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Warga IPB Peringati Hari Lahir Pancasila

nstitut Pertanian Bogor (IPB) memperingati Hari Lahir IPancasila 1 Juni 2018 dengan menggelar upacara 
bendera.  Bertempat di lapangan Rektorat Kampus IPB 

Dramaga, Jum'at (1/6), upacara ini dihadiri oleh ratusan 
peserta yang terdiri dari unsur pimpinan, pejabat 
struktural, mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.

Bertindak sebagai pemimpin upacara, Plt Rektor IPB yakni 
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan 
Keuangan, Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr.  Pemimpin 
upacara meneruskan sambutan yang disampaikan oleh 

Presiden RI yang menyatakan bahwa selama 73 tahun 
Pancasila menjadi bintang pemandu bangsa Indonesia dan 
berhasil bertahan di tengah deru ombak berbagai ideologi 
yang berusaha menggesernya. 

“Rangkaian proses yang panjang dalam perumusan 
Pancasila oleh para tokoh bangsa Indonesia demi 
mempersatukan berbagai perbedaan perlu kita ingat,  
didalami semangatnya dan dipahami rohnya. Adalah 
menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk memastikan 
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bahwa Pancasila selalu hadir dalam setiap sudut kehidupan 
serta hati dan pikiran kita. Pada peringatan hari Pancasila di 
tahun 2018 ini, kita harus meneguhkan semangat kita 
untuk bersatu, berbagi dan berprestasi,"  demikian salah 
satu pesan penting Presiden RI yang dibacakan pemimpin 
upacara.

Presiden RI berpesan agar Peringatan Hari Lahir Pancasila di 
setiap tanggal 1 Juni harus dimanfaatkan sebagai momen 

pengingat, pemacu dan aktualisasi nilai-nilai pancasila.   
“Kita harus memperkokoh kekuatan kolektif bangsa dan 
tidak boleh menghambur-hamburkan energi dalam 
perselisihan dan perpecahan. Kita harus melakukan 
lompatan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang unggul dan tangguh," pesan Presiden. 
(FI/ris)
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Persembahan Alumni IPB, Mudik Gratis untuk Mahasiswa IPB

udik menjadi ritual rutin tahunan bagi Mmahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang 
berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 

Sebagai bentuk rasa cinta dan peduli terhadap mahasiswa 
IPB yang membutuhkan bantuan biaya transportasi mudik 
lebaran, Himpunan Alumni (HA) IPB mempersembahkan 
program  'Mudik Lebaran Gratis bagi para Mahasiswa IPB' 
yang membutuhkan.

"Tujuan dari kegiatan ini tidak lain untuk menyalurkan 
semangat kepedulian alumni dan solidaritas alumni dalam 
membantu meringankan beban adik-adik mahasiswa IPB 
sesuai yang membutuhkan. HA IPB melalui program ini 
juga ingin menunjukkan bahwa alumni selalu hadir dan 
berada di belakang adik-adik mahasiswa yang 
membutuhkan bantuan," jelas Ir Ali Fathoni selaku 
Koordinator Kegiatan.

Sebagai pencanangan awal, dana penggalangan dana 
dibagi menjadi dua bentuk, yaitu transportasi dan paket 
lebaran. Sejauh ini sudah tersewa tiga bus dan sudah 
terkumpul 20 paket lebaran yang akan diberikan untuk 

minimal 150 orang mahasiswa yang terdaftar dan 
terseleksi.

Mudik Lebaran Mahasiswa IPB Tahun ini diselenggarakan 
untuk kota tujuan Solo, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, 
Lampung dan Palembang. Para Mahasiswa akan 
diberangkatkan  langsung dari Kampus IPB Dramaga pada 
Rabu, 6 Juni 2018 pukul 10.00 WIB dengan titik pelepasan 
di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga oleh Ketua 
Umum HA IPB beserta pihak Rektorat, pengurus HA, badan 
Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB dan 
para donatur.

HA IPB juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas partisipasi dan semangat berbagi yang luar 
biasa dari seluruh alumni yang terlibat.   "Kepedulian para 
alumni pada  mahasiswa  tidak hanya berhenti pada mudik 
lebaran  tahun ini, tapi bisa berlanjut di tahun-tahun yang 
akan datang dan juga dalam bentuk beasiswa. Rencananya 
kegiatan ini akan diperbesar dengan kota tujuan yang lebih 
banyak lagi," harap Ali. (UAM/ris)
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PSM IPB Agria Swara Persembahkan 4 Lagu di Hadapan 
Presiden RI di Hari Lahirnya Pancasila

ari ini tanggal 1 Juni Paduan Suara Mahasiswa H(PSM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Agria Swara 
mendapat kehormatan untuk bernyanyi dalam 

upacara peringatan Hari Lahirnya Pancasila bertempat di 
Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI. Upacara ini 
dipimpin langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo dan 
dihadiri oleh para menteri dari Kabinet Kerja serta tokoh 
dari lintas budaya dan agama.

PSM Agria Swara menyanyikan empat buah lagu yakni 
Tanah Air, Berkibarlah Benderaku, Mars Pancasila dan 
Bangun Pemudi Pemuda yang dipimpin oleh konduktor 

Arvin Zeinullah. Agria Swara tampil dengan menggunakan 
kostum unik dari berbagai daerah. Upacara ini merupakan 
agenda tahunan yang digagas oleh Badan Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP).

Tahun ini merupakan kali kedua PSM IPB Agria Swara 
berpartisipasi sebagai pengisi acara. "Sebuah kebanggaan 
bagi kami tim PSM IPB Agria Swara dipercaya untuk tampil 
kedua kalinya di upacara Hari Lahir Pancasila ini. Semoga ke 
depannya kami dapat terus membanggakan IPB dengan 
cara bermusik" ujar Windy perwakilan  dari divisi Eksternal 
Agria Swara. (**/Zul)
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FEM IPB Siapkan SDM Pengelola Keuangan Daerah

alam rangka mensosialisasikan hasil kajian dan Duntuk menjaring masukan, Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) menggelar Seminar Nasional Tata Kelola Keuangan 
Daerah Kebijakan Strategis Fiskal dan Pendapan Asli 
Daerah (PAD) di IPB International Convention Center (IICC), 
31/5.

FEM IPB dan BPKP telah membentuk Unit Riset Tata Kelola 
Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi Daerah atau 
Local Governance and Economic Development (LoGED). 
LoGED melakukan kajian strategis peningkatan kinerja PAD 
di beberapa daerah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten 
Kepulauan Anambas, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten 
Kepulauan Merauke.

Dekan FEM IPB, Dr. Nunung Nuryartono mengatakan FEM 
IPB mendapatkan kepercayaan untuk mengembangkan 
center of excellent yang disebut LoGED. LoGED ini dapat 
menjadi pilar penting untuk meningkatkan kapasitas 
pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, monitoring 
dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan dan 
keuangan daerah. 

“Terbentuknya LoGED ini menjadikan IPB lebih kuat dalam 
memberikan kontribusinya kepada negara. Saya harap 
tidak hanya dalam bidang pendidikan tapi juga penelitian. 
Selain itu, kerjasama ini juga dapat diperluas tidak hanya 
empat kabupaten saja, tapi dari Aceh hingga Papua. 

Harapannya hasil studi  ini tidak sebatas laporan studi, 
namun dapat diimplementasikan baik oleh BPKP maupun 
oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Menurutnya dua tahun lalu, FEM IPB mendapat 
kepercayaan untuk mendidik mahasiswa utusan dari 
pemerintah daerah.  Ia berharap mahasiswa yang dididik di 
FEM IPB ini bisa mengembangkan ilmunya di masing-
masing daerah.

Sementara itu, menurut Sekretaris BPKP, Dadang Kurnia, 
BPKP melalui State Accountability Revitalization (Start) 
menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 
untuk mendukung program pembangunan nasional 
dengan peningkatan kualitas pengelola keuangan dan 
aparat pengawasannya. BPKP melakukan Start dalam 
degree program dan non degree program hasil kerjasama 
dengan 28 PTN di Indonesia.

Hingga saat ini, Start telah berhasil meluluskan 3362 
lulusan, dengan 3475 karya siswa. Menurutnya ini modal 
untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam 
pengelolaan keuangan daerah sehingga mendukung 
pencapaian good and clean governance pemerintah 
daerah dan pusat.

“Saya menghimbau agar alumni program Start ini tidak 
dipindahkan ke unit kerja lain di daerah supaya bisa 
berkelanjutan,” ujarnya. (dh/Zul)
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