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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Bupati Kaur Bengkulu, Dr Hermen 
Malik,  menjadi narasumber 
tunggal  pada kul iah umum 
bertajuk “Membangun Indonesia 
dari Pinggiran”, Selasa (19/5) di 
Kampus Manajemen dan Bisnis 
Institut Pertanian Bogor (MB IPB) 
Pajajaran Bogor. Kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Direktorat 
Kajian Strategis dan Kebijakan 
Pertanian (Dit.KSKP) IPB ini 
dibuka secara resmi oleh Wakil 

Rektor IPB bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis, Prof.Dr Hermanto Siregar.

Dalam kata pengantarnya, Prof Hermanto mengatakan, pembangunan adalah pusat 
pertumbuhan bagi negara berkembang seperti Indonesia. “Kalau kita hanya menggenjot 
pusat pertumbuhan di perkotaan, dan tidak melakukannya di daerah pinggiran, maka 
yang akan terjadi justru menyedot sumberdaya dari daerah pinggiran ke kota. Dengan 
demikian kota makin menjadi jaya dan makmur, sedangkan desa‐desa menjadi layu, 
terdegradasi secara ekologi, ekonomi dan  terdegradasi sosial. Oleh karena itu, saatnya 
kita balik pembangunan dimulai harus dari desa terlebih dulu,” terang Prof Hermanto.

Menurutnya, IPB sebagai perguruan tinggi pertanian terus mengembangkan wacana 
pertumbuhan sektor pertanian dari hulu ke hilir, utamanya dari desa. IPB telah banyak 
bekerjasama dengan pemerintah dan swasta untuk mengerjakan dan membangun lahan‐
lahan tidur untuk dialihfungsikan menjadi lahan yang produktif, untuk bisa dibudidayakan 
menjadi lahan yang siap menghasilkan produk olahan untuk kepentingan masyarakat.

Bupati Kaur Bengkulu dalam paparannya yang dipandu moderator Direktur KSKP IPB Dr 
Dodik Ridho Nurrochmat ini mengangkat tema, “Membangkitkan Kembali Jati Diri 
Bangsa”. Ia menyatakan, “Dalam pertumbuhan pembangunan harus ada keadilan dalam 
pekerjaan untuk kota dan desa, dengan mengedepankan jati diri bangsa yang berperilaku 
santun, kekeluargaan, gotong royong, keadilan, keragaman, dan religius. Harmonisasi 
sumberdaya pembangunan harus dibangun dengan sumberdaya pengetahuan, sistem 
pendidikan (budaya dan teknologi), sistem pelatihan, sistem ekonomi kerakyatan, sistem 
sosial dan budaya (kearifan lokal), sistem fisik (kesehatan dan olah raga), dan sistem 
estetika (mutu). Dengan tercapai harmonisasi sistem pendidikan, maka akan tercapai 
generasi berperadaban”. (awl)

Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengadakan Fiedtrip Terpadu di Pulau Tidung 
Kecil, Kepulauan Seribu pada tanggal 14‐16 Mei 2015. 
Kegiatan ini diikuti kurang lebih 180 mahasiswa, 35 asisten 
luar biasa dan 9 dosen.

 

Empat mata kuliah yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 
Pemetaaan Sumberdaya Hayati Laut (PSHL), Akustik 
Kelautan (Akuskel) Oseanografi Biologi dan Geologi (OBG) 
dan Keanekaragaman Hayati Laut (KHL). Keempat mata 
kuliah tersebut mewakili empat divisi yang ada di 
Departemen ITK yaitu Hidrobiologi Laut (Biola), 
Oseanografi, Akustik dan Instrumentasi Kelautan (AIK) 
dan Penginderaan Jarak Jauh dan Sistem Informasi 
Kelautan (ISK). “Tujuan kegiatan ini adalah memberikan 
mahasiswa wawasan tentang bagaimana keilmuan di ITK 
saling terkait dan menguatkan satu sama lain,”ungkap Dr. 
Tri Prartono, koordinator mata kuliah OBG.

 

Dr. Syamsul Bahri Agus menambahkan bahwa outcome 
yang dapat dihasilkan berupa buku atau laporan tentang 
profil Pulau Tidung Kecil. Pada kesempatan ini mahasiswa 
melakukan pengambilan data kedalaman dan tipe 
substrat dengan menggunakan teknologi akustik, 
pengambilan sampel air laut, pemetaan ekosistem pesisir 
dan pendataan biota laut di Pulau Tidung Kecil.***
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Kantor Audit Internal (KAI) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
IPB menyelenggarakan workshop dengan tajuk “Audit Internal 
Non Akademik Perguruan Tinggi”. Kegiatan yang mengambil 
tempat di IPB International Convention Center (IICC) Bogor ini 
dilaksanakan selama empat hari (18‐21/5). 

Kepala LPPM IPB Dr Prastowo dalam sambutan pembukaannya 
menyatakan, “Kita meyakini bahwa upaya perguruan tinggi untuk 
melakukan perbaikan terus‐menerus tidak mungkin dilakukan 
tanpa proses audit. Sebaliknya proses audit harus dilakukan 
dengan sikap untuk memperoleh feedback, sehingga kegiatan 

LPPM dan KAI IPB Gelar Workshop Audit Internal Non Akademik PT

Institut Pertanian Bogor 
(IPB) memberikan banyak 
k e s e m p a t a n  b a g i 
m a h a s i s w a n y a  u n t u k 
m e n g e m b a n g k a n  d i r i 
melalui berbagai kegiatan 
a k a d e m i k  d a n  n o n ‐
a k a d e m i k  y a n g  d a p a t 
menunjang prestasi para 
mahasiswa. Rizky Rahadian 
R a md h a ny ,  ma h a s i swa 
Departemen Ars itektur 
Lanskap (A R L) Fakultas 
Pertanian (Faperta) IPB 

merupakan salah satu mahasiswa yang senantiasa menggunakan 
berbagai kesempatan yang ada di IPB untuk mengembangkan diri dan 
meraih cita‐citanya.

Beberapa kegiatan kemahasiswaan seperti Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) hingga konferensi internasional yang pernah diikuti 
Rizky, diantaranya hasil PKM tentang “Kapten Zoonoman sebagai 
Penggerak Anti Zoonis bagi Anak‐anak Melalui Media Payung Lukis dan 
Komik” merupakan PKM‐M pada tahun 2012,Hokkaido International 
Student Association Scientific Meeting (HISAS 10) di Hokkaido 
University Jepang, dan Aceh Development International Conference 
(ADIC) di University of Malaya di Tahun 2013.

Lelaki kelahiran Bandung, 1 Januari 1994 ini menceritakan berbagai 
pengalaman yang ia dapatkan yang merupakan buah dari motivasinya 
yang kuat, “Motivasi saya adalah orangtua dan teman‐teman,” ujarnya 
singkat. Selain kegiatan‐kegiatan kemahasiswaan yang bersifat 
eventual, ia juga pernah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 
program pertukaran pelajar ASEAN International Mobility Student 
(Exchange Student, Transfer Credit) di Universiti Putra Malaysia (UPM) 
sebagai perwakilan IPB untuk Direktorat Perguruan Tinggi (Dikti). Bagi 
Rizky, hal ini merupakan pengalaman yang sangat berharga sekaligus 
menjadi sebuah prestasi yang menurutnya paling berkesan.

 

Ia menjalani masa perkuliahan di UPM, tepatnya di Faculty of Design 
and Architecture selama September 2014 hingga Januari 2015. 
“Selama exchange program ini saya dapat meraih berbagai 
kesempatan langka seperti menampilkan permainan alat musik 
tradisional angklung pada Indonesia Day Festival 2014 di Kuala 
Lumpur, menjadi Runner Up 2 One World Dance Competition, dan 
Runner Up 1 Double Men PPI pada UPM Badminton Cup,” tambah 
Rizky.

 

Berbagai macam kegiatan kemahasiswaan yang ia lakukan berhasil 
mengantarkannya pada prestasi‐prestasi lain di IPB. Tercatat ia telah 
dua kali menyabet gelar sebagai mahasiswa berprestasi 1 tingkat 
Departemen Arsitektur Lanskap pada tahun 2014 dan 2015. Baginya, 
segala sesuatu harus selalu diawali dengan niat, didorong dengan doa 
serta dijalankan dengan usaha terbaik.(NRA)

Rizki, Mahasiswa Berprestasi Departemen ARL Ukir Prestasi di Kegiatan Internasional

perbaikan tersebut dapat terus berlangsung. Persoalan ke depan 
tidak hanya apakah dana kegiatan sudah digunakan sebaik‐
baiknya sesuai aturan yang berlaku atau belum, tetapi juga 
apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif”.

Dalam kesempatan ini Kepala KAI IPB, Dr Wonny Ahmad Ridwan, 
menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan yang kelima 
kalinyadiselenggarakan oleh IPB. “Dalam workshop kita 
menyusun dan mengembangkan hal‐hal yang bersifat non 
akademik. Sesuai dengan Undang‐Undang no 12 tahun 2012 
tentang perguruan tinggi, hal‐hal yang termasuk dalam non 
akademik antara lain organisasi, keuangan, sarana prasarana, 
sumberdaya manusia dan kemahasiswaan,” jelas Dr. Wonny.

Workshop kali ini diikuti oleh beberapa perguruan tinggi yang 
tersebar di Indonesia, antara lain Universitas Syah Kuala Banda 
Aceh, Politeknik Manufaktur Bandung, Universitas Paramadina, 
Politeknik Negeri Semarang, UIN Walisongo Semarang, Poltekkes 
Kemenkes Jayapura, Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, 
Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Islam 
Sumatera Utara, Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah 
Palembang, Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa serta 
Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. (AS)
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