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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan Forum Riset Keuangan Syariah 2014 dengan tema 
“Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdayasaing dan Berkontribusi Lebih Besar 
dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”. Acara  digelar di Grha Widya Wisuda, Kampus IPB 
Darmaga, 14/10.  Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, MSc menyampaikan acara ini  penting 
untuk IPB, untuk mengetahui dan memastikan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. “Saya 
sangat  menyambut baik digelarnya acara ini dan ini merupakan apresiasi  pengakuan bahwa IPB  
telah  mempunyai dosen program studi dan mahasiswa yang menekuni bidang Ekonomi Syariah. 
Selain itu Program Studi Ekonomi Syariah, meskipun usianya masih “balita” namun  berhasil 
menempati posisi lima besar di IPB dalam keketatan seleksi calon mahasiswa baru.  Kepada 
mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Rektor menyampaikan agar senantiasa menjaga 
kepercayaan masyarakat luas  dengan belajar sungguh‐sungguh supaya perekonomian lebih bisa 
berkeadilan yang akan memperkuat sektor ekonomi Syariah dalam memperkuat kebijakan di 
negara kita. 
 
Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan menandaskan, Ekonomi Syariah merupakan 
kewajiban untuk dilaksanakan. “Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar. Selain memiliki 
sumberdaya alam yang indah, Jawa Barat juga memiliki jumlah penduduk yang potensial sebanyak 
44.548.431 jiwa.  Selain itu, Jawa Barat juga menjadi pusat industri, manufaktur, pendidikan dan 
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berbatasan dengan Ibukota negara, “ 
j e l a s n y a .   D i t a m b a h k a n n y a ,  J a b a r 
menempati Produk Domestik Bruto (PDB) 
tertinggi ke‐3 nasional.  “Otonomi daerah 
merupakan pe luang  pengembangan 
ekonomi berbasis Syariah. Rencana untuk 
mengembangkan ekonomi Syariah di Jabar 
antara lain: membentuk Jamkrida Syariah 
2016; pembinaan dan pengembangan BMT 
dan koperasi Syariah, serta Penyaluran Kredit 
Cinta Lingkungan (KCL), “ urainya.  Untuk 
membentuk bank devisa Jawa Barat, 
Gubernur menyampaikan perlu adanya 
paradigma baru terhadap generasi muda 
terkait cita‐cita generasi muda tidak lagi 
menjadi karyawan melainkan pengusaha 
atau pedagang.
 
Dr. Firdaus Djaelani, Dewan Komisioner OJK 
menandaskan tak hanya menjadi tantangan 
buat OJK  untuk menumbuhkan Ekonomi 
Syariah di Indonesia, namun juga tantangan 
b a g i   p a r a  a k a d e m i s i  u n t u k  t e r u s 
mengembangkan r iset dalam bidang 
Ekonomi Syariah. Peluang pertumbuhan 
perekonomian Syariah masih sangat luas dan 
perlu ditopang oleh aktifitas riset, selain 
perlunya peningkatan jumlah akademisi. 
“Sejauh ini, pertumbuhan dan capaian 
perbankan Syariah telah diakui secara 
nasional, “ tegasnya.
 
Dekan FEM IPB, Prof. Dr. Yusman Syaukat 
mengatakan acara yang digelar 14‐16 
Oktober ini dihadiri oleh sekitar 2.000 orang, 
termasuk di dalamnya perwakilan 132 
perguruan tinggi dan 70 rektor dan wakil 
r e k t o r  s e ‐ I n d o n e s i a .  M o m e n  i n i 
menganugerahkan penghargaan kepada 12 
pemakalah yang menjadi The Best Paper. (dh)



Institut Pertanian Bogor (IPB) terletak di wilayah Barat perbatasan 
Kota Bogor dan Kabupaten Bogor dan dikelilingi oleh 17 desa 
Lingkar Kampus. Di sekitar IPB terdapat sekitar 1.300 rumah 
kontrakan atau indekos untuk dihuni tak kurang 25 ribu mahasiswa 
IPB. Untuk menciptakan hunian yang aman, bersih dan layak 
sehingga mahasiswa IPB dapat belajar, bersosialisasi dan 
mengembangkan diri dengan baik, Direktorat Kemahasiswaan IPB 
menggelar Silaturahmi dan Diskusi Pemilik dan Pengelola Rumah 
Kos atau Kontrakan dengan IPB, 15/10, bertempat di Auditorium 
Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga.

Diskusi ini menghadirkan  narasumber: Dr. Rinekso Soekmadi 
(Direktur Kemahasiswaan IPB), Syarifudin Gayo (Kepala Kepolisian 
Sektor/Kapolsek Darmaga),  Prof. Dr. Muhammad Firdaus (Kepala 
Badan Pengelola Asrama  Tingkat Persiapan Bersama (BPA‐TPB) 
IPB, dan Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Mahasiswa, Dr. 
Megawati Simanjuntak.  “Perlu ada saling pengertian di antara kita. 
Kami akan buat semacam posko yang nanti akan dikelola oleh Bu 
Megawati Simanjuntak. Kita perlu meningkatkan mutu layanan 
karena keberhasilan mahasiswa IPB tergantung dari kenyamanan 
seperti hunian yang baik dan ideal untuk mahasiswa belajar. Oleh 
karena itu silaturahmi seperti ini akan kita lakukan secara intensif,” 
ujar Dr. Rinekso Soekmadi di hadapan ratusan pemilik kos di 
lingkungan sekitar IPB Darmaga.

Konsep hunian ideal yang digagas Ditmawa IPB adalah adanya 
standar sistem keamanan, kebersihan, kelayakan dan tata krama 
dalam berinterakasi di masyarakat.  Untuk standar keamanan, 
setiap kos atau kontrakan dihimbau untuk memiliki pintu gerbang 
yang bisa ditutup dan dikunci; penghuni kos tidak bercampur 
mahasiswa dan mahasiswi (khusus putri atau khusus putra); 
memiliki batas waktu kunjungan; terdapat teralis besi di setiap 
jendela; dianjurkan memiliki CCTV pada tempat yang rawan; dan  
ada peraturan mengenai kunjungan tamu.  “Ini perlu dilakukan 
untuk menekan kriminalitas (pencurian sepeda motor, laptop, 
handphone, dan lain‐lain) yang sering menimpa mahasiswa. Selain 
itu, batasan waktu berkunjung dan peraturan kunjungan tamu 
dimaksudkan untuk mencegah kemaksiatan,”  ujar  Dr. 
Megawati.(zul)

Diskusi IPB dengan 
Pemilik-pemilik Kos Mahasiswa

M e nte r i  d a n  6 5  D e l e ga s i 
Kementerian Tenaga, Teknologi 
Hijau dan Air (TTHA) Malaysia 
kunjungi Surfactant Bioenergy 
R e s e a r c h  C e n t e r  ( S B R C ) 
L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n 
Pengabdian kepada Masyarakat 
( L P P M ) I P B .   Rombongan 

diterima oleh Sekretaris SBRC, Dr. Dwi Setyaningsih di Kantor SBRC Kampus 
IPB Baranangsiang, 13/10.   Direktur SBRC, Prof. Dr. Erliza Hambali 
menyampaikan kunjungan tamu negeri jiran ini karena ketertarikan mereka 
terhadap bioenergi dan aquakultur IPB.  

Menteri  TTHA Malaysia, Maximus Johnity Ongkili mengungkapkan 
terimakasih pihaknya telah diterima dengan baik di IPB. Disampaikannya 
kedatangannya ke kampus pertanian terbesar di Indonesia ini untuk 
mempelajari inovasi dan teknologi hasil riset  yang telah dikembangkan oleh 
SBRC. “Sebagai bahan inspirasi di Malaysia nanti, “ tandasnya.   Ongkili tidak 
bisa menutupi kegembiraannya ketika mendapatkan salah satu produk 
Ecofuel dari SBRC IPB.  Tim Menteri dan rombongan menyempatkan 
melihat‐lihat laboratorium bioenergi di SBRC didampingi Direktur SEAMEO 
BIOTROP, Prof. Dr. Bambang Purwantara. (dh)

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan 
Air Malaysia Tertarik Bioenergi IPB

Fakultas Teknologi Pertanian 
(Fateta)  I P B  bekerjasama 
d en gan  p ergu ru an  t in g g i 
negara‐ negara di ASEAN  gelar 
ASEAN Universities Consortium 
o n  Fo o d  a n d  A g ro ‐ b a s e d 
Engineering and Technology 
( A U C F A ) .  A c a r a  y a n g 
bertepatan dengan DIES Natalis 
Fateta IPB ke 50 ini digelar di 

I P B  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  C e n t r e  ( I I C C ) ,  1 6 / 1 0 . 
Dekan Fateta IPB, Dr. Sam Herodian menyampaikan dalam menghadapi 
ASEAN Economic Community  (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang akan segera diberlakukan tahun depan, perguruan‐perguruan 
tinggi se‐ASEAN segera saling menyamakan  persepsi mulai dari 
penyamaan kurikulum, kualifikasi kerangka kerja yang berlaku di masing‐
masing negara yang  masih berbeda‐beda dan juga terkait riset dan kajian 
ilmiah. “Kita harus saling mengisi kekurangan dan kelebihan pada masing‐
masing negara sebagai satu komunitas, “ tandas Dr. Sam.

Dalam konsorsium yang melibatkan dekan‐dekan dari negara‐negara 
ASEAN ini diisi diantaranya dengan kompetisi mahasiswa antar negara‐ 
negara ASEAN, International Seminar and Expo, serta pertukaran pelajar 
dan staf.  Sejumlah narasumber dihadirkan diantaranya: Dr. Yasuyuki 
Aoshima (IABEE Jepang); Engr Juana T Tapei (Filipina), sementara, Dr. Mikio 
Umeda  (Yanmar Agricultural Research Institut). Terkait standar kualifikasi, 
Engr Juana menyampaikan bahwa Filipina  memiliki persamaan  level 
kualifikasi dengan Malaysia yaitu hingga level  8, sementara Indonesia ada 
di 9 level dan Thailand  10 level. (dh)

Perguruan Tinggi ASEAN Kumpul di IPB, 
Samakan Kurikulum dan Kualifikasi Hadapi AEC

Dr. Rinekso Soekmadi (Direktur Kemahasiswaan IPB)
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