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Penyematan Satya Lancana Sujana Utama
untuk 3 Guru Besar IPB

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Sidang Terbuka
IPB khusus Orasi Ilmiah Guru Besar yang bertempat di
Kampus IPB Dramaga (5/5). Ketiga Guru Besar IPB
tersebut adalah Prof. Yusli Wardianto dari Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Prof. M Faiz Syuaib
dari Fakultas Teknologi Pertanian (FATETA) IPB, dan Prof
Husin Alatas dari Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA). Rektor IPB , Dr. Arif Satria
berkesempatan memimpin Sidang Terbuka Orasi Ilmiah
Guru Besar ini.

“Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan
sumberdaya hayati laut yang begitu tinggi nilainya.
Khususnya sumberdaya krustasea dengan penekanan pada
biodiversitas dan bioinformasi (informasi biologi) bagi
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya krustasea yang
berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia yang
tertuang pada Sustainable Development Goals poin ke -14,
yaitu melestarikan dan memelihara penggunaan
sumberdaya udara, laut, dan bahari untuk pembangunan
yang berkelanjutan,” jelas Prof Yusli.

Orasi Guru Besar terbagi ke dalam tiga sesi. Sesi pertama
diawali orasi Prof. Yusli yang memaparkan tentang
“Sumberdaya Krustasea Indonesia, Biodiversitas dan
Bioinformasi sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan”.

Sementara itu, pada sesi selanjutnya, Prof. Faiz menjelaskan
terkait “Rekayasa Faktor Manusia (Human Factors
Engineering) untuk Peningkatan Produktivitas sesuai
Karakteristik Petani Indonesia dan Sistem Kerjanya”.
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“Kencangnya laju modernisasi, industrialisasi, dan
globalisasi memaksa kita untuk melakukan perubahan
pada sistem, alat, dan metodologi kerja. Tidak terkecuali
pada sektor pertanian sebagai penyedia kesempatan kerja
terbesar di Indonesia. Kebutuhan teknologi dan
mekanisme yang terus berkembang tidak diimbangi
dengan faktor unik manusia yang menyebabkan berbagai
risiko akibat pekerjaan. Rekayasa faktor manusia adalah
disiplin ilmu yang menjadi solusi atas interaksi manusia
terhadap sistem dan lingkungan kerjanya. Hal ini dapat
mengambil peran yang sangat penting untuk perbaikan
sistem kerja, mengurangi risiko akibat kerja, meningkatkan
e siensi dan produktivitas kerja, juga untuk pemilihan,
diseminasi, dan implementasi teknologi yang tepat dalam
suatu sistem kerja,” ujar Prof Faiz.
Pada sesi orasi terakhir, Prof Husin Alatas menyampaikan
topik tentang “Fisika dan Paradigma Kompleksitas serta
Perannya Menuju Keilmuan Transdisiplin”. “Dalam beberapa
abad terakhir, sika telah mengalami empat revolusi besar.

Keempat hal itu adalah lahirnya sika kuantum, sika
relativistik, sika nonlinear, dan terakhir pada ujung abad
ke-20 adalah didiseminasikannya sains kompleksitas oleh
ilmuwan-ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu dimana
revolusi tersebut menghasilkan paradigma baru, yaitu
kompleksitas ekologi, ekonomi, maupun sosial. Fisika harus
mampu mereformasi diri dan menghilangkan sekat
keilmuan untuk mulai berinteraksi dengan disiplin-disiplin
ilmu lain sebagai upaya menjawab persoalan yang
dihadapi peradaban saat ini terkait keberlanjutan bumi
(earth sustainability) untuk menopang keberlangsungan
umat manusia,” papar Prof Husin.
Orasi IImiah Guru Besar diakhiri dengan penyematan Satya
Lancana Sujana Utama kepada ketiga guru besar IPB oleh
Ketua Dewan Guru Besar IPB, yaitu Prof. Muh. Yusram
Massijaya. Orasi Ilmiah ini terselenggara atas kerjasama
Direkrorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan
Mahasiswa Baru (Dit APPMB) dan Dewan Guru Besar (DGB)
IPB. (UAM/ris)
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IPB Tuan Rumah Diskusi PTN Indonesia
Menuju Internasionalisasi

D

alam rangka memperkuat implementasi Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) menuju
internasionalisasi perguruan tinggi, Institut
Pertanian Bogor (IPB) menjadi tuan rumah Rapat
Koordinasi (Rakor) Forum Penjaminan Mutu Badan
Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (FPM BKS PTN)-Barat
2018 di Kampus IPB Dramaga (4/5). IPB merupakan salah
satu penggagas dan perintis dari FPM BKS PTN-Barat yang
beranggotakan 32 PTN. Pada kesempatan ini ada 24
perguruan tinggi yang hadir.
Ketua Pelaksana Kegiatan yang juga Kepala Bidang
Standar Mutu dan Asesmen Mutu, Kantor Manajemen
Mutu dan Audit Internal (KMMAI) IPB, Dr. Chairun Nisa
menyampaikan bahwa Rakor ini adalah ajang berbagi
informasi dan saling belajar antar perguruan tinggi,
terutama dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi.
Dengan harapan semua perguruan tinggi mampu
meningkatkan budaya mutunya.
“Kita harus semangat untuk meningkatkan budaya mutu
ini. Kita bergerak bersama-sama untuk
mengimplementasikan sistem penjaminan mutu dan terus
berusaha meningkatkannya. Karena yang namanya mutu
itu adalah proses untuk menjadi yang terbaik. Mau tidak
mau kita harus bergerak, jika tidak maka kita bisa

tertinggal. Kita mengharapkan agar pendidikan dapat
menghasilkan sumberdaya manusia yang baik dan
berkualitas," ujarnya.
Dalam Rakor ini, Kasubdit Penjaminan Mutu, Direktorat
Penjaminan Mutu Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI, Dr. Syahrul
Aminullah mengatakan bahwa saat ini Kemenristekdikti
telah menyediakan SPMI Mobile. Ini merupakan layanan
untuk masyarakat agar lebih memahami SPM-Dikti untuk
membangun budaya mutu Perguruan Tinggi.
Melalui SPMI Mobile ini, Kemenristekdikti dapat
memberikan layanan informasi berupa pertanyaan dan
jawaban terkait SPMI dan Standar Nasional (SN)
Kemenristekdikti. Pada SPMI Mobile ini ada 300 fasilitator
pusat dan wilayah yang akan memberikan layanan. Setiap
perguruan tinggi harus selalu update informasi dan akan
ada apresiasi bagi yang SPMI-nya paling bagus.
"Harapannya dengan adanya ini kita akan siap untuk
menuju internasionalisasi. Kita perlu berbahagia karena
baru kali ini pemerintah memfasilitasi dalam akreditasi
internasional" terang Dr. Fredinan Yulianda selaku
moderator dalam kegiatan ini. (Uum/Zul)
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Humas IPB Berburu Ilmu Public Relations
ke London School of Public Relations Jakarta

B

agian Humas, Biro Komunikasi, Institut Pertanian
Bogor (IPB) berburu ilmu Public Relations (PR) ke
London School of Public Relations (LSPR), Jakarta
(4/5) dalam ajang Perhumas Coﬀee Morning With London
School of Public Relations yang mengambil tema “PR
Zaman Now: Public Relations in The Age of Disruption”.
Selain mengikuti acara coﬀee morning ini, Humas IPB juga
melakukan studi banding pengelolaan komunikasi institusi
ke LSPR.
Ketua Perhumas Indonesia, Agung Laksamana, saat
menjadi narasumber coﬀee morning mengatakan, “Saat ini
media sudah berubah dimana siapapun bisa menjadi
jurnalis. Dunia kerja saat ini semakin kompetitif. Masyarakat
ingin berita yang real time. Perubahan besar terjadi dalam
kehidupan masyarakat. Pandangan seseorang terhadap
cita-cita dalam hidupnya pun berubah. Dulu ketika ditanya
soal cita-cita, seorang anak akan menyebut ingin jadi
astronot atau dokter. Zaman sudah bergeser. Anak kecil
sekarang jika ditanya apa cita-citanya, tak segan ia akan
menjawab ingin jadi seorang youtuber,” papar penulis buku
“Public Relations in The Age of Disruption” ini.

Selain itu, ia menambahkan bahwa di zaman now ini, news
bisa muncul meski tidak mendalam, tidak detail, tidak
cover both side dan tidak ada kon rmasi dari narasumber.
“Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para praktisi public
relations, “ tandas Agung. Di era ini, semua orang bisa
menjadi seorang public relations (PR). Persaingan pun
menajam terhadap profesi ini. “Persaingan bukan lagi
hanya dengan sesama lulusan komunikasi, tetapi lulusan
ekonomi, insinyur dan dokter pun bisa terjun ke profesi
sebagai PR, “ papar Agung.
Pembicara lainnya, Prita Kemal Gani selaku Founder &
Director LSPR Jakarta, menyampaikan terkait tips dan kiatkiat menghadapi era disrupsi. Prita menyampaikan peran
PR di zaman now yang serba digital. “Seorang PR harus
dapat merekomendasikan bagaimana instansi tempatnya
berkerja bisa lebih e sien. Seorang PR harus memiliki
karakter entrepreneur and leadership. Seorang PR harus
beretika, banyak bergaul, inovatif dan kreatif, serta memiliki
global mindset dan global network. Seorang PR itu harus
certi ed,” tandasnya. (dh/zul)
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Sebelum Turun Lapang, Mahasiswa IPB
Dibekali Ilmu Kenali Potensi Wilayah
"Pengintegrasian Pendidikan dan Pengabdian Kepada
Masyarakat dalam Pengarusutamaan Pertanian". Jumlah
peserta KKN-T yang terlibat sebanyak 2.233 orang
mahasiswa, yang akan disebar di 10 provinsi, 29
kabupaten dan 2 kota yang ada di Indonesia.

K

uliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) adalah salah satu
program pengabdian kepada masyarakat yang
digelar Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan
menerjunkan para mahasiswa ke berbagai daerah agar
mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat dan
meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan yang
sedang berkembang di masyarakat sekaligus memberikan
solusi.
Sebelum para mahasiswa ini turun ke lokasi KKN-T,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) IPB memberikan kuliah pembekalan yang
bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
menggali potensi wilayah yang akan menjadi area KKN-T
nya. Pembekalan dilakukan di Kampus IPB Dramaga, (5/5).

Lingkup identi kasi potensi wilayah yang dilakukan
meliputi kajian potensi wilayah dan permasalahan yang
berkembang, baik masalah pertanian maupun masalah
kelestarian lingkungan wilayah setempat, kaji tindak
dengan uji coba penerapan ilmu sesuai bidang ilmu
mahasiswa, penyuluhan dengan ceramah dan demonstrasi
plot, pendidikan dengan kursus dan pelatih, serta menjadi
penghubung dan pengerak (fasilitator dan komunikator
lembaga, dinamisator dan motivator pembangunan).
Identi kasi potensi wilayah dan permasalahan daerah
dilakukan dengan pengamatan kondisi sik wilayah yaitu
letak dan kondisi geogra s, tata guna lahan, infrastruktur
(jalan, irigasi, air, listrik, komunikasi), kondisi demogra ,
sosial dan perekonomian daerah, serta kelembagaan
sesuai profesi mahasiswa.
"Harapannya dari program KKN-T ini mahasiswa dapat
mengidenti kasikan potensi wilayah yang nantinya dapat
ditingkatkan untuk mendukung kemajuan ekonomi
wilayah tersebut seperti menangani atau mencari solusi
terhadap permasalahan pertanian dan kelestarian
lingkungan dalam masyarakat,” ujarnya. (lundu/Zul)

Dr. Iwan Prihantoro selaku Ketua Panitia Pelaksana KKN-T
IPB mengatakan kali ini program KKN-T mengangkat tema
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Departemen Agribisnis FEM IPB Siap Kembangkan Sektor
Pertanian Kabupaten Blora
yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Blora dalam
waktu dekat dalam bentuk KKN-T yang menjadi ciri khas
IPB dengan memberikan beberapa program untuk
pengembangan potensi agribisnis yang ada di Blora,"
tambah Dr Anna Fariyanti.

M

enindaklanjuti nota kesepahaman
(memorandum of Understanding/MoU) antara
Pemerintah Kabupaten Blora dengan Institut
Pertanian Bogor yang ditandatangi oleh Rektor IPB dan
Bupati Blora pada November 2017, Fakultas Ekonomi dan
Managemen (FEM) IPB bersama dengan Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan,
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
melaksanakan kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian
Kerja Sama (PKS) pada Sabtu, 5 Mei 2018 di Kampus IPB
Dramaga dengan dihadiri Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Wakil
Rektor IPB Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr.
Drajat Martianto, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB Bidang
Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Sugeng Heri Suseno,
utusan Pemerintah Kabupaten Blora dan beberapa
perwakilan pemerintah daerah lainnya yang hadir
bersamaan dengan acara Pembekalan Potensi Wilayah
kepada mahasiswa IPB yang akan melaksanakan Kuliah
Kerja Nyata-Tematik (KKN-T).

Departemen Agribisnis IPB bersama Pusat Kajian
Hortikultura Tropika (PKHT) IPB juga menjalin kerjasama
dengan PT Gendis Multi Manis-Bulog. Pada kesempatan
yang sama, Dr. Netti Tinaprila yang merupakan dosen
Departemen Agribisnis IPB dan juga Sekretaris PKHT IPB
mengungkapkan. "Teknis untuk pelaksanaan program
kerjasama ini tentu membutuhkan departemendepartemen teknis lainnya, seperti kolaborasi Fakultas
Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi
Pertanian, dan Sekolah Bisnis. PKHT siap mendukung agar
Perjanjian Kerja Sama ini berjalan dengan baik dan PKHT
siap membantu dalam penyediaan sumberdaya manusia,"
ungkap Dr Netti.
Sebelum penandatanganan surat perjanjian kerjasama,
juga dilaksanakan diskusi pengembangan peternakan
melalui penyediaan pakan yang berkualitas dan murah
bersama pakar Ilmu Nutrisi dari Fakultas Peternakan IPB,
yakni Prof. Nachrowi serta diskusi pengembangan pasca
panen produk agribisnis unggulan Blora antara Dinas
Pertanian dan Tanaman Pangan bersama PKHT IPB.
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Ir.
Wahyu Agustini, M.Si menyampaikan, "Kami sangat
mengharapkan bantuan program kerjasama yang saling
menguntungkan untuk mengembangkan potensi ternak
sapi potong di Blora yang populasinya 231.045 ekor. Angka
ini tertinggi di Jawa Tengah.” (SMH/sn)

Kerjasama ini merupakan upaya untuk mewujudkan
program-program aksi pengembangan agribisnis Blora
yang inklusif dan berkelanjutan. Koordinator kegiatan
kerjasama IPB dan Kabupaten Blora, Dr Anna Fariyanti
menyampaikan, "Melalui kegiatan ini, kami ingin
mengeratkan kerjasama antara Kabupaten Blora dan IPB,
terlebih dalam sektor pertanian di Blora yang memiliki
potensi besar namun belum dapat dikembangkan optimal."
Kabupaten Blora memiliki potensi peternakan dengan
peringkat nomor dua di Indonesia dan ini adalah peluang
besar untuk dapat dikembangkan. "Nanti kita akan
memfasilitasi dalam bentuk pembekalan untuk mahasiswa
FEM secara umum dan ada juga pembekalan secara khusus
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IPB dan Himpunan Alumni Gelar Forum Silaturahmi
Alumni Eselon I Lintas Angkatan
sangat penting dilakukan secara berkala sehingga
terbangun sinergi dan kolaborasi antar alumni dan IPB
untuk pembangunan IPB dan Indonesia ke depan.
“Kekuatan alumni IPB sangatlah besar, namun ibarat
puzzle, tentu jika dihimpun akan lebih bermanfaat dan
berguna secara luas. Harvard University misalnya, menjadi
sebesar itu karena kekuatan alumninya”, tambahnya.

D

irektorat Kerja Sama dan Hubungan Alumni
(DKHA) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerja
sama dengan Himpunan Alumni (HA) IPB
mengadakan Forum Silaturahmi Lintas Angkatan (FSA) IPB.
Kegiatan yang bertajuk “Soliditas dan Kolaborasi Alumni
dalam Membangun Bangsa” ini digelar di Graha Sawala,
Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, Jakarta Pusat (04/5). Respon yang sangat
baik ditunjukkan alumni IPB dengan hadirnya sekitar 50
alumni dari berbagai latar belakang profesi.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria yang turut hadir didampingi
sejumlah pejabat diantaranya Wakil Rektor, Dekan dan
Direktur, menyampaikan bahwa IPB akan membangun
integrated farming di Cikabayan dan Sukamantri. Selain
itu, kondisi kampus IPB Dramaga akan semakin diperelok
dengan adanya taman di bundaran depan gerbang
kampus utama. “Ini tentu tak lepas dari peran alumni
dalam perbaikan segala sektor di kampus tercinta kita,”
ujarnya.
“Adanya ikatan yang kuat antar alumni menjadi sangat
penting bagi sebuah perguruan tinggi. Alumni harus
membangun solidaritas yang kokoh agar adik-adik
mahasiswa dapat terbantu dan lebih terarah dalam
menuju kehidupan pasca kampus. Selain itu, adanya
Himpunan Alumni (HA) ini dapat menjadi wadah dalam
membantu penumbuhkembangan ide start-up di kampus,”
sebut Ir Fathan Kamil, selaku ketua Himpunan Alumni (HA)
IPB.
Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti
Mulyati menyebutkan bahwa kegiatan bersama alumni

Dalam diskusi yang dilakukan secara santai penuh
kekeluargaan tersebut, para alumni menyampaikan
aspirasi untuk perbaikan kurikulum bagi mahasiswa IPB
agar terdapat keseimbangan yang baik antara kerja otak
kanan dan otak kiri. Usulan-usulan perbaikan tersebut
diharapkan dapat mencetak lulusan-lulusan IPB sebagai
leader dalam membangun pertanian Indonesia. Para
alumni sangat mendukung IPB yang mengarah kepada
revolusi IPB 4.0.
Turut hadir beberapa alumni IPB yang saat ini merupakan
pejabat eselon satu di beberapa bidang diantaranya
Bambang Adi Winarso (Plt. Sekretaris Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian); Musdhalifah Machmud (Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian); Bambang Prijambodo
(Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
Bappenas); Rina (Kepala Badan Karantina Ikan Kementrian
Kelautan dan Perikanan), Agung Kuswandono (Deputi
Kemenko Bidang Kemaritiman); Mat Syukur (Staf Ahli
Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional
Kementerian Pertanian); Harris Iskandar (Dirjen PAUD dan
Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan); dan Enny Sudarmonowati (Deputi Bidang
Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI), Kasan (Kepala Badan
Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan,
Kementerian Perdagangan); Muhammad Tau q (Staf Ahli
Bidang Produktivitas dan Daya Saing Kemenkop dan UKM).
Ketua Bidang Penguatan Jaringan dan Eksistensi Alumni,
Dewan Pengurus Pusat (DPP) HA-IPB, Dr. Dudi Hendrawan
mengatakan, bidang yang diamanahkan kepadanya
diharapkan dapat melakukan upaya dalam merajut
jejaring alumni, konsolidasi, membangun soliditas dan
kontributif terhadap almamater, sesama alumni dan
bangsa. “Semoga motto Satu Hati Satu IPB akan
mendorong seluruh keluarga besar IPB untuk saling
support dan saling membesarkan, “ tandasnya. (FI/sn)
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