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Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Hurriyyah bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat IPB 
menggelar acara khitanan massal (25/12). Ketua DKM Al Hurriyyah, Ustadz Drs. E. Syamsuddin 
dalam kesempatan ini memberikan tausyiah kepada anak‐anak, peserta khitanan. “Khitan 
adalah anjuran atau sunnah Rasul. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda : Fitrah itu 
ada lima yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan 
memotong kumis.” (HR. Muslim)”, papar Drs. E Syamsuddin. 

Adapun tujuan kegiatan khitanan massal ini adalah untuk saling berbagi dan meningkatkan 
peran Al Hurriyyah, sebagai masjid kampus untuk memberi manfaat kepada masyarakat di 
sekitarnya. Peserta khitanan massal berasal dari yayasan dan masyarakat di desa lingkar 
kampus IPB sejumlah 40 anak.Setiap peserta khitanan mendapatkan bingkisan berupa sarung, 
kopiah, baju koko, gody bag dan makanan serta uang santunan. 

Suksesnya kegiatan ini juga tak lepas dari kontribusi PT. Bogor Life Science and Technology 
(BSLT) dan Baitulmaal Muamalat yang turut memberikan bantuan dana. Panitia dan 
masyarakat berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan kembali di tahun‐tahun yang akan datang 
tentunya dengan jumlah peserta yang lebih banyak dan dikemas lebih menarik. (/Sefi)

DKM Al Hurriyyah IPB Gelar Khitanan Massal

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 
Institut Pertanian Bogor (IPB) meningkatkan 
kerjasama dengan Université Pierre et Marie 
Curie (UPMC). Sebelumnya, kerjasama antara 
ITK FPIK IPB dengan UPMC baru sebatas 
kerjasama penelit ian terutama tentang 
o s e a n o g r a f i .  S e l a n j u t n y a ,  ke r j a s a m a 
ditinggkatkan dalam bidang pendidikan.

Prof. Indra Jaya dan Dr. Agus Soleh Admadipoera 
membuka peluang peningkatan kerjasama 
dengan UPMC dengan bertemu Direktur 
Internasional UPMC, Prof. Sabine Lopez. Hasil 
pertemuan pada awal Desember 2014 tersebut 
juga mengarah untuk segera membuat 
Memorandum of Understanding (MoU) antara  
IPB dan UPMC.

“Kolaborasi pendidikan akan segera dimulai 
pada 2015” ujar Dr. Agus. “Akan ada pertukaran 
dosen dan mahasiswa terutama untuk 
mahasiswa Pascasarjana. Tahap awal satu 
Program doktor dan master akan dikirim ke sana. 
Selain itu, pada 2015 merupakan implementasi 
visiting scholar dari UPMC untuk mengajar 
selama satu bulan di IPB sesuai kepakaran”, 
sambung Ahli Oseanografi Indonesia ini. (*)

ITK IPB Tingkatkan Kerjasama dengan UPMC

‐  ITK IPB ROV Competition 2014
‐ Alumni IPB Bisnis Properti Dengan Hati Nurani
‐ Integrasi Dan Kolaborasi Untuk Pelayanan Prima



Fakultas merupakan salah satu bagian penting yang dimiliki 
Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai sebuah institusi pendidikan. 
Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) salah satunya. Fakultas ini 
merupakan fakultas termuda yang dibentuk dari pecahan 
beberapa jurusan yang terdapat di fakultas‐fakultas lain. Hal ini 
menuntut adanya pelayanan prima yang dapat diberikan oleh 
tenaga kependidikan di FEMA. Fakultas yang terdiri dari tiga 
departemen, yakni Gizi Masyarakat, Ilmu Keluarga dan Konsumen, 
dan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ini menjunjung 
tinggi kualitas pelayanan dan jasa bagi seluruh civitas akademika 
yang berhubungan dengannya. “Sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi tata usaha, kami bertugas untuk mengkoordinasikan segala 
hal terkait ketatausahaan fakultas terutama dengan departemen.

“Kami sebagai penjamin mutu, memonitor segala macam aktivitas 
yang prosesnya dilakukan departemen,” jelas Drs. Dedi Suryadi, 
Kepala Tata Usaha Fakultas Ekologi  Manusia.  Bidang 
ketatausahaan Fakultas Ekologi Manusia terdiri dari bagian Sarana 
Prasarana, Caraka (surat‐menyurat), dan Bendahara Pembantu 
Pengeluaran. Selain dalam urusan koordinasi, tata usaha FEMA 
juga memiliki keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan 
melalui kerjasama antar departemen, “Tata usaha FEMA juga ikut 
membantu dan menyediakan tenaga untuk berbagai kegiatan 
yang diselenggarakan departemen,” tambah Dedi.

Salah satu komitmen tata usaha F E M A dalam rangka 
meningkatkan kualitas ialah dengan adanya pelayanan akademik 
yang menerapkan International Organization for Standardization 
(ISO 9001:2008 ), selain itu FEMA juga mengedepankan 
pelayanan prima yakni pelayanan administrasi dan surat menyurat 
yang tergolong cepat. Dedi juga mengutarakan bahwa bagi tata 
usaha FEMA, tidak ada istilah mengundur pekerjaan atau 
mengulur waktu. Semua pelayanan surat menyurat dan 
administrasi dilakukan tidak lebih dari dua hari kerja. 

Berdasarkan survey kepuasan pelayanan dari mahasiswa FEMA, 
fakultas ini mendapatkan hasil yang cukup baik. “Artinya kepuasan 
mahasiswa tersebut cerminan dari kinerja kami dan kami akan 
terus mengoptimalkan kinerja untuk turut serta meningkatkan 
kualitas pelayanan akademik IPB terutama di tingkat fakultas,” 
tutup Dedi. (NRA)

Komitmen Fakultas 
Melalui Pelayanan Prima

Institut Pertanian Bogor 
(IPB) mengemban amanah 
untuk bisa mencetak alumni‐
alumni yang tak hanya bisa 
mengukir prestasi untuk 
dirinya sendiri tapi juga 
menjadikan kemajuan dan 
kesejahteraan masyarakat 
Indonesia sebagai sebuah 
prestasi yang dihasilkannya. 
Kukuh Roxa Putra Hadriyono 
yang merupakan alumni 
Departemen Agronomi dan 
H o r t i k u l t u r a ,  Fa k u l t a s 
Pertanian, Institut Pertanian 
Bogor (IPB) angkatan 43 
membuktikan bahwa alumni 
I P B  d a p a t  m e m b a n t u 
m a s y a r a k a t  I n d o n e s i a 
melalui berbagai cara. Kukuh 

mendirikan perusahaan yang bertujuan membantu petani yang sawahnya 
mengalami puso (tidak produktif). Kukuh tergugah melihat kondisi petani di 
Banyuwangi yang sawahnya mengalami puso selama dua musim berturut‐
turut. 

Oleh karena itu, Kukuh bersama dengan beberapa kawannya membentuk 
tim dan mendirikan perusahaan “Pandawa Putra Indonesia” yang bergerak 
di bidang sarana produksi pertanian seperti pupuk organik padat dan cair, 
pestisida nabati dan agen hayati sejak 7 juli 2012. Pada tahun yang sama, 
Kukuh mendampingi para petani untuk memproduksi beras dan 
mengembangkan usaha di bidang penangkaran dan pembenihan agar 
petani bisa memenuhi kebutuhan benih padi yang bersertifikat resmi dari 
pemerintah. Selain itu, Kukuh juga melakukan pemberdayaan terhadap 
pemulung sampah untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. 
Sampah organik yang telah terpisah selanjutnya akan dimanfaatkan 
sebagai bahan campuran untuk pembuatan pupuk organik. Kepiawaian 
Kukuh dalam berbisnis membuatnya mengawali produksi beras putih, 
kemudian juga mengembangkan produksi beras merah. “Perubahan gaya 
hidup masyarakat Indonesia kini lebih sehat, sehingga mendukung 
peningkatan konsumsi beras merah. Oleh karena itu saya mencoba 
mempopulerkan beras merah‐putih yang merupakan campuran beras 
merah dan beras putih, dengan perbandingan 1 beras merah untuk 9 beras 
putih, varian tersebut banyak digemari masyarakat,” jelas Kukuh.

Persiapan yang dilakukan Kukuh dalam membuka bisnis, dimulai dari 
tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan tersebut nantinya akan menjadi 
pedoman bagaimana mengelola modal SDM maupun SDA. Modal tersebut 
dikelola sesuai dengan tujuan secara bersinergi untuk menghasilkan bisnis 
atau perusahaan yang berkarakter kuat dan bermanfaat bagi lingkungan 
maupun sesama manusia. Berkat inovasinya di bidang pertanian dan 
lingkungan, Kukuh Roxa menjadi juara 1 dalam kompetisi wirausaha muda 
yang diadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada bulan 
Oktober 2013, penerima SPIRIT GKN Kementrian Koperasi dan UKM pada 
Mei 2013, Young Change Maker 2013 oleh Ashoka Indonesia pada Agustus 
2013, penerima penghargaan Adipura Kencana Mitra oleh Pemkab 
Banyuwangi dalam pengolahan sampah kota pada Juli 2013, dan Finalis 
Community Entrepreneur Challenge III oleh British Council pada tahun 
2012. (NRA)

Pebisnis Handal 
Yang Mengabdi Pada Petani

Drs. Dedi Suryadi, Kepala Tata Usaha FEMA IPB


	Page 1
	Page 2

