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IPB Tawarkan Program Baru Pembinaan Petani Muda,
Siapkan 13 Ribu Hektar Lahan

D

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan
Karir, Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali
menggelar Studium Generale Pra Wisuda Sekolah
Vokasi IPB di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus
IPB Dramaga, Bogor (27/8). Acara ini bertujuan untuk
memberikan gambaran kepada para wisudawan yang akan
segera memasuki dunia kerja.

dengan model pengembangan IPB sebagai Techno-Socio
Entrepreneurial University yang tertuang dalam Rencana
Jangka Panjang IPB 2045. “IPB siap mencetak sumberdaya
manusia yang kompeten dan mampu menghadapi
tantangan persaingan global, memainkan peran-peran
kekinian yang selalu berpegang teguh kepada visi dan misi
IPB,” ujarnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa IPB
mempersiapkan para lulusannya agar siap menghadapi
persaingan angkatan kerja di Indonesia. Karena itulah IPB
menghadirkan solusi berdasarkan pendekatan baru

Menurutnya, saat ini kita berada dalam era yang penuh
ketidakpastian, era yang penuh dengan uktuasi, era yang
penuh dengan kompeksitas. Para lulusan dituntut untuk
mampu beradaptasi dalam situasi sekarang ini. Maka dari

Penanggung Jawab: Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Aris Solikhah
Editor : Siti Zulaedah, Rio Fatahillah CP Reporter : Dedeh H, Awaluddin Fotografer: Cecep AW, Bambang A
Layout : Dimas R Alamat Redaksi: Biro Komunikasi IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Dramaga
Telp. : (0251) 8425635, Email: humas@apps.ipb.ac.id
@official_ipb

@ipbofficial

Bogor Agricultural University

@ipb.ac.id

www.ipb.ac.id

itu, lulusan harus menyiapkan kompetensi apa yang harus
dimiliki dalam menghadapi perubahan. Misalnya harus
memiliki kemampuan berpikir kritis. Yakni mampu
menghadapi arus besar informasi yang sangat cair dan
terbuka. Kemampuan ini penting untuk dapat menyaring
dan mempertanyakan hal-hal apa yang berkembang dan
baru yang diterima. Tujuannya agar terhindar dari korban
berita-berita bohong. Yang kedua adalah kreativitas.
Kompetisi di masa depan akan berbasis pada kreativitas.
Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri dengan
kreativitas yang tinggi, lincah dan trengginas.
“Ketiga harus mempunyai skill komunikasi yang baik.
Komunikasi merupakan satu modal untuk dapat
meyakinkan seseorang baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis. Sehingga dengan komunikasi yang baik kita
dapat beradaptasi dengan sempurna. Keempat adalah
kolaborasi dimana sebuah kompetensi baru harus kita
perkuat untuk bisa meningkatkan kemampuan dan dapat
bersanding dengan orang lain,” kata Rektor.
Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pengembangan
Karir, Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir
IPB, Handian Purwawangsa, S.Hut, M.Si menjelaskan IPB
terus berupaya untuk mempersingkat masa tunggu para
lulusan dalam bekerja. Ada program baru yang ditawarkan
kepada para lulusan IPB yakni program pembinaan petani
muda. Dalam program ini para lulusan IPB ditawarkan dan
difasilitasi dengan pelatihan, lahan, permodalan, pasar,
teknologi informasi dan pendampingan.
“Jadi setelah ikut pelatihan para lulusan langsung dapat
berproduksi, pasarnya juga disiapkan dan difasilitasi. Jadi
untuk para lulusan IPB yang mau bergabung dan tertarik
menjadi petani dapat mendaftar dalam program terbaru
yaitu program pembinaan petani muda. Sehingga lulusan
tidak ada alasan tidak mempunyai lahan untuk bertani,
karena sudah disiapkan lahan seluas 13.000 hektar di
wilayah Bogor,” ujarnya.
Dekan Sekolah Vokasi IPB, Dr. Arief Daryanto
menyampaikan Sekolah Vokasi berjanji untuk
menghasilkan lulusan yang trampil, tangguh dan
berkualitas. Semoga janji tersebut terpenuhi oleh Sekolah

Vokasi IPB sehingga para calon wisudawan dapat bekal
yang sangat memadai untuk terjun ke dunia kerja dan
industri yang ada di tanah air kita.
“Selain terampil, tangguh dan berkualitas, para lulusan juga
harus mempunyai jiwa yang tanggap, tanggon dan
trengginas. Tanggap memiliki intelektual yang tinggi, dan
keahlian dan kemapuan yang mempuni, sedangkan
tanggon adalah memiliki mental yang membaja dan
trengginas memiliki kondisi sik yang prima dalam
menjalankan tugas sehari-hari. Mudah-mudahan dengan
memiliki jiwa tersebut para lulusan IPB dapat bekerja
dengan sangat baik dan menciptakan lapangan kerja atau
berkarir di dunia usaha atau industri,” tuturnya.
Studium generale kali ini menghadirkan alumni Sekolah
Vokasi IPB jurusan Budidaya Pertanian, Program Keahlian
Teknologi Benih angkatan tahun 2002, Sujino Pemungkas.
Sujino menyampaikan bahwa pekerjaannya setiap hari
hanya di lahan dan berkomunikasi dengan para petani.
“Jadi para lulusan jangan takut jadi petani. Pekerjaan petani
merupakan pekerjaan yang mulia yang dapat
menghasilkan pangan yang dikonsumsi oleh seluruh
masyarakat. Buktinya walaupun jadi petani saya bisa bicara
dan menjadi narasumber di depan semua orang yang
membutuhkan motivasi tentang pertanian. Untuk itu kita
harus selalu bersyukur menjadi petani, ayo majukan petani
Indonesia,” ujarnya.
Kemudian Head of Medco Foundation, Roni Pramaditia
menyampaikan bahwa menjadi pengusaha dan wirausaha
muda yang sukses itu tidak mudah. “Harus pandai memulai
usaha, mengelola, dan mengembangkan diri baik dan
produktif. Saat memulai, lebih baik kuasai satu bidang
usaha dengan sempurna, yang benar-benar diminati dan
dikuasai. Bangunlah usaha dengan pengetahuan dan bakat
yang dimiliki, terus maju berkembang untuk mendapatkan
kesuksesan,” ujarnya.
Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan nota
kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara
IPB dengan Medco Foundation dan IPB dengan Institut
Teknologi Sumatera (Itera). (Awl/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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IPB Gelar Pelatihan Teknologi Informasi untuk
Tenaga Kependidikan

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Pelatihan
Teknologi Informasi untuk tenaga kependidikan IPB di
Laboratorium Komputer, Departemen Ilmu Komputer
(Dept. Ilkom), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA), Kampus IPB Dramaga (23/8). Pelatihan yang
berlangsung selama tiga hari ini diselenggarakan untuk
mempersiapkan tenaga kependidikan IPB agar memilili
ketrampilan dasar komputer mengingat urgensinya dalam
menghadapi era industrialisasi 4.0 mendatang. Sebanyak
80 orang peserta yang mengikuti pelatihan ini merupakan
perwakilan dari seluruh unit kerja yang ada di IPB.
Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama dan
Pengembangan FMIPA IPB, Dr. Ir. Hamim, M.Si mengatakan
bahwa kegiatan ini dilakukan lebih cepat dari waktu yang
dijadwalkan dikarenakan kegiatan ini memiliki urgensi
yang tinggi. Tenaga kependidikan IPB memerlukan
pelatihan teknologi informasi sebagai bekal dalam
menghadapi era industri 4.0 sebagaimana yang
dicanangkan oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria, S.P, M.Si.
Pelatihan ini didampingi oleh tim dosen dari Departemen
Ilkom, FMIPA IPB yang telah memiliki serti kat resmi dari
Microsoft. Tim ini diharapkan dapat menyaring lima orang

peserta pelatihan terbaik yang akan mendapatkan
kesempatan untuk memperoleh serti kat profesional dari
Microsoft. Tim akan mendukung dan membersamai
peserta untuk tetap semangat dalam menjalani pelatihan
selama tiga hari ke depan guna membekali tenaga
kependidikan IPB dengan teknologi informasi yang up to
date.
Selain pelatihan ini, IPB telah melakukan banyak pelatihan
di berbagai bidang. Pelatihan ini diharapkan dapat
dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan
kemampuan personal dalam bidang informas
i dan teknologi bagi tenaga kependidikan IPB.
“Harapannya dari 80 orang peserta yang mengikuti
pelatihan ini akan muncul beberapa orang yang dapat
diandalkan untuk memberi manfaat bagi tenaga
kependidikan IPB yang lain. Sebanyak lima orang dari 80
orang peserta akan ditargetkan untuk bisa mengikuti
program lanjutan guna memperoleh serti kat professional
dari Microsoft. Pelatihan kali ini mendalami program
Microsoft Word dan Microsoft Excel,” ungkap Dr. Ir. Hamim,
M.Si. (AD/Zul)
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Program Studi Magister Bio sika IPB Mutakhirkan
Kurikulum Menuju IPB 4.0
bagi penyelenggara pendidikan magister. Hal ini
disebabkan, baru sepertiga saja peneliti LIPI yang
berpendidikan minimal S2. Oleh sebab itu, kemiripan
kurikulum yang ditawarkan Program Studi S2 Bio sika
Departemen Fisika FMIPA IPB dengan aktivitas beberapa
pusat penelitian LIPI menjadi kesempatan bagi Program
Studi S2 Bio sika Departemen Fisika FMIPA IPB untuk
mendapatkan calon mahasiswa baru dari LIPI. Kesempatan
semakin terbuka jika saja ditawarkan program S2 by
research,” ujarnya.

P

rogram Studi Magister (S2) Bio sika, Departemen
Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA), Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengacu pada kompetensi dalam statuta merumuskan
kurikulum 2019 dengan menggunakan tiga kata kunci
yaitu molecular biophysics, biobased advanced materials,
serta complexity and sustainability. Berdasarkan tiga kata
kunci tersebut, kurikulum S2 Bio sika IPB memiliki ciri khas
yang sesuai dengan visi dan misi IPB dengan pro l lulusan
yang adaptif dalam mengantisipasi perkembangan
keilmuan yang mengarah pada keilmuan interdisiplin.
Hal ini disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, Prof. Husin Alatas
dalam Lolakarya Pemutakhiran Kurikulum Program Studi S2
Bio sika, Departemen Fisika FMIPA IPB di Bumi Katulampa
Hotel Bogor, (27/8). Kegiatan ini digelar dalam rangka reorientasi kurikulum IPB menuju era 4.0.
Narasumber yang hadir dalam acara ini adalah Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Laksana Tri
Handoko, Peneliti Ahli Utama BPPT & Tim Ahli Kementerian
Kesehatan RI Bidang Pascapanen Tanaman Obat, Dr.
Lamhot Parulian Manulu, Kepala Program Studi S2 dan S3
Ilmu Bahan, Departemen Fisika, FMIPA Universitas
Indonesia, Dr. Vivi Fauzia.

Sementara itu, menurut Dr. Lamhot P. Manalu, selama ini
belum ada alumni S2 Bio sika Departemen Fisika, FMIPA
IPB yang bekerja sebagai perekayasa ataupun peneliti di
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Padahal, jika dilihat dari beberapa pusat penelitian
dibawah BPPT, banyak yang sangat terkait.
“Semisal, Pusat Teknologi Pertanian Sumber Daya Alam,
Pusat Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi, Pusat
Teknologi Informasi, Energi, dan Material, serta Pusat
Teknologi Industri Rancang Bangun. Lebih jauh lagi, jika
dilihat dari Peka LIPI No. 1 Tahun 2016, bio sika sebenarnya
sudah termasuk dalam kluster ilmu sika. Hal ini berarti,
dengan adanya sosialisasi yang intensif ke stakeholders,
maka diharapkan serapan alumni S2 Bio sika Departemen
Fisika FMIPA IPB semakin tinggi. Draft kurikulum yang
diusulkan sudah menggambarkan kurikulum yang dapat
memenuhi kebutuhan stakeholders,” terangnya.
Senada dengan Dr. Lamhot, Dr. Vivi mengatakan bahwa
draft kurikulum yang disusun Program S2 Bio sika
Departemen Fisika FMIPA IPB sudah mengarah pada
pemenuhan kebutuhan stakeholders. Namun demikian, Dr.
Vivi menyarankan agar tetap mempertimbangkan adanya
keragaman latar belakang pendidikan calon mahasiswa.
(**/Zul)

Menurut Dr. Laksana, bio sika merupakan rohnya sika di
IPB. Salah satu keberhasilan Departemen Fisika FMIPA IPB
yaitu kemampuan diferensiasi. Pemilihan bio sika sebagai
program studi yang dikelola, menjadikan Departemen
Fisika FMIPA IPB memiliki ciri tersendiri dibandingkan
Departemen Fisika yang dikelola oleh beberapa perguruan
tinggi lainnya.
“Regulasi baru yang mengharuskan peneliti berpendidikan
minimal S2 atau magister menjadi kesempatan tersendiri
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Dept.IKK FEMA IPB Gelar
International Summer Course Program
Prof. Ujang berharap, agar penyelenggaraan Summer
Course ini mampu memberikan pengetahuan dan
pengalaman bagi mahasiswa partisipan untuk lebih
mengenal pemanfaatan pekarangan melalui home
gardening dan juga praktik langsung di lapangan. Kegiatan
ini bertujuan membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu di
internal IPB sekaligus mengembangkan jejaring kerjasama
internasional, dan tentu saja mendukung kinerja unit
dalam meningkatkan jumlah inbound mahasiswa dan
dosen di IPB.

P

ada Tahun 2018 ini, Departemen Ilmu Keluarga dan
Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB
kembali menyelenggarakan International Summer
Course Program melanjutkan penyelenggaraan Summmer
Course tahun lalu. Penyelenggaraan 2nd International
Summer Course Tahun 2018 masih mengusung nama yang
sama yaitu Family Life among Agricultural Families in West
Java. Hanya saja, dalam 2nd International Summer Course ini
penyelenggara mengusung tema khususnya yaitu
“Household Gardening to Support Family Well-being”.
Kegiatan Summer Course ini diselenggarakan 25 Agustus - 4
September 2018.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Prof. Dr. Ir. Ujang
Sumarwan mengatakan, tema khusus ini diangkat
mengingat dalam kehidupan keluarga pertanian,
pengelolaan sumber daya keluarga merupakan salah satu
isu penting, khususnya dalam mengoptimalkan sumber
daya yang dimiliki keluarga. “Salah satu sumber daya
keluarga dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan
kualitas hidup adalah pekarangan rumah. Dalam
mengoptimalkan pengelolaannya, pekarangan perlu
dipersiapkan, baik dalam hal pengaturan dan disain
pekarangan, teknologi budidaya tanaman pekarangan dan
peran manajemen sumber daya keluarga, baik sumber
daya manusia sebagai pelaksana dalam memanfaatkan
pekarangan, sumber daya waktu yang digunakan untuk
mengelola pekarangan dan sumber daya uang yang
digunakan dan dihasilkan dari memanfaatkan pekarangan.
Jika hal tersebut disiapkan dengan baik maka kontribusi
pemanfaatan pekarangan terhadap kesejahteraan akan
semakin optimal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan
kegiatan 2nd International Summer Course ini, Departemen
IKK, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB menggandeng
Departemen Argonomi dan Hortikultura (AGH) dan
Departemen Arsitektur Lanskap (ARL), Fakultas Pertanian
IPB untuk dapat berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan
ini,” ungkap Prof. Ujang.

Walikota Bogor, Dr. Bima Arya dalam sambutannya
mengatakan penghargaan setinggi-tingginya kepada
Universiti Putera Malaysia dan Seoul National University
sebagai perguruan tinggi mitra dalam kegiatan ini.
“Selamat datang di Kota Bogor sebagai kota pertama di
Indonesia yang mengusung visi Kota Ramah Keluarga.
Kegiatan Summer Course mengusung topik yang sama
dengan visi Kota Bogor. Saya sangat menyambut baik
kegiatan ini. Pembangunan keluarga adalah visi utama
dalam membangun Kota Bogor Ramah Keluarga, karena
pembangunan keluarga menjadi landasan utama dalam
mewujudkan manusia dan generasi masa depan yang
berkualitas," kata walikota. Dalam sambutannya, Walikota
Bogor memperkenalkan Sekolah Ibu sebagai salah satu
program utama mewujudkan Kota Bogor Ramah Keluarga,
kota dengan jutaan harapan bagi masyarakatnya.
Perwakilan Dosen Pendamping Dr. Muslihah Hasbullah
dari Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putera Malaysia
sangat senang dengan kehangatan IPB dan Kota Bogor
dalam menyambut kedatangan partisipan kegiatan
Summer Course. Ke depan, Dr. Muslihah berharap kerja
sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dengan IPB
dan Kota Bogor. Kegiatan yang didanai oleh Direktorat
Kerja Sama Internasional, IPB ini juga didukung
Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Cianjur,
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Danone dan
Sangkuriang Lapis, Bogor. (***)
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Dosen IKK IPB Raih Distinguished Paper Award 2018
di Jepang
mempresentasikan hasil penelitiannya dan kegiatan
pengembangan di bidang Bisnis, Sosial Media dan Ilmu
Sosial,” terang Dr. Megawati.
The Global Academic-Industrial Cooperation Society (GAICS)
menerima total 449 pengiriman paper dari 29 negara,
dengan tingkat penerimaan sekitar 71 persen. Sebanyak
340 peserta hadir menyajikan 273 makalah dalam 40 sesi
oral dan empat sesi poster. Untuk IBSS sendiri, sebanyak 75
paper dipresentasikan secara oral poster serta delapan
paper mendapatkan distinguished paper award.

D

r. Megawati Simanjuntak staf pengajar di
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
(Dept. IKK, Fema, IPB) berhasil meraih Distinguished Paper
Award pada 2018 International Conference on Industry,
Business and Social Sciences (IBSS) yang diselenggarakan di
Tokyo, Jepang (22-24/8). Dr. Megawati Simanjuntak dalam
kesempatan ini membawakan paper berjudul “Coping
Strategies in Consumer Complaints”.
Konferensi ini diwadahi dalam The Global AcademicIndustrial Cooperation Society (GAICS) yang mencakup lima
conference yakni 2018 International Conference on Industry,
Business and Social Sciences (IBSS 2018), 2018 International
Conference on Education and Learning (ICEL), 2018
International Conference on Engineering, Science and
Applications (ICESA), 2018 International Conference on
Health, Fitness and Exercise Science (HFES 2018), dan 2018
International Conference on Hospitality, Tourism, and Sports
Management (HTSM 2018).

Tiga invited speaker memberikan paparannya pada saat
pembukaan yakni Takuya Kitagawa, PhD Executive Oﬃcer,
Rakuten, Inc; I Made Sudjana, SE., MM., CHT., CHA, Direktur
Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International, Dr. Michel Soto
Chalhoub, PE, SE, MPP, Fmr. Sr. Director Cap Gemini Ernst &
Young. Kegiatan berlangsung di Aula International
Conference Center of Waseda University, Tokyo, Jepang.
“Selain mendiseminasikan hasil penelitian dalam
konferensi internasional dan berdiskusi serta berbagi
pengetahuan baru, upaya membangun dan memperluas
jejaring dengan akademisi dan peneliti turut dilakukan
untuk mengembangkan Journal of Consumer Science yang
dikelola oleh Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fema IPB,” ujarnya. (**/Zul)

“Konferensi ini memberikan kesempatan bagi para delegasi
untuk bertukar ide-ide baru dan pengalaman aplikasi
secara langsung, untuk membangun hubungan bisnis atau
penelitian dan untuk menemukan mitra global untuk
kolaborasi di masa depan. Paper terpilih akan diterbitkan
dalam the Conference Proceedings Citation Index (CPCI)
terindeks oleh ISI. ISI adalah salah satu institusi yang
melakukan proses indeks terhadap jurnal maupun
proseding internasional. Tujuan dari konferensi ini adalah
menyediakan platform bagi para peneliti, akademisi,
praktisi, serta profesional industri dari seluruh dunia untuk
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Dr. Irfan Syauqi Beik, Dosen Ilmu Ekonomi Syariah IPB
Raih Best Syariah Awards
“Bukan hanya kepentingan akademik saja, saya berusaha
memperluas hasil penelitian-penelitian ekonomi syariah ini
untuk dipraktikkan di lapangan sehingga memberi manfaat
nyata. Seperti IZN ini, ternyata pertama kali ada di dunia
dan negara lain datang ke Indonesia untuk
mempelajarinya,” ujar Dr. Irfan.
Selama berkiprah dalam dunia ekonomi syariah, Dr. Irfan
telah menghasilkan sepuluh buku, puluhan jurnal,
pembicara di 40 negara, dan menulis lebih dari 300 artikel
di media massa. “Kegiatan untuk mengembangkan ilmu
ekonomi syariah ini akan terus saya kerjakan, yang sedang
berlangsung ialah kajian advokasi pertanian dan kelautan
lewat zakat. Hasil kajian ini dapat menjadi panduan dalam
menentukan kebijakan zakat khususnya untuk kalangan
profesi petani dan nelayan di Indonesia,” jelas Dr. Irfan
Pada penyerahan Investor Awards 2018, turut hadir KH.
Shalahuddin Al-Ayyubi, M.Si sebagai penerima anugerah
Best Syariah Awards kategori ulama. Dalam acara tersebut
juga hadir berbagai lembaga keuangan syariah yang masuk
dalam nominasi penghargaan berbagai kategori lainnya.
Penjurian melibatkan pakar ekonomi syariah, pemangku
kebijakan ekonomi syariah, serta awak media.

D

osen Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr. Irfan Syauqi
Beik meraih penghargaan Best Syariah Awards 2018
dalam kategori Akademik dari Majalah Investor. Ia
dianugerahi penghargaan ini karena berhasil membawa
banyak inovasi untuk keilmuan ekonomi syariah. Salah
satunya pembuatan CI-BEST Model yang digunakan untuk
mengukur indeks kemiskinan dan kesejahteraan
berdasarkan ekonomi syariah.

“Merupakan kesyukuran bagi saya dapat menerima
penghargaan ini dan menjadi kewajiban bagi saya untuk
terus berkarya, berdakwah, dan membawa nama IPB serta
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah untuk lebih bermanfaat
lagi bagi masyarakat,” ungkapnya. (EAW/Zul)

Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, tempat Dr. Irfan Syauqi
Beik mengajar adalah salah satu jurusan yang terbilang
muda di IPB. Namun berbagai karya dari jurusan ini telah
terbukti dapat diterima oleh masyarakat.Tak hanya menjadi
dosen, Dr.Irfan juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi
Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST) IPB.
Dr. Irfan Syauqi Beik dinilai aktif dalam melakukan
penelitian dan pengaplikasian ilmu ekonomi syariah
khususnya pada pengkajian tentang zakat, infaq, dan
wakaf (ziswaf). Kiprahnya dalam dunia ziswaf juga dikenal
dengan kontribusinya di Pusat Kajian Strategi Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS). Index Zakat Nasional (IZN) yang
disusun olehnya menjadi terobosan besar untuk mengatur
pengelolaan zakat di Indonesia agar transparan dan
terukur secara data. Hal tersebut pun membawa pengaruh
besar terhadap kebijakan zakat nasional bahkan dunia
zakat internasional.
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Mahasiswa IPB Wujudkan Sistem Pertanian Terpadu
di Kalimantan Barat

L

ima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang
terdiri dari Muhamad Febri Ramdani, M. Hasanul
Haqq, Rido Agusman, Fara, dan Nadia Fikrunnisa
menginisiasi pembentukan sistem pertanian terpadu di
Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan saat
mereka melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKN-T) IPB tahun 2018. Sistem pertanian terpadu yang
dimaksud adalah integrasi antar sektor pertanian yaitu
pertanian dengan perikanan (Agro sheris), pertanian
dengan peternakan (Agropostura), pertanian dengan
kehutanan yaitu (Agroforestry).
“Kami memanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk
kompos, membuat pakan ternak alternatif (silase) dan
mengenalkan minapadi. Kegiatan tersebut berlangsung
secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dengan
praktek langsung,” ujar Febri.

produk unggulan desa. Diantaranya selai dan sirup dari
bunga rosela, manisan dari buah kundur, tempoyak dari
buah durian, dan kripik dari singkong hutan.
Apresiasi pun diberikan pemerintah daerah kepada para
mahasiswa yang telah cermat dalam melihat potensi
wilayah dalam pengembangan pertanian terpadu dan
pengolahan produk unggulan desa. “Harapannya ke depan
lulusan IPB mampu mengembangkan langsung inovasi
pertanian di Indonesia dan mampu meningkatkan
ekonomi keluarga petani dari hasil pengolahan hasil
taninya, " ujar Supriadi, Asisten II Bupati Bengkayang saat
berlangsung Lokakarya Penyampaian Hasil KKN-T IPB
kepada Pemerintah Daerah setempat.
Karena kesuksesan ini, ke depan IPB akan terus melakukan
upaya yang terbaik untuk Kabupaten Bengkayang, "ujar Dr.
Iwan Priyantoro,S.Pt, M.Si, Dosen Pendamping. (*/zul)

Tidak hanya itu, mereka juga berhasil mengangkat produk
lokal sektor pertanian di Kabupaten Bengkayang, menjadi
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