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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

irektorat Sumber Daya Manusia (SDM) IPB menggelar Pelatihan Anti Korupsi di DLingkungan IPB pada 19/8 bertempat di IICC. "Dalam rangka pelaksanaan Instruksi 
Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi, kita 

perlu mensukseskaan gerakan anti korupsi nasional khususnya di IPB. Sudah menjadi catatan kita 
bersama bahwa korupsi merupakan “kanker” yang harus kita berantas sampai ke akar‐akarnya,” 
ujar Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc saat memberikan sambutan pembuka.  
Dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2000 juga dinyatakan bahwa peran serta masyarakat 
adalah peran aktif perorangan, ormas, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam 
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Rektor menegaskan bahwa 
tujuan dilaksanakan pelatihan anti korupsi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 
korupsi dan upaya pemberantasannya. Selain itu, untuk menerapkan nilai‐nilai anti korupsi dalam 
diri sivitas akademika IPB. Keluaran yang diharapkan, sivitas akademika IPB dapat melakukan 
tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hadir  dalam acara tersebut, Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), Dr. Roni Dwi Susanto. Dr. Roni mengungkapkan, akar penyebab 
korupsi diantaranya adalah pemimpin yang miskin: moral, kejujuran, intelektualitas, dan miskin 
keberanian, disamping adanya proses‐proses politik yang kotor dan korupsi demokrasi. “Kampus 

dapat berperan dalam pemberantasan 
korupsi dengan melakukan pengawasan 
pada perancangan, pelaksanaan, dan 
p e n e ga ka m  p ro d u k  h u k u m ,  s e r t a 
pengawasan budgeting dan realisasi 
APBN/D. Kampus pun dapat menjadi pusat 
kajian kebijakan hukum, serta pusat 
pendidikan dan kampanye anti korupsi,” 
ujar Dr. Roni.  

“Sampai tahun 2013, tercatat lebih dari 248 
triliyun rupiah total potensi aset/kekayaan 
negara yang berhasil diselamatkan oleh 
KPK,” ungkap Dr. Roni. Maka program aksi 
pencegahan pemberantasan korupsi ini 
sangat penting. Karena korupsi dapat 
merusak moral dan sendi negara.  Acara ini 
juga menghadirkan Gandjar Laksmana 
B o n a p ra pta ,  S H ,  M H ,  a h l i  h u ku m 
Universitas Indonesia yang membahas 
Delik Pidana Korupsi dalam Peraturan 
Perundang‐undangan di Indonesia. (RF)

Pelatihan Anti Korupsi 
di Lingkungan IPB

Jangan Dilewatkan!

1. Pakar IPB di “Siaran Pedesaan 
RRI” 93,75 FM, setiap Selasa pukul 

19.30‐20.00 WIB.
2. Siaran SMART Syariah (CI‐BEST 

LPPM IPB) Radio SMART FM  
(95,95 FM), setiap Rabu pukul 

08.00‐09.00 WIB.
3. IPB di Lion Magazine (Lion Air 

Inflight Magazine) dan Batik 
Magazine (Batik Air Inflight 
Magazine) di setiap edisi.

4. Kolom Tamkinia Republika (CI‐
BEST LPPM IPB) setiap Kamis di 

minggu terakhir.



Green Constitution atau konstitusi hijau, merupakan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan. 
Karenanya, program ini penting bagi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.  
Hal ini disampaikan Prof. Jimly Asshiddiqie, SH dalam Kuliah Umum dan Diskusi dalam rangka Dies 
Natalis ke‐9 Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) dan Dies Natalis IPB ke‐51.  Jimly menjelaskan, 
konsep green constitution masih belum terdiseminasi dan dipahami secara luas. Menurutnya, 
terminologi dan konsep green constitution merupakan fenomena baru di kalangan praktisi dan 
akademisi yang menggeluti isu lingkungan, termasuk di kalangan para ahli hukum dan konstitusi.

Dalam konteks Indonesia, kata Jimly, green constitution tercermin dalam gagasan tentang 
kekuasaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta konsep demokrasi ekonomi. "Pembangunan akan 
jadi lebih terarah, karena memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang‐undangan," 
ungkapnya.  Kuliah umum ini dibuka oleh Dekan FEMA, Dr. Arif Satria, dengan moderator Prof. Dr. 
Suryo Adi Wibowo. (wly)

Konsep Green Constitution Belum Memasyarakatebagai salah satu mata acara Dies Natalis IPB ke‐S51, digelar Seminar Logistik Kelautan Nasional 
untuk Produk Pertanian, 18/9 di IICC.  Sesuai 

dengan Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran, agenda pembangunan kelautan yaitu 
terbangunnya jaringan dan prasarana sebagai perekat 
semua pulau dan kepulauan Indonesia, maka 
transportasi laut dapat difungsikan sebagai tulang 
punggung logistik nasional, salah satunya untuk bahan 
pangan.  Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto 
menandaskan, "Seminar ini mempertajam visi‐misi IPB 
untuk memperkuat pembangunan kelautan tropis. 
Saya berharap dari seminar ini akan ada gagasan atau 
masukan yang bisa disampaikan ke pemerintah baru 
terutama dalam  menyusun model sistem logistik 
kelautan yang efisien, efektif dan kompetitif.” Rektor  
menambahkan, saat ini kita dihadapkan dengan 
masalah efesiensi, kita harus punya skenario efisiensi 
untuk mengatasinya. Salah satunya mengoptimalkan 
transportasi laut".  

Sementara itu, Mohammad Najikh, alumni IPB yang 
juga Direktur Utama PT. Kelola Mina Laut  selaku 
narasumber menyampaikan keluhannya tentang 
banyaknya mafia pelabuhan, mafia bahan bakar minyak 
(BBM), pungutan liar mulai dari kapal berangkat sampai 
kapal bersandar.  Najikh mengatakan, sebagai 
pelanggan jasa logistik nasional terutama transportasi 
laut pihaknya menginginkan adanya pelayanan yang 
baik. Karena jika pelayanan tidak baik, maka akan 
mengganggu mata rantai ekonomi nelayan.  Najikh 
berharap, keluhan yang disampaikan tersebut dapat 
didengar oleh pemerintah agar pelayanan menjadi 
lebih baik  Sebagai pengusaha di sektor perikanan, 
dengan kondisi di lapangan, menurut Najikh itu akan 
menambah biaya produksi perusahaan, terlebih pada 
kualitas ikan yang didatangkan dari luar daerah, jika 
tidak segar tidak laku dijual.  Menurutnya perlu 
menjaga mata rantai agar ikan dari penangkapan di laut 
dapat diolah dan sampai ke konsumen harus terhubung 
sehingga kualitas bisa bagus.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah narasumber 
diantaranya: Chairul Anam (Presiden Direktur PT 
Gaharu Shipping),  Dadi Sutiana (Ketua Asosiasi 
Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), Prof.Dr. Indrajaya 
(Dekan FPIK IPB), dan pejabat dari Kementerian 
Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan). (wrw)

Transportasi Laut Berpotensi 
Jadi Unggulan Angkutan

Suara bergema silih berganti memenuhi 
seantero gedung. Sekitar 3.600 mahasiswa 
Tingkat Persiapan Bersama (TPB) angkatan 51, 
lantang menyorakkan yel‐yel. Tak ada yang 
diam. Ya, Welcome Party Angkatan 51 menjadi 
gelaran puncak dari rangkaian Penyambutan 
Mahasiswa Baru  2014/2015.  Bertema 
“Satukan Hati Permata Khatulistiwa Kilaukan 
Nusantara”, acara yang digelar pada 20/9 di 
Grha Widya Wisuda (GWW)  Kampus ini diisi 
dengan penampilan seni dan budaya dari 
berbagai daerah, diantaranya Tari Saman dari 
Aceh,  Sa jo jo  dar i  Papua,  Degug dar i 
Kalimantan, dan juga atraksi pencak silat. Tak 
ketinggalan, terdapat sesi training motivasi 
oleh Dr. Lyra Puspa.  “Welcome Party Angkatan 
in i  ada lah  momen kebersamaan dan 
persahabatan. Melalui acara ini, kita berharap 
terbangun suasana keakraban diantara 

mahasiswa baru ini dalam kehidupan sehari‐
hari," kata Ketua Panitia, Galih Angga Kusuma.

Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, 
M.Sc mengatakan,  “Kegiatan ini hendaknya 
menjadi wahana interaksi, kebersamaan dan 
persatuan diantara mahasiswa TPB angkatan 
51. Kalian dapat melatih kemampuan 
kerjasama dalam kelompok, juga membangun 
kebersamaan dan persahabatan. Selain itu, 
juga menumbuhkan jiwa sebagai mahasiswa 
yang dewasa,  kompeten,  kreatif  dan 
berprestasi, sehingga menjadi kebanggaan 
dalam membangun pertanian."  Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. 
Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS mengatakan, 
“IPB mewajibkan mahasiswa tingkat pertama 
untuk tinggal di asrama TPB selama satu 
tahun. Tujuannnya, tak lain karena ingin 
memberikan bekal tentang arti kebersamaan, 
kesamaan dan persatuan yang baik diantara 
putra daerah seluruh Nusantara.” Sementara 
itu, Kepala Badan Pengelola Asrama (BPA) 
TPB IPB, Prof. Dr. Muhammad Firdaus 
menyampaikan, “Mahasiswa TPB angkatan 51 
harus bisa merawat serta menjaga sarana dan 
prasarana yang ada di asrama. Terlebih, 
barang‐barang tersebut masih baru. Ini bukan 
hanya untuk kepentingan dan kebutuhan 
mahasiswa angkatan 51, tapi juga untuk adik‐
adik kelasnya nanti.” (wal)

Meriahnya Welcome Party Mahasiswa Baru Angkatan 51
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