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Kantor Manajemen Mutu (KMM) Institut Pertanian 

Bogor (IPB) memfasilitasi proses penyusunan Prosedur 

Operasional Baku (POB) sesuai dengan standar 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Lembaga Penel it ian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB. Kegiatan ini diikuti oleh para 

dekan, wakil dekan, direktur, kepala kantor, kepala biro, 

ketua departemen, dan kepala pusat, Selasa (29/12), di 

Hotel Papyrus Kota Bogor.

Direktur KMM IPB, Dr. Fredinan Yulianda mengatakan, 

POB ini akan dijadikan acuan di dalam proses 

manajemen penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di lingkungan IPB. “IPB terus memperbaiki 

diri untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Salah satu 

caranya adalah dengan memperbaiki prosedur yang 

bertujuan mengoptimalkan kegiatan penelitian, 

efisiensi dan efektivitas di dalam manajemen,” ujarnya. 

Hadir sebagai narasumber adalah Wakil Kepala bidang 

Penelitian LPPM IPB, Prof.Dr.Drh. Agik Suprayogi dan 

Wakil Kepala bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

LPPM IPB, Dr. Hartoyo. Dengan moderator Kepala 

Bidang Standar Mutu (SM) KMM IPB,  Dr. Swastiko 

Priyambodo. (Awl)
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Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi/

Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) 

dan 

Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) 

sebagai 

Pusat Unggulan IPTEK (PUI) 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI  

Optimalkan Kegiatan Penelitian, 

LPPM IPB Perbaiki Prosedur 
Pe r w a k i l a n  H i m p u n a n  M a h a s i s w a 

Konservas i  Sumberdaya Hutan dan 

Ekowisata (Himakova) Fakultas Kehutanan 

Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB) yakni 

Bangkit Maulana dan Rizka Sya'bana Azmi 

diundang oleh pihak Musium Rekor 

Indonesia (Muri), Selasa (22/12), untuk 

menerima penghargaan Institut Prestasi 

Nusantara atas rekor Studi Konservasi 

L ingkungan oleh Mahasiswa Secara 

Berkelanjutan Terlama.

Studi Konservasi Lingkungan (Surili) merupakan salah satu program kerja unggulan Himakova 

IPB berupa ekspedisi bertema lingkungan yang berfokus pada eksplorasi keanekaragaman hayati 

dan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekspedisi terbesar di Indonesia 

yang dilakukan oleh mahasiswa dengan peserta mencapai 80 orang. Surili rutin dilakukan setiap 

tahunnya sejak tahun 2003 di seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Pengambilan data 

dilakukan selama 3-4 minggu di lapang. 

Melalui kegiatan ini, tim Surili Himakova konsisten menyapa Indonesia lebih dekat, merekam 

setiap jengkal keindahan alam dan kekayaan budaya tanah air. Tercatat sebanyak 13 taman 

nasional di Indonesia telah dilakukan kajian flora, fauna, ekowisata, serta sosial budaya dan 

berhasil didokumentasikan dengan apik melalui tulisan, laporan ilmiah, laporan semi popular, 

film dan seminar nasional.  Kegiatan ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Balai Taman Nasional, 

lembaga kemahasiswaan IPB, Perguruan tinggi non-IPB, serta berbagai lembaga swadaya 

masyarakat, media partner dan perusahaan. 

thPengajuan rekor ini awalnya ialah inisiasi dari panitia Family Day 30  Himakova sebagai refleksi 

30 tahun perjalanan Himakova berkarya dan berbakti untuk negeri, salah satunya melalui 

kegiatan ekspedisi Surili. “Penghargaan ini bukan sekedar penghargaan untuk eksistensi 

organisasi, namun juga sebagai pembuktian diri dan wujud kerja keras seluruh anggota 

Himakova selama ini,” ujar Yasser selaku mantan Ketua Himakova. Penghargaan Muri secara 

simbolis diserahkan oleh Ketua Surili kepada perwakilan Departemen Konservasi Sumberdaya 
thHutan dan Ekowisata Fahutan IPB, Ir. Haryanto MS pada saat kegiatan Family Day 30  Himakova 

(26/12) di Villa Cibogo, Puncak, Bogor.***

Ekspedisi Surili Himakova IPB Pecahkan Rekor Muri

http://prof.dr.ir/
http://prof.dr.ir/
http://prof.dr.ir/


Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB)  

menggelar “Seminar Nasional Pengembangan Ekonomi Kreatif dan 

Pemberdayaan Pemuda Indonesia”, Selasa (29/12). Acara yang 

mengambil tempat di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB 

Dramaga Bogor ini merupakan hasil kerjasama Departemen Ilmu 

Ekonomi FEM IPB dengan BNI Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan 

Elang Group. 

Ketua Panitia, Khalifah Moh. Ali mengatakan, acara ini digelar untuk  

memberikan informasi dan strategi pengembangan ekonomi kreatif 

dan pemberdayaan pemuda Indonesia, selain itu juga sebagai wadah 

untuk mengasah dan menguji pengembangan ekonomi kreatif sesuai 

syariat Islam.  

Dekan FEM IPB, Dr. Yusman Syaukat menyampaikan bahwa ekonomi 

Indonesia bisa lebih maju dengan mengembangkan ekonomi kreatif, 

yaitu mengembangkan ide-ide kreatif dalam mengembangkan produk. 

“Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan ekonomi kreatif.  

Ekonomi kreatif  menjadi pilar perekonomian Indonesia. Diharapkan 

dengan ekonomi kreatif ekonomi Indonesia bisa lebih maju,” 

ujarnya.Dr Yusman juga mengatakan, pemerintah Indonesia mulai 

tahun 2006 yaitu pada masa pemerintahan Presiden SBY  telah 

mengembangkan ekonomi kreatif yang berada di bawah naungan 

Kementerian Perdagangan. Dilanjutkan di era Presiden Joko Widodo 

yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Acara ini menghadirkan narasumber Ketua Departemen Ekonomi 

Syariah FEM IPB, Dr. Dedi Budiman Hakim, Achmad Buchori dari 

Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Dr. Imam Teguh Saptono 

dari PT Bank BNI Syariah, dan Elang Gumilang dari Elang Group. (dh)

FEM IPB Gali Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Sesuai Syariat Islam
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aset/barang di lingkungan IPB dilakukan secara terpusat di Sub 
Direktorat (Subdit) Inventarisasi Sarana Prasarana berdasarkan laporan 
dari masing-masing unit kerja di lingkungan IPB baik aset tetap maupun 
aset lancar/persediaan.

Berdasarkan Peraturan Rektor IPB tentang Pengadaan Barang dan Jasa, 
maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara terpusat di Unit 
Layanan Pengadaan (ULP) IPB untuk batasan nilai di atas Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sementara untuk pengadaan 
dengan nilai di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat 
dilaksanakan di masing-masing unit kerja di lingkungan IPB. Dengan 
adanya kebijakan tersebut dapat berakibat terjadinya perbedaan 
pencatatan di pusat (Subdit. Inventarisasi) dengan pencatatan yang ada 
di unit kerja di lingkungan IPB dikarenakan unit kerja tidak melaporkan 
pengadaan barang/jasa tersebut secara lengkap. Sehingga hal ini dapat 
berakibat pula terjadinya selisih pencatatan aset dengan Biro 
Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Pengembangan Sarana dan 
Prasarana IPB Dr. Ir. Erizal, M.Agr di bawah koordinasi Wakil Rektor 
Bidang Sarana dan Bisnis Dr. Ir. Arif Imam Suroso,M.Sc., melakukan 
kegiatan Rekonsiliasi Aset di lingkungan IPB untuk memperoleh data 
aset terkini (up to date) khususnya Barang Milik IPB (BMI) yang 

bersumber dari dana masyarakat, kerjasama dan perolehan lain yang 
sah (29/12).  Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data antara 
pihak-pihak terkait sehingga dapat dijelaskan kalau terdapat 
perbedaan diantara catatan para pihak-pihak terkait tersebut.   

Peserta kegiatan rekonsiliasi aset ini adalah Operator Sistem Informasi 
Manajemen Aset (SIMA) di lingkungan IPB yang telah ditugaskan oleh 
pimpinan unit terkait untuk mengelola aset di masing-masing unit 
kerja. Dalam kegiatan ini di bawah arahan Sulistiyono, S.E.,M.Si. 
Kasubdit Inventarisasi, Operator SIMA diharuskan membawa data aset 
tetap dan aset lancar/persediaan yang sudah diverifikasi dengan 
bagian keuangan masing-masing unit kerja untuk pengadaan tahun 
berjalan. Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari rangkaian 
kegiatan Sosialisasi SIMA yang telah dilaksanakan pada 7/12 lalu 
dimana hasil dari rekonsiliasi aset tersebut akan digunakan sebagai nilai 
Saldo awal tahun 2016 pada SIMA IPB.

Dengan kegiatan ini diharapkan petugas yang terkait dengan aset di 
lingkungan IPB dapat memahami tata cara pengelolaan aset menurut 
peraturan yang berlaku, sehingga akan didapatkan hasil penyajian 
pencacatan aset dengan nilai yang dapat diyakini kewajarannya. Nilai 
aset tetap dan aset lancar sebagai laporan manajemen maupun sebagai 
bahan penyusunan neraca IPB (pada LKP IPB) Tahun Anggaran 2015 
sudah menggambarkan kondisi dan nilai yang wajar.

Ke depan, rekonsiliasi aset ini akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali 
dengan melibatkan petugas pengelola aset (Operator SIMA) unit kerja 
di lingkungan IPB dengan Subdit Inventarisasi Sarana dan Prasarana 
sebagai pengelola aset di tingkat pusat. Diharapkan seluruh pimpinan 
unit kerja di lingkungan IPB dapat men-support petugas pengelola aset 
dalam mengelola dan melaporkan data di masing-masing unit.  Ruang 
lingkup kegiatan ini dibatasi hanya pada pengelolaan aset tetap dan 
aset lancar yang bersumber dari Dana Masyarakat (DM) dan Bantuan 
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) IPB atau dikhususkan 
pada Barang Milik IPB (BMI). (*)

Rekonsiliasi Aset Barang Milik IPB (BMI)
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