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Musrenbang IPB Petakan Strategi 2019-2023
“Sistem remunerasi dan sumberdaya manusia menjadi
prioritas utama kita selain itu. Yang juga menjadi perhatian
adalah persoalan vital seperti air, listrik, ruang kuliah yang
nyaman, asrama, alat laboratorium, ruang laboratorium,
laboratorium lapang dan etalase lapang dan energi,”
terangnya.

D

alam rangka pembahasan rencana kegiatan dan
anggaran Institut Pertanian Bogor (IPB) 2019,
Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
IPB menggelar Musyawarah Perencanaan dan
Pengembangan (Musrenbang) 2018 di IPB International
Convention Center, Bogor (13/8). Rektor IPB, Dr. Arif Satria
dalam sambutannya mengatakan bahwa ini adalah
momentum untuk membuat keputusan strategis yang
akan menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan IPB selama
2019.
“Berdasarkan visi dan misi, IPB ingin menghasilkan lulusan
yang bagus. Oleh karena itu, peta strategi yang akan
dihasilkan dari Musrenbang ini penting untuk memberikan
arahan bagi kita semua. Saya berharap dalam perencanaan
dan pengembangan IPB ke depan bisa adil sesuai
kebutuhan bukan adil pemerataan,” ujar Rektor IPB.

Sementara itu, prioritas kedua adalah implementasi
kurikulum 2019, Tani Center dan hilirisasi inovasi, talent
pool mahasiswa, smart governance dan world university
ranking. Adapun strategi pengembangan IPB 2019-2023
adalah meneguhkan IPB sebagai ancho academic excellence
yang menghasilkan lulusan techno sociopreneur unggul
berkarakter, mengkonstruksi ekosistem inovasi yang
adaptif terhadap transformasi digital society,
mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkokoh
peran IPB sebagai strategic alliance dalam pembangunan
daerah dan nasional.
“Strategi lainnya adalah membangun semangat maju
bersama dan transformasi kultur excellence dengan
memperkuat keterlibatan seluruh warga IPB dalam
kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip learning
organization. Juga menjembatani dan berperan aktif dalam
membangun konektivitas lokal, nasional, dan global,”
terangnya. (dh/Zul)

Menurutnya program prioritas pertama 2019 adalah untuk
terwujudnya excellent innovation ecosystem, robust ICT
system (mengintegrasikan sistem informasi, jaringan dan
insfrastruktur information technology), green and smart
infrastructure, laboratorium facilities, remuneration system
serta human capital management.
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3.817 Mahasiswa Baru IPB Lakukan Flash Mob Asian Games

S

ekira 3.817 mahasiswa baru (angkatan Saga
Agrisatya atau angkatan 55) Institut Pertanian Bogor
(IPB) ikuti Pra Masa Pengenalan Kampus Mahasiswa
Baru (Pra MPKMB) IPB di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (11/8). Rektor IPB, Dr. Arif Satria
memberikan pembekalan mengenai cara dan kiat-kiat
menjadi orang sukses yang cinta pertanian. “Pangan itu
penting sehingga peran mahasiswa IPB dalam pertanian
sangat dibutuhkan,” ujar Rektor IPB.

baru juga dapat berkontribusi aktif bagi Indonesia,” ujar
panitia MPKMB. (**/Zul)

Setelah mendapatkan pembekalan dari Rektor IPB, dalam
rangka menyambut salah satu perhelatan nasional yang
akan berlangsung di Indonesia, Asian Games, mahasiswa
baru ini kemudian serentak melakukan ash mob. Mereka
terbagi dalam lima tempat di sekitar Kampus IPB Dramaga,
Bogor.
“Walaupun kegiatan dilakukan pada siang hingga sore hari,
mahasiswa baru tidak kenal lelah dan tetap dapat
mengikuti gerakan yang sudah dipersiapkan panitia
dengan bersemangat. Flash mob ini diiringi lagu berjudul
Bright as the Sun, lagu yang menjadi tema Asian Games
2018. Melalui acara ini, diharapkan selain dapat mengenal
kampus dan rangkaian MPKMB IPB 55, para mahasiswa
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Aksi Rektor IPB Tanam Hortikultura Bersama
Ribuan Mahasiswa Baru

R

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria
melakukan penanaman tanaman hortikultura
bersama ribuan mahasiswa baru di area sekitar
Asrama Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU),
Kampus IPB Dramaga Bogor (12/8). Aneka benih dan bibit
hortikultura diantaranya cabai, tomat, bayam dan
kangkung ditanam bersama dalam suasana keceriaan.
“Ini merupakan langkah kecil dari kegiatan pertanian kita.
Yang paling simple atau sederhana adalah menanam
tanaman hortikultura yang proses panennya singkat.
Merawat tanaman sama dengan merawat kehidupan.
Tantangan kita pertama adalah bagaimana merawat
tanaman-tanaman ini agar bisa hidup. Mengamati
perkembangan tanaman akan membangkitkan rasa cinta
kita terhadap dunia pertanian dan alam ini," ujar Rektor IPB.
Harapannya, dengan adanya kegiatan ini mahasiswa baru
mulai jatuh cinta pada pertanian dan kegiatan menanam.

Karena IPB ke depan akan diarahkan untuk menghasilkan
orang-orang yang terjun langsung dalam bidang
pertanian.
“Semoga dengan terjun langsung seperti ini, mahasiswa
lebih mengetahui masalah yang ada di lapangan.
Sensitivitas kita terhadap adanya masalah juga akan
meningkat dan menambah kecintaan kita terhadap
masyarakat. Selain itu, dengan terjun langsung ke
lapangan, kita dapat menangkap problem-problem sosial
yang ada. Itulah yang mendasari IPB harus hadir di
masyarakat, mendampingi masyarakat dan sekaligus
belajar dari masyarakat,” tutur Rektor.
Selain mahasiswa PPKU IPB dan para senior resident (SR),
kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan PPKU,
Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir IPB,
BEM KM IPB dan mahasiswa dari Asrama Kepemimpinan
IPB. (rf/Zul)
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Pisah Sambut, Apresiasi dan Perkenalan Sekolah Vokasi IPB
motivasi kita bersama menjadikan Sekolah Vokasi IPB
menjadi yang terdepan dan terbaik dalam menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi unggul,” demikian
ungkapnya.
Selanjutnya sambutan dari Direktur Program Diploma IPB
Periode 2014 – 2018, Dr. Ir. Bagus P. Purwanto, M.Agr yang
menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang
tinggi terhadap dedikasi dan kerjasama yang selama ini
terbangun di antara pimpinan, dosen maupun tendik
sehingga bisa membantu tugas beliau saat memimpin
Program Diploma IPB.

S

etelah transformasi Program Diploma menjadi
Sekolah Vokasi dan dilantiknya pimpinan baru,
Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor (SV-IPB)
menyelenggarakan acara Pisah Sambut, Apresiasi dan
Perkenalan Sekolah Vokasi IPB di IPB International
Convention Center, Bogor (10/8).
Acara ini diikuti tidak yang dihadiri oleh jajaran pimpinan
IPB, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) IPB, pengelola SV-IPB
periode sebelumnya, para dosen, serta tenaga
kependidikan (tendik). Mereka adalah Prof. Muhammad
Achmad Chozin, M.Agr (Ketua Majelis Wali Amanat IPB),
Prof. Dr. Ir. Muhammad Zairin Junior, M.Sc (Direktur
Program Diploma IPB periode 2004-2009 dan periode
2009-2014), Dr. Ir. Suwarno, MS (Wakil Direktur Bidang
Pendidikan periode 2007 - 2018), Dr. Drs. D. Iwan Riswandi,
SE, MSi (Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan
Pengembangan Periode 2014–2018) Dr. Ir. Irmansyah, MSi
(Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan periode
2014–2018) serta para Ketua Program Studi di SV-IPB.

Acara dilanjutkan dengan pemberian cinderamata dan foto
bersama dengan para pejabat Program Diploma IPB
periode 2004-2009, periode 2009-2014, serta periode 2014
– 2018 yang diberikan langsung oleh Dekan Sekolah Vokasi
IPB.
Setelah pemberian cinderamata, acara kemudian
dilanjutkan dengan sambutan berupa ucapan selamat,
pesan dan harapan dari Prof. Dr. Ir. M. Zairin Junior, MSc
serta Prof. Dr. Muhammad Achmad Chozin, M.Agr agar
Sekolah Vokasi IPB bisa terus maju dan menjadi yang
terbaik dengan semangat kebersamaan dari seluruh warga
SV-IPB.
Acara pisah sambut ini ditutup dengan doa, dilanjutkan
saling bersalam-salaman seluruh peserta yang hadir dan
menikmati sajian sambil beramah-tamah. (Wil/Zul)

Dr. Ir. Arief Daryanto, MEc selaku Dekan SV-IPB dalam
sambutannya menyampaikan perkembangan, prestasi
maupun rencana program yang akan dijalankan oleh
segenap pimpinan yang baru beserta para dosen dan
tendik SV-IPB. Diantaranya mengenai jumlah lulusan yang
akan diwisuda, perbaikan sistem pengelolaan informasi,
perbaikan kualitas pengelolaan akademik dan pelayanan
rencana pembangunan fasilitas kampus dan kerjasama
yang akan dibangun dengan stakeholders serta informasi
tentang student exchange yang bekerjasama dengan
Mindoro State College of Agriculture and Technology
(MINSCAT), Philipina dalam program SEAMEO-TVAT
participant to Vocational School of IPB Indonesia.
“Saya mengajak kepada semua pimpinan, dosen maupun
tenaga kependidikan untuk bekerja bersama-sama dengan
baik dengan penuh semangat untuk melanjutkan cita-cita
pendahulu kita yang telah membesarkan Program Diploma
IPB. Kita jadikan momentum dan tantangan sebagai
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“Millephony”, Konser Khas Milenial Ala Mahasiswa IPB
Akanito Gultom, Giri Rizki Riyadi, Amy Meitasari, Agnia
Maysarah Noor dan Dimas Erik Sumilat.
Ketua Pelaksana, Diva Agimas Novansa Putri menyatakan,
“Semua tantangan yang dilewati menjadi pembelajaran
berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas konserkonser selanjutnya. Kerja keras, kerja sama, daya tahan,
disiplin, komitmen dan saling menguatkan antar anggota,
menjadi landasan utama bagi kami untuk dapat
menampilkan yang terbaik,” ujarnya.

G

enerasi milenial dikenal sebagai generasi yang
bebas, ekspresif namun juga mulai menghadapi
lunturnya nilai norma dan budaya. Paduan Suara
Mahasiswa (PSM) Agria Swara Institut Pertanian Bogor (IPB)
menjawab tantangan citra generasi milenial dalam konser
The 5th Internal Concert, “Millephony: New Generation’s
Symphony”. Konser ini memadukan dua kata yaitu Millenial
dan Symphony dengan tujuan bahwa generasi milenial
juga dapat berkarya dan memiliki karakter baik yang
dibentuk dalam disiplin paduan suara, bersedia berproses
dan memiliki semangat yang tinggi.

Tampak hadir menikmati konser, Wakil Rektor bidang
Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr. Drajat Martianto,
Kasubdit Pengembangan Prestasi dan Reputasi Mahasiswa,
Dr. Ujang Suwarna, Pembina PSM Agria Swara IPB, Dr. drh.
Agus Lelana dan Pelatih Agria Swara, Arvin Zeinullah
(FI/ris)

Konser yang merupakan kegiatan rutin tahunan ini digelar
Agria Swara untuk internal anggota maupun umum. Total
penyanyi yang bergabung dalam konser ini sebanyak 89
orang. Konser yang digelar di Gedung Kemuning Gading,
Bogor, Sabtu (4/8) ini dihadiri oleh sekiranya 300 penonton.
Selain menghibur ratusan pasang mata yang hadir, konser
ini juga disiapkan untuk melatih teknik vokal, mental dan
kemampuan organisasi para anggota baru.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang
membantu suksesnya konser ini. Semoga konser ini dapat
dijadikan sarana belajar bagi adik-adik baik dari oleh vokal
maupun berorganisasi serta tidak berhenti untuk
mengembangkan diri,” sebut Yonathan Arderian Mantik
selaku Ketua PSM Agria Swara IPB.
Konser terdiri dari enam sesi dengan masing-masing tiga
lagu pada tiap sesinya. Genre musik yang dibawakan pun
beraneka ragam, mulai dari klasik, tradisional hingga pop.
Pada konser internal kali ini, paduan suara dipimpin oleh
para konduktor yang merupakan mahasiswa-mahasiswi IPB
berpengalaman yang telah berkali-kali membawa harum
nama IPB di berbagai kompetisi nasional maupun
internasional. Kelima konduktor ini adalah Ketura Anggina

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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