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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

erakan Nasional Non‐Tunai (GNNT) yang dilakukan pemerintah belum lama ini, kini Ghadir di Institut Pertanian Bogor (IPB). Adalah ribuan sivitas akademika, yang didominasi 
mahasiswa ini tampak hadir dalam Grand Launching GNNT di  Grha Widya Wisuda 

(GWW), (29/9).

Transaksi non tunai dinilai lebih aman dari penipuan maupun tindak kriminal pencurian. Manfaat 
lain dari transaksi ini, seperti akses lebih luas, praktis, transparan, efisien, dan perencanaan 
ekonomi yang lebih akurat. IPB bertekad turut mensukseskan dan menerapkan program ini.  
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis, Prof. Dr. Hermanto Siregar,  dalam 
sambutannya menyatakan, IPB mendorong dan berkomitmen terhadap GNNT ini kepada sivitas 
akademika. Menurutnya, dibandingkan dengan negara‐negara ASEAN, pembayaran elektronik 
di Indonesia masih rendah.  Sehingga potensi perluasan penerapan pembayaran non tunai ini 
masih sangat besar.

Launching Gerakan Nasional 
Non-Tunai di  IPB

Sementara itu, pejabat dari Bank Indonesia 
(BI) Ida Nuryanti mengatakan, BI sebagai 
inisiator pencanangan GNNT mendorong 
dan mengharapkan agar semua pihak 
bekerjasama menyukseskan program ini. 
"Kami berharap, baik pemerintah pusat 
maupun daerah dan perbankan dapat 
bekerjasama dengan baik. Sehingga di masa 
depan akan semakin banyak masyarakat 
yang beralih dari transaksi tunai ke transaksi 
non tunai.

Launching yang digelar di sore hari, tampak 
meriah dengan menikmati hiburan dari Lyla 
Band hadir sejumlah pejabat BI, pejabat 
perbankan, pejabat di lingkungan IPB 
diantaranya seperti Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Yonny 
Koesmaryono, para Dekan, para Ketua 
Departemen, dan para Kepala Tata Usaha. 
(wrw)

Selamat atas prestasi sebagai 
pemenang National Fellowship 
L'Oreal‐UNESCO For Women in 
Science 2014:

‐ drh. Fitriya Nur Annisa Dewi, 
Ph.D. Staf Peneliti, Pusat Studi 
Satwa Primata (PSSP LPPM‐IPB) 
sebagai Pemenang Bidang Life 
Science

‐ Dr. Nanik Purwanti, STP, MSc 
(Dosen Departemen Teknik Mesin 
dan Biosistem, Fakultas Teknologi 
Pertanian IPB) sebagai Pemenang 
Bidang Material Science

Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPB
Institut Pertanian Bogor

Terpilih sebagai Peringkat 1
Penghargaan Anugerah Cinta Karya Bangsa 
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Selamat Atas Prestasi Membanggakan:



ank Central Asia (BCA) menyerahkan beasiswa Bkepada 35 orang mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB), 29/9 di Ruang Sidang Senat 

Kampus IPB Dramaga Bogor. Penyerahan secara 
simbolis dilakukan oleh Kepala Operasional BCA 
Cabang Bogor Debi Lorita kepada Wakil Rektor Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan IPB Prof. Dr. Yonny 
Koesmaryono.

Prof. Yonny, dalam sambutannya, menyampaikan 
terima kasih dan penghargaan kepada BCA yang telah 
peduli pada dunia pendidikan. “Berapa pun bantuan 
yang diberikan dan oleh siapa pun, IPB menerima 
dengan senang hati,” ujar Prof. Yonny, yang 
didampingi Direktur Kemahasiswaan IPB, Dr. Rinekso 
Soekmadi. Prof. Yonny pun berpesan kepada para 
mahasiswa penerima beasiswa, "Suatu saat nanti 
ketika para mahasiswa ini lulus dan sukses dalam 
karir, senantiasa ingat bahwa mereka pernah dibantu, 
sehingga bisa membantu mahasiswa lain yang 
membutuhkan."

Sementara itu,  Kepala Operasional BCA Cabang 
Bogor Debi Lorita bertutur bahwa dukungan BCA bagi 
para mahasiswa yang memerlukan bantuan secara 
finansial telah dilakukan sejak tahun 1999. Hingga 
tahun 2013, bantuan yang dikeluarkan BCA mencapai 
3,8 milyar untuk 16 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se‐
Indonesia, dan naik menjadi 4,1 milyar di tahun 2014 
ini.

Debi menegaskan, bahwa kegiatan ini adalah wujud 
komitmen B C A dalam rangka meningkatkan 
sumberdaya manusia melalui pendidikan. “BCA 
percaya bahwa para mahasiswa berprestasi memiliki 
potensi yang besar dalam memimpin bangsa ini. Ke 
depannya, semoga kami dapat menjangkau dan 
memberi lebih banyak lagi para mahasiswa yang 
membutuhkan bantuan finansial,” pungkas Debi. 
(nm)

Bakti BCA di IPB

Mohon berhati‐hati terhadap aksi penipuan dengan modus mengirim layanan 
pesan singkat (SMS) mengatasnamakan Ketua Dewan Guru Besar (DGB) IPB, 
Prof.Dr. Roedhy Poerwanto.

Berikut redaksional pesan singkat tersebut: 

Selamat Siang, Saya,Prof.Rudhy Purwanto, (Ketua DGB IPB),Ada Undangan 
Rakernas Peningkatan Kinerja Tenaga Pendidikan Dari DITJEN DIKTI, Untuk 
,Prof.Irawadi Djamaran, No.Peserta 19998355 Yang Akan Di Laksanakan Pada Tgl 
11‐12 Oktober 2014 Di Hotel Grand Cempaka Semarang, Seluruh Biaya 
Transportasi Dan Akomodasi Di Tanggung Oleh Penyelenggara Yaitu DITJEN DIKTI 
Rp.10jt Utk Masing‐Masing Peserta. Utk Penerimaan Dana Transportasinya Hrap 
Di hbngi Skrg Jg Ke Bendahara Skligus Ketua Panitia Penyelanggara Yaitu 
,Prof.Purwanto,MM, Di ,081219680992, Di Hbngi Skrng Jg Sudah Di Tnggu, Maaf Sy 
Hanya SMS, Soalnya Saat Ini Sy Msih Ada Acra Kluarga Di Luar Kota, Jdi 
Undangannya Bisa Di Ambil Hari Jumat Di Ruangan Sy, Tks."

Hati‐hati SMS Penipuan Mengatasnamakan Ketua DGB

Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) IPB 
menyelenggarakan “Pelatihan Aplikasi 
Teknologi Persuratan Dan Pengarsipan” di IPB 
International Convention Center (IICC) (16‐
18/9). Jumlah peserta pelatihan sebanyak 
100 orang tenaga kependidikan yang 
melaksanakan tugas bidang persuratan dan 
pengarsipan di unit‐unit kerja di lingkungan 
IPB.

Kepala Sub Direktorat Rekrutmen Evaluasi 
Kinerja dan Pengembangan SDM, Dr. Nimmi 
Zulbainarni, S.Pi, M.Si dalam sambutannya 
menyatakan, “Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam rangka peningkatan kemampuan 
pelayanan administrasi di lingkungan IPB,  
dipandang perlu diadakan pelatihan aplikasi 
tekonologi persuratan dan kearsipan bagi 
pengelola administrasi di unit kerja di 
lingkungan IPB. Hal ini dilakukan karena pada 
kenyataannya  di unit‐unit kerja di lingkungan  
IPB masih sering terjadi  kesalahan‐kesalahan 
dalam pembuatan surat  sepert i  ada 
kesalahan dari pengetikan surat, kesalahan 
format dan layout surat, salah menggunakan 
kop surat,  pemakaian huruf, pengelolaan 
surat masuk dan surat keluar dan lain 
sebagainya.  “Selain itu tata kearsipan yang 
cenderung tidak sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, surat tidak tertata dengan baik 
dan sulit ditemukan.  Oleh karena  itu tujuan 

Pelatihan Aplikasi Teknologi Persuratan dan Pengarsipan

pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 
d a n  k e m a m p u a n  p e n g e l o l a  d a n 
mengaplikasikan Teknologi Persuratan dan 
P e n g a r s i p a n  d i  l i n g k u n g a n  I P B ”, 
tambahnya.

Kepala Seksi Pengembangan SDM IPB, Ir. 
Hirra Nurlaeni menyatakan, “Tujuan dari 
tata persuratan adalah menciptakan 
k e s e r a g a m a n  d a l a m  p o l a  u m u m 
p enye len g ga ra a n  tata  p ers u rata n , 
mewujudkan tata kearsipan yang lebih 
b e rd aya  g u n a  d a n  b e r h a s i l  g u n a , 
menunjang ke lancaran komunikas i 
ke d i n a s a n  d a n  ke m u d a h a n  d a l a m 
pengendal ian pelaksanaannya,  dan 
meningkatkan daya guna dan hasil guna 
s e c a r a  b e r k e l a n j u t a n  d a l a m 
penyelenggaraan tugas‐tugas kedinasan.”

Kegiatan ini menghadirkan beberapa 
narasumber diantaranya PB. Santosa S.Pd 
(Ketua Umum Forum Arsiparis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan), Gunawan Ari 
Wibowo,S. Sos, M.Si (Arsip Nasional 
Republik Indonesia),  Alim Setiawan 
,S.TP,M.Si (Kepala Kantor Sekretariat 
Rektor) dan Drs. Badollahi Mustafa, M.lib 
(Kepala Unit Arsip IPB). Masing‐masing 
narasumber menjelaskan tentang beberapa 
materi diantaranya tentang tata naskah 
dinas, penyusutan dan  Jadwal Retensi Arsip 
(JRA), administrasi persuratan di IPB dan 
Tata Naskah Dinas di IPB. “Diharapkan 
melalui pelatihan ini kemampuan para 
peserta pelatihan dalam mengaplikasikan 
teknologi persuratan dan pengarsipan 
meningkat. Selain itu tata persuratan di tiap 
unit kerja di IPB dapat tertata dengan lebih 
baik sesuai dengan peraturan kearsipan”, 
tutup Ir. Hirra Nurlaeni. (RF)
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