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Dalam rangka menyiapkan wisudawan yang siap menghadapi 
dunia kerja, Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan 
Alumni (DPKHA) Institut Pertanian Bogor (IPB) mengadakan 
Studium Generale Pembekalan Karir Pra Wisuda Sarjana, Senin 
(16/3) di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga 
Bogor. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IPB Bidang 
Riset dan Kerjasama Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi.
 
Dalam sambutannya Prof. Anas menyampaikan pentingnya untuk 
menyiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) yang sudah di depan mata. Keahlian khusus dalam bidang 
tertentu dan skill komunikasi sangat penting dimiliki untuk 
survive dalam dunia kerja. Ia juga berharap agar para calon 
wisudawan dapat bekerjasama dengan almamater setelah lulus 
nanti. “Saya berharap agar para wisudawan nantinya sukses 
dengan penuh berkah, dapat bekerjasama dengan almamater 
serta menjaga nama baik IPB,” jelasnya. Senada dengan Prof. 
Anas, Direktur DKPHA Dr. Syarifah Iis Aisyah mengingatkan para 
calon wisudawan untuk menyiapkan diri guna menghadapi dunia 
pasca kampus. “Dengan adanya MEA, kompetitor bukan lagi 
hanya dari kampus‐kampus di Indonesia, tetapi juga mahasiswa 
dari Singapura, Malaysia, Thailand dan negara Asia lainnya,” 
ujarnya.

Dalam studium generale ini diberikan materi pembekalan dan 
diskusi yang diisi oleh alumni IPB yaitu Direktur Operasi PT. 
Matahari Putra Prima, Ir. Emi Nuel, serta Direktur PT. Embrio 
Biotekindo sekaligus penggagas Tempe Movement Ir. Wida 
Winarno, M.Si. Sesi ini dipandu oleh Tjandra Wibowo sebagai 
moderator. (AS)

Studium Generale Pra Wisuda IPB: 
Lulusan Siap Sambut MEA

Sebagai langkah awal dalam mewujudkan tata kelola hutan berbasis 
masyarakat untuk kelestarian hutan, Himpunan Mahasiswa Wirausaha 
Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (Himawipa IPB) dan ECOLOGICA PSL‐
IPB mengadakan Deklarasi Bogor Raya di Kampus IPB Dramaga Bogor, Sabtu 
(14/3). Hadir pada kesempatan itu semua elemen terkait di Bogor, yakni 
pemerintah pusat dan daerah, aparatur negara TNI‐Polri, akademisi, 
lembaga swadaya masyarakat, perangkat desa dan kelompok tani. 

Pembina Himawipa IPB, Dr. Rachmat Pambudy menyampaikan, “Kegiatan ini 
bertujuan  untuk kedaulatan desa. Kita ingin masyarakat sekitar hutan dapat 
memanfaatkan hutan, memelihara dan menjaga kelestariannya, sehingga 
ekonomi masyarakat dapat terangkat. Ini semua diwujudkan dan diangkat 
dalam Deklarasi Bersama Bogor Raya”. Demikian tandas Dr. Rachmat yang 
juga staf pengajar Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 
(FEM) IPB.

Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto dalam sambutannya mengajak 
semua elemen masyarakat dan pihak terkait, khususnya desa‐desa sekitar 
hutan dan kelompok tani, untuk senantiasa menjaga dan memelihara hutan, 
dan secara bersama‐sama mendukung dan bertanggungjawab terhadap 
keberhasilan upaya tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu 
langkah strategis untuk kelestarian hutan dalam  mewujudkan tata kelola 
hutan berbasis mayarakat untuk kepentingan seluruh bangsa.

Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang diwakili oleh 
Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Bejo Santoso 
mengatakan, pemanfaatan hutan oleh masyarakat harus dilakukan dengan 
memperhatikan tata kelola hutan yang benar, yakni memperhatikan sifat, 
karakteristik, dan tidak dibolehkan mengubah fungsi utamanya. (awl)

Deklarasi Bogor Raya Wujudkan 

Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat



Dalam rangka mempererat hubungan 
silaturrahmi, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bersama dengan Bank Negara Indonesia 
( B N I )  m e n g a d a k a n  p e r t a n d i n g a n 
persahabatan badminton, Sabtu (14/3). 
Pertandingan yang dihadiri oleh Rektor IPB 
Prof. Dr. Herry Suhardiyanto dan puluhan 
staf IPB maupun BNI ini dilaksanakan di 
lapangan badminton GOR lama Kampus IPB 
Dramaga Bogor.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil CEO BNI Wilayah Jakarta‐BSD, Hasan Ashari. Dalam 
sambutannya Hasan Ashari berterimakasih kepada IPB atas terjalinnya kerjasama yang baik 
selama ini. Hasan berharap agar kemitraan yang selama ini terbangun terus berjalan dan 
memberikan manfaat. Ia juga berharap dengan adanya kegiatan pertandingan persahabatan 
seperti ini, selain meningkatkan tali silaturrahmi juga bermanfaat karena meningkatkan 
kesehatan. Sedangkan Rektor IPB menyampaikan sambutannya dengan memberikan 
semangat pada peserta yang hadir. Menurutnya, banyak cara untuk mempererat 
persahabatan, salah satunya dengan acara seperti ini. “Mudah‐mudahan keceriaan dan 
kebahagiaan hari ini akan meningkatkan kinerja kita semua. Dengan badan yang sehat dan 
bugar kita bisa menunaikan tugas dengan baik,” jelas Rektor.

Peserta pertandingan dari IPB terdiri dari pejabat IPB, pegawai serta dosen. Tampak hadir 
dalam kesempatan ini diantaranya Wakil Rektor IPB Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 
Prof. Dr. Yonny Koesmaryono, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB, Dr. Arif Satria, Kepala 
Unit Olahraga dan Seni IPB, Prof. Dr. Khaswar Syamsu, serta Direktur Perencanaan dan 
Pengembangan IPB, Dr. Hari Wijayanto. (AS)

Pertandingan Persahabatan Badminton IPB-BNI

Pasar Rakyat Tani 2015 di Kampus IPB

Seminar Hasil Penelitian 
LPPM dan Fema IPB

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) dan Departemen Sains Komunikasi dan 
Pengembangan Masyarakat, Fakultas 
E k o l o g i  M a n u s i a  ( F e m a )  I P B , 
m e nye l e n g ga ra ka n  “ S e m i n a r  H a s i l 
Penelitian Institusi 8”, Senin (16/3). 
P e n e l i t i a n  d a l a m  h a l  p e n g o l a h a n 
sumberdaya lahan, hutan dan air sebagai 
landasan untuk mencapai kedaulatan 
pangan yang berkelanjutan ini mengambil 
tempat di Kampus IPB Dramaga Bogor.

Kepala LPPM IPB Dr. Prastowo dalam 
sambutannya menyatakan, agenda hasil 
penelitian dengan tema  “Reforma Agraria 
dan Pemberdayaan Masyarakat” ini memiliki 
empat kategori, yakni penelitian institusi, 
simpul kolaborasi inovasi, riset afirmasi 
nasional, dan penyiapan pusat kajian 
agraria. “Semua itu harus ditunjang dengan  
kolaborasi ke dalam aksi yang terkoordinasi 
di IPB, bersifat aplikatif, integratif, tentatif 
dan multidisiplin,”paparnya.

Hasil penelitian yang dipresentasikan adalah 
tema‐tema berikut: 1)Kajian Kebijakan 
Reforma Agraria untuk Penguatan Kapasitas 
Masyarakat dalam Rangka Kemandirian 
Pangan dan Pengentasan Kemiskinan, 
dengan studi kasus di Desa Sumber Sari, Loa 
Kulu, Kutai Kartanegara. 2)Rumitnya 
M e n ge l o l a  S u m b e rd aya  A g ra r i a  d i 
Kabupaten Kepulauan Seribu. 3)Penguatan 
Kapasitas Masyarakat Melalui Peningkatan 
K a p a s i t a s  W i l a y a h  d a l a m  R a n g k a 
Kemandirian Pangan dan Pengentasan 
Kemiskinan di Kabupaten Pemekaran 
Mamasa Sulawesi Barat. 4) Implementasi 
Bank Pertanian dan Pemberdayaan 
M a s y a r a k a t  u n t u k  M e n i n g k a t k a n 
Kesejahteraan Petani dan Pencegahan Alih 
Fungsi Lahan di Kabupaten Cianjur.

Kegiatan ini diantaranya dihadiri oleh Wakil 
Kepala LPPM Bidang Penelitian, Prof. Dr. drh. 
Agik Suprayogi, Doktor (HC) Gunawan 
Wiradi, para peneliti dan mahasiswa 
pascasarjana IPB. (Awl)

AgriSocio didukung oleh Ikatan Keluarga Alumni Faperta 
( I K A F )  d a n  P e r u s a h a a n  G a s  N e g a r a  ( P G N ) 
menyelenggarakan Pasar Rakyat Tani (PRT) 2015 yang 
digelar di Lapangan Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Baranangsiang, Minggu (15/3). Acara diresmikan oleh Dr 
Bayu Krisnamurthi (Wakil Menteri Perdagangan RI 
periode 2011‐2014). PRT 2015 ini terdiri atas beberapa 
rangkaian acara, yaitu Pasar Tani, hiburan yang 
bertemakan “Semua Tentang Indonesia”, Youth 
Agricultural Social Entrepreneur,  dan Business Match‐Up.

Rektor IPB Prof.Dr Herry Suhardiyanto dalam sambutannya mengatakan, pihaknya menyambut baik 
acara ini dan seyogyanya kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan. Menurutnya, IPB akan 
sangat mendukung kegiatan‐kegiatan positif seperti ini, terutama karena secara langsung 
melibatkan generasi muda di dalamnya.

Dalam kegiatan PRT 2015 ini mengumpulkan 47 supplier yang menyediakan berbagai komoditas 
pertanian, seperti sayur‐sayuran, buah‐buahan, pangan, tanaman, daging, seafood, telur, rempah, 
dan makanan siap saji. Hiburan yang bertemakan “Semua tentang Indonesia” ini dimeriahkan ragam 
pertunjukan diantaranya tarian daerah yang dibawakan  siswa SDN Polisi 4 Bogor dan mahasiswa 
IPB. Sebagai rangkaian Pasar Rakyat Tani ini digelar ragam kegiatan  diantaranya lomba proposal 
bisnis bidang pertanian untuk mahasiswa D3 dan S1 se‐Jawa Barat dan Business Match Up dimana 
AgriSocio bertindak sebagai mediator dalam mempertemukan supplier dengan para calon buyer.

PRT ini diharapkan menjadi budaya dan event yang dinanti‐nantikan oleh masyarakat, karena di 
acara ini petani dapat menjual langsung produknya ke konsumen. Konsumen dapat membeli produk 
pertanian berkualitas dengan harga yang murah. Acara ini juga menjadi tempat generasi muda 
berkontribusi, belajar, dan memandang pertanian sebagai masa depan yang cerah. Rencananya PRT 
selanjutnya akan dilaksanakan 29‐30 Agustus 2015 mendatang.***
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