai sejak dari keluarga. Keluarga harus
mengajarkan nilai yang baik untuk anak-anaknya.

Selanjutnya anak harus dididik dengan cinta kasih dan
menjalankan perannya agar mengarah ke hal-hal yang

positif. “Keluarga harus memilki keterampilan untuk

mengelola kerentanan, ancaman, serta potensi krisis.

Salah satu kerentanan adalah perilaku seksual
menyimpang. Perilaku ini meningkat karena

perkembangan teknologi informasi. Sehingga perlu untuk

mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi

informasi,” ungkap Prof Dr Euis Sunarti. Kegiatan ini juga

menghadirkan narasumber Prof Atip Latipulhayat, Guru

penanggungjawab bidang kemahasiswaan, Dr Drajat

Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan dr

institusi dalam kaitannya dalam tindakan asusila. Upaya

dan kelamin. (NA/Zul)

menjelaskan berbagai mekanisme yang diterapkan oleh

Inong Irana, SpKK, FINSDV, FAADV, dokter spesialis kulit
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Dr Sofyan Sjaf: Sektor Pertanian Menjanjikan dan Akan Tetap Eksis
pertumbuhan ekonomi ada di situ,” ujar Dr Sofyan.
Pertanian juga merupakan sektor yang mampu menghidupi
hajat hidup orang banyak. Ia tegaskan, sektor ini akan mati
ketika kiamat terjadi, saat manusia tidak ada lagi. Artinya,

selama manusia hidup, pertanian akan tetap eksis dan
bertumbuh. Pengalaman dari pandemi ini, di balik wabah
COVID-19, ada pesan moral bahwa pertanian dan desa
adalah tumpuan. Namun Dr Sofyan menurutkan ada

paradoks yang terjadi sebab peran pemerintah terhadap dua
sektor ini masih sangat minim. Alhasil, geliat generasi muda
yang bergerak dalam bidang pertanian dan desa juga minim.
“Data menunjukkan, angka usia yang mendominasi sektor

P

T Bogor Life Science and Technology (BLST) IPB
University mengadakan Preneurs Talks bertemakan

Agrosociopreneur: Menyongsong Potensi Pertanian

untuk Masa Depan, (13/7). Hadir sebagai pemateri, Dr

Sofyan Sjaf, Komisaris IPB Training, Baban Sarbana, Direktur

PT Bina Tempe Makmur, Sujimin, Inventor Pertanian dan
Majid Siregar, Duta IPB University. Dr Sofyan dalam

paparannya mengatakan, bangsa Indonesia memerlukan
pendekatan-pendekatan yang revolusioner sehingga mampu
menjawab persoalan yang terjadi. Peran pemuda di

dalamnya sangat diperlukan. Menurutnya, agri sociopreneur
merupakan pendekatan yang tepat dalam melihat Indonesia
yang sesungguhnya.

“Ada dua tokoh bangsa yang perlu kita cermati. Pertama,

Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa persoalan

hidup mati bangsa adalah pangan. Kedua, Prof Sajogyo,

Bapak Sosiologi Pedesaan Indonesia, yang mengatakan,
kalau anda ingin membangun bangsa ini, maka perhatikanlah
struktur bangsa dibangun dari mana,” ujar Dr Sofyan. Lebih
lanjut Dr Sofyan mengatakan, jika kita ingin membangun
bangsa ini maka bangunlah sektor pangan alias pertanian.
Juga dengan melihat bagaimana struktur Indonesia dibangun
dari struktur dari unit terkecil, yaitu desa. Berdasarkan hasil

riset terakhirnya, teridentifikasi bahwa 74,13 persen desa di
Indonesia bergerak dan bergantung pada sektor pertanian.
Dampak adanya pandemi memang secara umum membuat
pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Namun jika diuraikan

lebih dalam, sektor pertanian juga terbukti menjadi sektor

yang mampu bertahan dan menunjukkan pertumbuhan yang

positif saat menghadapi pandemi COVID-19, di saat sektor

lain justru berada pada kondisi memprihatinkan. “Kalau kita

ingin mencermati semua ini, sudah terbukti dengan adanya

pandemi, saat berbagai negara mulai kolaps, ternyata sektor
pertanian menjanjikan, memberikan ruang bahwa

pertanian berada di atas 45 tahun. Sangat sedikit yang

menjadi petani kita berusia di atas 20 tahun. Mereka yang
dalam usia produktif ini lebih memilih sebagai buruh industri
ketimbang menjadi seorang entrepreneur di bidang
pertanian,” imbuhnya.
Paradoks ini juga ditambah dengan kurangnya stimulan dari
pemerintah untuk mendorong generasi muda

mengembangkan potensi desa. Hanya ada beberapa
kementerian yang mendorong kaum milenial untuk memulai
bisnis di desa, namun belum begitu masif.“Kita bisa

mengembangkan satu pendekatan agrisociopreneur. Yakni

dengan mengembangkan apa yang mampu diproduksi oleh

desa dan memotong mata rantai pangan agar harga pangan
bisa murah. Salah satu caranya dengan mempertemukan
produsen dan konsumen di desa,” kata Dr Sofyan. Hal

tersebut bisa dilakukan dengan mewujudkan kelembagaan

dalam bentuk ekonomi lokal seperti badan usaha milik desa
(BUMDes), atau rumah logistik yang berfungsi untuk
mengumpulkan dan mendistribusikan pangan.
Dr Sofyan juga mengajak para generasi muda untuk mulai
berperan dalam pertanian dan mengembangkan potensi

desa. “Dari sekarang jangan lagi berpikir saya ingin bekerja di

korporat, ingin jadi seorang pegawai negeri sipil (PNS), tapi
jadilah agrisociopreneur. Seseorang yang mampu

berwirausaha di sektor pertanian, memiliki jiwa sosial yang
bisa merebut peluang pasar domestik,” kata Dr Sofyan.

Sementara Prof Eria B Laconi, Wakil Rektor Bidang Inovasi,
Bisnis dan Kewirausahaan IPB University mengatakan,
dalam upaya menggerakkan agrosocio preneur, kita jangan

berpikir hanya budidaya, tapi harus mulai mengembangkan
turunan dari budidaya itu. Adanya bio produk bisa menjadi

added value. Dengan konsisten di satu produk dari hulu-hilir,
saya yakin kita bisa menggerakan kemampuan pertanian

berbasis desa dan desa bisa lebih maju. (Rz/Zul)

4

BPRS Botani IPB University Bersiap Wujudkan Bank Agribisnis Nasional
dilihat dari sisi on farm saja. Perlu melihat secara terintegrasi
dari sisi off farm, non farm hingga sisi distribusi dan
marketingnya.

“Dalam konteks kredit UMKM, memang sektor pertanian
mendapatkan kredit yang sedikit lebih besar, yaitu 10,7

persen. Namun angka itu masih jauh di bawah sektor

perdagangan yang berkisar di 50 persen. Saat ini preferensi

bank umumnya kepada UMKM, dalam arti perdagangan,

karena omset dan cashflow lebih mudah dikelola, dari sini

menjadi justifikasi perlunya bank agribisnis,” ujar Prof
Hermanto.
Mengatasi kendala dan mewujudkan peluang itu, IPB

University menginisiasi pendirian bank Agribisnis dengan

D

alam sepuluh tahun terakhir pangsa sektor
pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

cenderung menurun. Dalam kurun waktu tersebut,

pertumbuhan sektor pertanian khususnya sejak tahun 2012
juga menurun. Di sisi lain, pertumbuhan PDB kita juga
menurun, sehingga pertumbuhan produksi pertanian dengan
pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif.“
Korelasi antara pertumbuhan produksi pertanian dengan
pertumbuhan ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir itu
korelasinya tinggi sekali. Ini berarti kita perlu jaga

pertumbuhan produksi pertanian supaya bisa menjaga

pertumbuhan ekonomi nasional. Bukti terakhir menunjukkan
bahwa memasuki potensi resesi ini, pertanian menjadi

sektor yang pertumbuhannya positif,” kata Prof Hermanto

Siregar, Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekonomi dan
Manajemen dalam Webinar Mewujudkan Bank Agribisnis

tahapan panjang berdasarkan Rencana Jangka Panjang IPB
University tahun 2019-2045. Bank Agribisnis ini terbuka

pada berbagai bidang usaha, tentunya terutama bidang
pertanian.

Sementara itu, Komisaris Utama Bank Mandiri Syariah, Dr
Mulya Siregar juga mengatakan, saat ini IPB University

memiliki sumberdaya ilmu yang tidak hanya berfokus pada

pertanian. Dengan mengikuti perkembangan zaman, IPB
University kini menjadi tempat ilmu sosial, ekonomi dan

lingkungan. “Dengan potensi ini, rasanya IPB University tidak
cukup hanya mendirikan Bank Agribisnis yang berfokus pada

sektor pertanian, sementara di sisi lain dunia sedang
menghadapi persoalan perubahan iklim,” katanya.

IPB University perlu memperhatikan sustainable finance
yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainable finance merupakan paradigma bisnis baru dalam
finance. SDGs dengan 17 goalsnya itu, pada dasarnya

Nasional oleh BPRS Botani IPB University, (14/8).

berpusat pada 3Ps (profit, people dan planet).

Di tengah pandemi COVID-19, pada triwulan II 2020 (y-o-y),

Perbankan saat ini menurutnya, harus juga mengambil peran

pertumbuhan sektor pertanian naik menjadi 15,46 persen.
Jika hanya melihat subsektor pangan ditambah perkebunan

saja sudah 6,3 persen, lebih tinggi dari sektor lainnya.Prof

Hermanto lebih lanjut mengatakan, pertanian dalam arti luas
menyerap sekitar 30 persen tenaga kerja, namun di sisi lain
akses mendapatkan kredit perbankan hanya 9,5 persen.

Sehingga akselerasi sektor ini menjadi sulit.

Salah satu kendala pembangunan pertanian adalah akses
petani terhadap sumber modal. Namun kendala tersebut

dapat diubah menjadi peluang, yakni peluang pembiayaan

bagi perbankan. Dengan catatan, pertanian tidak hanya

untuk mewujudkan 3Ps. Menariknya, Dr Mulya mengatakan,
3Ps dalam SDGs ini identik dengan konsep ekonomi islam

yang bertumpu pada maqashid syariah.

“Kalau kita lihat, tiga pilar ekonomi. Pertama fair dan just,

dimana tidak boleh ada spekulatif, semua harus ada

underlyingnya. Kedua, balance activities, antara finansial

sektor harus imbang dengan sektor riil agar tidak menjadi
bubble economy. Ketiga, orientasi yang sesuai dengan

maqashid syariah. Sehingga menurut saya, ke depan antara
ekonomi konvensional dengan syariah akan menemui titik
temu,” ujarnya. (Rz/Zul)
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Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia,
IPB Press Launching Layanan Cetak Skripsi secara Online
diakses oleh masyarakat. Tampilan yang tidak

terbatas dan dapat disesuaikan oleh teknologi

pengguna menjadi pilihan masyarakat. Ditambah lagi,
era digital semakin menjadi hal yang menarik oleh
masyarakat. Cepat, tepat, dan hemat serta mudah
menjadi suatu yang tuntutan di era 4.0.
“Menjawab tantangan itu, IPB Press telah merilis situs

khusus yang diakses melalui www.ipbpress.com untuk

memudahkan mahasiswa/mahasiswi untuk mencetak
dokumen tugas akhir. Banyak keuntungan yang
didapat dalam satu situs tersebut. Mahasiswa dapat
langsung memilih spesifikasi tugas akhir yang akan
mereka cetak tanpa harus datang untuk memberikan

T

epat di tanggal 17 Agustus 2020, IPB Press

akan merilis sebuah fitur layanan baru yang

membantu memudahkan mahasiswa untuk

file ke counter. Mahasiswa dapat langsung meng-

upload file ke dalam situs kemudian setelah skripsi
selesai dapat langsung menggunakan teknologi

pengiriman seperti grab express ataupun go send.
Dengan begitu, mahasiswa yang mau cetak tugas

mencetak dokumen tugas akhir. Mahasiswa hanya

akhirnya tidak perlu kemana-mana dan bisa dilakukan

khusus yang ada di www.ipbpress.com dan IPB Press

lakukan pesanan dan duduk manis di rumah maka

perlu mengupload softfile tugas akhirnya ke situs

akan mencetaknya.

Peluncuran website www.ipbpress.com ini akan
dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai

dari manapun. Cukup buka layar komputernya,
tugas akhir akan diantarkan,” ujar Erick Wahyudyono,

Direktur IPB Press.

Website ini juga mendukung protokol kesehatan saat

hadiah dari IPB Press untuk para generasi penerus

pandemi COVID-19 ini berlangsung. Bukan rahasia

Kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan

mampu bertahan saat gelombang pandemi terjadi.

terhadap dunia pendidikan di Indonesia untuk terus

mengedepankan physical distancing. Dengan

penerus bangsa dalam terus berkarya demi kemajuan

mahasiswa akan mendapatkan harga yang lebih

bangsa dalam rangka memperingati Hari

bahwa perkembangan penggunaan digital dinilai

momentum ini dapat menjadi bakti IPB Press

Semua dilakukan dalam satu waktu dengan tetap

membantu dan menyemangati generasi muda

mencetak tugas akhir melalui www.ipbpress.com,

Indonesia kedepannya.

hemat dan keuntungan diskon menarik dari berbagai

merchant yang akan segera bekerja sama. (**/Zul)

Saat ini Revolusi Industri 4.0 semakin cepat

berkembang. Siapa yang tidak bisa segera beradaptasi

akan segera terdisrupsi sehingga memanfaatkan

teknologi digital (Internet of Things) memang sudah
menjadi keharusan yang dilakukan. Website
merupakan salah satu teknologi digital yang telah
menjadi sarana pengenalan produk yang paling mudah
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Perkuat Kompetensi dan Karakter Lulusan,
Departemen PTN IPB University Hadirkan Pakar Manajemen Pendidikan
Discussion (FGD) atau sebagai dosen tamu, peningkatan
kesempatan pengalaman kerja melalui berbagai program
magang, dan pelayanan purna lulus.
Pentingnya berbagai kemampuan ini dirasakan oleh Dr
Buyung AR Hadi, alumnus Departemen Proteksi Tanaman
IPB University yang kini berkarir sebagai agricultural

T

untutan dunia kerja yang semakin besar membuat

perguruan tinggi perlu meningkatkan kompetensi
lulusannya. Di sisi lain, karakter seorang sarjana

yang proaktif, mampu berpikir kritis, dan memiliki
kemampuan komunikasi yang mumpuni juga perlu terus
diasah.
Departemen Proteksi Tanaman (PTN) Fakultas Pertanian,
IPB University menjawab tantangan ini dengan melakukan
penguatan kompetensi dan karakter lulusannya dengan
mempertemukan stakeholders dari unsur pemerintah,
perguruan tinggi, industri, dan alumni untuk berbagi
perspektif tentang kriteria lulusan yang diharapkan
khususnya di era digitalisasi.
Dr Illah Sailah, dosen IPB University yang memiliki
pengalaman luas soal manajemen pendidikan tinggi
mengatakan perlunya dukungan pemerintah dalam
menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang adaptif dan
kompeten. Menurutnya, pemerintah berharap agar

officer di FAO. Menurut Dr Buyung, meskipun kampus
telah menyediakan fasilitas yang prima untuk mengasah
kompetensi keprofesian, mahasiswa harus bisa
meningkatkan kapasitas diri. Seperti menguasai metode
ilmiah, berpikir kuantitatif, berlatih berwirausaha, belajar
berkomunikasi di depan umum, meningkatkan
kemampuan berbahasa asing, dan berorganisasi.
“Semua skill ini tidak akan diperoleh kecuali mahasiswa
bertekad mencari dan memanfaatkan berbagai
kesempatan belajar di dalam kelas dan di lapangan,” ujar
alumnus yang pernah menjadi peneliti senior di
International Rice Research Institute ini.
Hal yang sama juga disampaikan Iskandar Zulkarnain, MP
sebagai ASEAN IFS CU Leader Corteva Agriscience bahwa
lulusan yang diharapkan oleh industri perlu
mengembangkan skill terhadap teknologi terapan,
memiliki karakter pantang menyerah, meningkatkan
kompetensi melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
adaptif, dan mampu berpikir kreatif dalam penyampaian
ide dan pemberian solusi. (**/Zul)

perguruan tinggi dapat meningkatkan kompetensi lulusan
melalui kurikulum intra, ko, dan ekstra. Serta berkolaborasi
dengan pemerintah dan industri agar mahasiswa dapat
mengembangkan diri menjadi powerful agile learner.
Sementara itu, Prof Dr Tarkus Suganda, Guru Besar
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mengatakan
bahwa untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja,
perguruan tinggi juga perlu terus memperbaharui konsep
dan metode pendidikan. Hal ini dapat ditempuh dengan
berbagai cara. Seperti pemutakhiran silabus dan kurikulum
sesuai perkembangan penelitian terkini, pelibatan alumni
dan pengguna dalam pelaksanaan Forum Group

7

Tingkatkan Mutu Pendidikan
dengan Audit Berbasis Manajemen Risiko

M

enyambut HUT RI ke-75, Pusat

audit yang terbaru menjadi hal utama untuk

Pengembangan Sumber Daya Manusia

menanggulangi hal tersebut. Ia juga mengatakan, jenis

(P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian

risiko bawaan atau yang melekat biasanya dikarenakan

kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menggelar

faktor institusi dan program yang dijalankannya belum

webinar seri ke-10 dengan topik utama “Audit Berbasis

baik.“

Risiko di Perguruan Tinggi”, (13/8). Kepala P2SDM, Dr
Amiruddin Saleh mengatakan bahwa ini adalah komitmen
perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan
melalui audit berbasis manajemen risiko. Dengan adanya
Kampus Merdeka, tentunya standar operasional prosedur
(SOP) beserta sistem audit yang dijalankan juga akan lebih
berbeda, sehingga kesalahan yang lalu tidak berulang
kembali. Ia berharap akan adanya evaluasi mutu berbasis
aplikasi BAN-PT minimal 3.0.
Sebagai narasumber utama, Dr Maralus Panggabean,
Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI
memaparkan bahwa audit berbasis risiko lebih
diprioritaskan pada risiko kegiatan dan prosesnya serta
pengendalian terhadap risiko yang terjadi. Perbedaannya
dengan manajemen risiko adalah auditor lebih
memastikan bahwa risiko yang timbul telah dimitigasi
dengan baik serta mengendalikan timnya agar hasil audit
lebih maksimal.
Bentuk risiko audit sendiri ada dua yaitu adanya kesalahan
material dan gagal menemukan kesalahan material yang

Kita harus mempunyai suatu gambaran bahwa yang
menjadi coverage dari luang lingkup yang kita audit itu
apa,” ungkapnya.
Maka dari itu, pemetaan audit universe penting untuk
menentukan strategi pendekatan dan penerapan teknik
audit. Setelah itu, perlu dilakukan penyaringan untuk
membedakan lingkupan yang berupa material maupun
signifikan lalu dapat ditentukan indikatornya serta
penaksiran skala risikonya.
Adapun audit workshop dapat dilakukan berdasarkan
kriteria risikonya serta ditentukan jadwalnya. Bila audit
risiko dilakukan berbasis tiga lini pertahanan, SPI
dinyatakan sebagai internal auditor untuk menguji
keandalan risiko, sedangkan inspektorat jenderal sebagai
eksternal auditor.
“Auditor sudah harus mengendalikan timnya dengan
menyusun audit berbasis risiko, berapa orang, berapa hari,
aspek mana yang perlu yang diperiksa lebih intens dan
seterusnya.” Tutupnya. (MW/Zul)

ada. Pentingnya dokumen-dokumen audit serta referensi
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Pakar IPB University: Meski di Masa Pandemi
PDB Sektor Perikanan Turun, Tapi Potensi Bangkit Kembali Tinggi

D

i era normal baru, Indonesia mengalami

19), akan tetapi dengan adanya pandemi COVID-19, maka

dibutuhkan adalah bangun strategi untuk lima

sistem pembelajaran daring mau tidak mau harus

tahun ke kontraksi ekonomi. Berdasarkan data

dilaksanakan. Usaha yang cepat dan adaptif akan menjadi

Badan Pusat Statistika (BPS), Produk Domestik Bruto

peluang. Kemampuan kita beradaptasilah yang

(PDB) nasional triwulan kedua secara nasional turun 5.32

menentukan arah perusahaan. Yang depan. Tapi tetap

persen, akan tetapi secara kuartal minus 4,19 persen.

harus lincah untuk adaptasi jika ada perubahan,” ucapnya.

Khusus bidang perikanan minus 0,63 persen.

Dr. Sugeng menyampaikan konsumen saat ini cepat

“Angka ini bukan berarti tidak ada peluang untuk bangkit

berubah dan tidak loyal, karena banyaknya persaingan

kembali,” ucap Dr Sugeng Hari Wisudo, dosen IPB

bisnis. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan bagi para

University yang juga Ketua Departemen Pemanfaatan

pebisnis produk pangan untuk mengambil peluang adalah

Sumberdaya Perikanan (PSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu

dengan melakukan diversifikasi produk.

Kelautan (FPIK) ketika baru-baru ini berdiskusi dalam
Forum Komunikasi Kemitraan Perikanan Tangkap (FK2PT)
tentang Era Adaptasi Normal Baru Dunia Usaha dan
Industri Perikanan Kelautan Peluang Tantangan dan Arah
ke Depan.

Sementara itu, Ketua FK2PT, Dr Agus Suherman
mengatakan bahwa pemerintah perlu memperluas
program padat karya untuk para pelaku usaha perikanan
tangkap. Bentuknya bisa berupa program bantuan alat
bantu tangkap. Seperti bubu lipat yang bisa dikerjakan

Menurutnya, memasuki industri era 4.0, yang dulu

hand made. Jika dikerjakan oleh tenaga manual, tentu

monodisiplin, saat ini segala bidang sudah

dampaknya akan luar biasa dalam rangka menciptakan

bertransformasi menjadi multidisiplin bahkan

lapangan pekerjaan. Sehingga akan menggerakkan

transdisiplin. Selain itu ada banyak ketidakpastian yang

perputaran ekonomi di desa pesisir karena desa nelayan,

sama sekali tidak bisa diduga. Satu contoh adalah terjadi

ini sangat penting dan strategis. Contoh lainnya adalah

di IPB University.

pembiayaan dengan bantuan padat karya untuk

“Awalnya IPB University siap menerapkan kurikulum jarak
jauh selama dua tahun e-learning (sebelum ada COVID-

masyarakat nelayan seperti pembangunan kapal yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. (dh/Zul)
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