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Menristekdikti: IPB Harus Terdepan Menjaga
Perguruan Tinggi dari Korupsi

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Menritekdikti), Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D harapkan
Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di garda terdepan
dalam menjaga perguruan tinggi dari korupsi. Menurutnya,
korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan,
ibarat penyakit sudah masuk studium empat.
Hal ini disampaikan Prof. Nasir saat hadir dalam Bogor
Summit Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri
Badan Hukum (MDGB PTN-BH) di Kampus IPB Dramaga,

Bogor (20/9). Acara ini mengambil tema Peran Strategis
Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Anti Korupsi,
Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Alam dan Sinergi
Multipihak untuk Gerakan Indonesia Anti Korupsi.
Dalam global competitiveness index, Indonesia berada di
angka yang rendah yaitu 36 dari 137 negara. Penyebabnya
ada banyak faktor. Misalnya perguruan tinggi kurang
bermutu, kesehatan kurang baik, teknologi kurang baik,
pergerakan ekonomi kurang baik.
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“Faktor pertamanya adalah korupsi. Untuk itu perguruan
tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama
dalam menjaga Indonesia untuk bebas korupsi.
Tuntutannya adalah Good University Governance, tata kelola
perguruan tinggi yang baik, transparansi, awareness,
accountability dan responsibility. Jika keempat ini sudah
dipenuhi, perguruan tinggi akan terhindar dari korupsi,”
ujarnya.
Prof. Nasir menambahkan di dalam data Komisi
Pemberantas Korupsi (KPK), sektor pendidikan justru yang
paling banyak korupsinya. Anggaran pendidikan tahun
2018 adalah 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN). Artinya ada dana 440 triliun rupiah. “Dari
440 triliun, sekitar 279.5 triliun atau 63 persen dialokasikan
ke daerah, 34 persen di pusat,” ujarnya.
Sementara itu Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa
perguruan tinggi punya tanggung jawab moral untuk
menjaga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, karena
bangsa yang maju dimanapun, masyarakatnya terbebas
dari korupsi. Oleh karena itu gerakan pemberantasan
korupsi yang dilakukan ada dua aspek, pertama adalah
aspek kultural dan kedua aspek struktural.

“Aspek kultural kita lebih pada membangun pada sikap
mental. Orang-orang yang ada di kampus ini sebagai orang
yang jujur. Oleh karena itu di IPB, dalam rangka reformasi
kurikulum baru 2019, sudah memasukan unsur pendidikan
anti korupsi sebagai komitmen kita untuk menghasilkan
para lulusan yang punya integritas. Kedua secara struktural,
yakni menciptakan sebuah sistem yang menganut prinsipprinsip good university governance, yang dengan sistem itu
menutup peluang untuk adanya korupsi. Dari sisi kultural,
sikap mental kita harus bangun, kedua sistemnya juga
harus dibangun, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran,”
ujar Rektor.
Sementara itu, Ketua Panitia, Dr. Rina Mardiana
mengatakan bahwa acara ini menjadi momentum untuk
mendeklarasikan kembali bagaimana mengaktifkan peran
pendidikan tinggi dalam pendidikan anti korupsi di
perguruan tinggi. “Bagaimana kita mengarusutamakan
gerakan anti korupsi dan percepatan pemberantasan anti
korupsi. Acara ini diinisiasi dari Dewan Guru Besar (DGB) IPB
yang juga membentuk MDGB PTNBH yang baru pertama
kali didirikan dan ketuanya dari IPB,” ujarnya. (dh/Zul)

2

IPB Job Fair 2018 Percepat Mahasiswa Mengenal Dunia Kerja
hadir sekitar 3000 pengunjung. Perusahaan yang
berpartisipasi terdiri dari perusahaan yang bergerak di
bidang pertanian, perbankan, asuransi dan pembiayaan,
pendidikan, Information and Technology (IT), consumer
goods dan manufaktur. Rangkaian acara IPB Job Fair Career
and Scholarship Expo 2018 terdiri dari Career Expo,
Entrepreneurship Expo, Presentasi Perusahaan, dan
Konsultasi Karir.

D

irektorat Kemasiswaan dan Pengembangan Karir
Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan
IPB Job fair Career dan Entrepreneurship Expo 2018
di Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (21-22/9). IPB berupaya menjadi fasilitator untuk
menyatukan kepentingan dunia usaha sebagai penyedia
lapangan kerja dengan lulusan perguruan tinggi sebagai
pencari kerja. Selain itu, kegiatan ini juga dibarengi dengan
entrepreneurship expo untuk memperkuat jiwa
kewirausahaan sehingga diharapkan para mahasiswa
tersebut dapat menjadi job creator.

Hadir dalam pembukaan JobFair 2018, Wakil Rektor Bidang
Pendidikan dan Kemahasiswaan Dr. Ir. Drajat Martianto,
para wakil dekan, dan pejabat lainnya di lingkungan IPB.
Sedangkan pengunjung berasal dari kalangan mahasiswa,
alumni mahasiswa perguruan tinggi baik dari IPB maupun
perguruan tinggi lain serta masyarakat umum yang ingin
mencari kerja atau mempersiapkan diri memasuki dunia
kerja. (Awl/Zul)

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan kegiatan ini adalah
sebuah ajang bagi IPB untuk mendekatkan antara dunia
kerja dan pencari kerja. Lulusan baru bisa mengenal dunia
kerja sekaligus menjadi akses untuk segera mamasuki
dunia kerja. “IPB mengharapkan para lulusannya benarbenar bisa berkarir di masyarakat mengaplikasikan ilmu
yang didapat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
setelah lulus kuliah,” kata Rektor.
Kasubdit Pengembangan Karir dan Karakter Mahasiswa
Direktorat Kemasiswaan dan Pengembangan Karir IPB,
Handian Purwawangsa, S.Hut, MSi menjelaskan bahwa
pelaksanaan program JobFair ini merupakan bentuk
komitmen IPB untuk mempercepat penyerapan lulusan IPB
pada dunia kerja. Menurutnya, Jobfair tahun ini terintegrasi
antara promosi, presentasi, pameran, konsultasi karir gratis
dan aktivitas in campus recruitment yang dilakukan oleh
perusahaan. Semuanya dalam satu kesatuan yang
diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi
perusahaan mitra IPB dan alumni atau mahasiswa IPB serta
lulusan atau mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi
lainnya.
Ia menambahkan kegiatan JobFair IPB hari ini diikuti oleh
41 perusahaan peserta career expo. Jumlah peserta yang
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PSB IPB Latih Baznas DaLA (Damage and Loss Assesment)

K

elanjutan dari program penanggulangan dampak
kejadian bencana gempa Lombok adalah program
rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai institusi yang
turut berpartisipasi sejak awal, Pusat Studi Bencana,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,
Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) kemudian bekerjasama
dengan BAZNAS menyiapkan program Damage and Loss
Assesment.
Pendalaman dari program DaLA ini untuk mengetahui
tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat terdampak
bencana. Sebelum pelaksanaan assessment, terlebih
dahulu dilakukan pembekalan melalui pelatihan tentang
teknik-teknik dan proses yang akan dilakukan di lapangan.
Pelatihan yang dilaksanakan di Kampus IPB Baranangsiang
ini difasilitasi oleh instruktur: Prof. Dr Euis Sunarti, Dr. Dedi
Budiman Hakim dan Dr. Perdinan.
Dalam kesempatan ini, Prof Euis Sunarti menyampaikan
materi pada upaya mendeteksi kerugian yang berimplikasi
social (humas impact). Bagian pentingnya adalah
bagaimana mengenali dampak sosial tersebut,
mengumpulkan dan mencatatkan sebagai kerugian dari
bencana. Sementara Dr. Dedi Budiman Hakim menyoroti

dampak berupa kerugian ekonomi yang ditimbulkan
bencana.
Selanjutnya Dr. Perdinan menjelaskan beberapa hal terkait
berbagai aktivitas di lapangan. “Karena di lapangan kita
akan menemukan berbagai hal seperti informan yang
tentu terkait ketajaman informasi dan data yang
dikumpulkan. Karena sebagian besar informan juga adalah
korban bencana, sehingga diperlukan ketelitian dalam
mendalami informasi. Pelatihan yang diikuti sepuluh
peserta dari Baznas ini kemudian dianjutkan dengan
program assessment di lapangan, ” tuturnya.
Kegiatan ini merupakan momentum untuk menumbuhkan
sinergi antara lembaga. Dalam kegiatan tersebut, Kepala
Studi Bencana IPB, Dr Yonvitner dan perwakilan Pusat
Kajian Strategis Baznas yang juga dosen Departemen Ilmu
Ekonomi Syariah, Dr. Irfan Sauqi Beik bersama mendesain
komunikasi dan kerjasama dalam menyikapi tingginya
potensi risiko bencana di tanah air. “Melalui kerjasama ini,
diharapkan ke depan akan lahir berbagai langkah-langkah
taktis dalam penanggulangan bencana,” ujar Dr. Yonvitner.
(yon/ris)
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Pakar IPB Ajak Kurangi Sampah Plastik untuk
Selamatkan Terumbu Karang

S

ampah plastik menjadi isu hangat terutama terkait
dengan sampah di lautan. Indonesia dikenal menjadi
salah satu negara yang memberikan kontribusi
plastik tertinggi di dunia. Pakar Terumbu Karang Institut
Pertanian Bogor (IPB), Beginer Subhan, S.Pi, M.Si mengajak
khalayak untuk mengurangi penggunaan sampah plastik
untuk melindungi terumbu karang.

wilayah oleh para ahli terumbu karang dari Indonesia dan
dunia mendapatkan bahwa ditemukan hal mengejutkan
bahwa di daerah yang banyak sampah plastik kasus
penyakit karang juga banyak terjadi. Oleh karena itu hal
yang kecil yang dapat kita lakukan adalah mengurangi
penggunaan plastik untuk menyelamatkan terumbu
karang di Indonesia. (*/ris)

Hal tersebut disampaikan Staf Pengajar Departemen Ilmu
dan Teknologi dan Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan, IPB ini Sabtu (8/9) di Pusat Kebudayaan Amerika
Serikat di @America, Jakarta dalam kegiatan diskusi dan
nonton bareng lm Chasing Coral. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Yayasan Terumbu Rupa bekerjasama
dengan pihak @america dalam rangka menjelang Our
Ocean Conference (OOC) 2018 di Bali. Dalam acara tersebut
hadir pula penggiat lingkungan dari The Nature
Conservancy, Rizya Ardiwijaya yang banyak berkecimpung
di daerah konservasi di Perairan Kepala Burung Papua.
Dalam diskusinya Beginer Subhan, S.Pi, M.Si
menyampaikan pula bahwa hasil penelitian di beberapa
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Tim Pengabdian LPPM IPB Gelar Lokakarya Petani dan
Sosialisasi Agripoint Pasar Rakyat
diperhitungkan jangan sampai masih ada embun pagi, bisa
siang atau sore hari.
Selanjutnya pengemasan untuk menempatkan komoditi
segar ke dalam suatu wadah yang memenuhi syarat
sehingga mutunya tetap stabil pada saat diterima
konsumen,” ujarnya.

T

im Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menyelenggarakan Lokakarya Petani dan
Sosialisasi Agripoint Pasar Rakyat bertempat di Ruang
Sidang LPPM IPB, Kampus IPB Dramaga, Bogor (20/9).
Kegiatan ini diikuti sekira 30 petani lingkar kampus IPB
yang tergabung dalam Pos Pemberdayaan Keluarga
(Posdaya) yang merupakan binaan IPB.
Wakil Kepala LPPM IPB Bidang Pengabdian kepada
Masyarakat, Prof. Dr. Sugeng Heri Suseno mengatakan
pasar rakyat adalah sebuah konsep pemberdayaan
masyarakat oleh IPB dengan membangun akses pasar bagi
produk-produk pertanian dan produk olahan dari petani
desa lingkar kampus IPB untuk warga kampus IPB.
Ia menambahkan IPB siap menyediakan sarana atau
tempat untuk pasar rakyat. Petani lingkar kampus IPB yang
tergabung dalam Posdaya cukup mengisi pasar rakyat
dengan aneka sayur-sayuran, buah-buahan dan aneka
snack sehat dengan aneka kue-kue tradisional yang enak,
menarik dan sehat.

Sementara itu Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Prof.
Ervizal AM. Zuhud menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah
mimpi kita semua untuk menampilkan dan memasarkan
atau menjual aneka produk dari petani yang ada di lingkar
kampus IPB. “Petani lingkar kampus akan bangga
memberikan asupan makanan yang bergizi kepada
mahasiswa IPB, yang merupakan generasi penerus calon
pemimpin di masa depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, IPB harus segera menerjunkan
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T) di desa-desa
lingkar kampus. Mahasiswa KKN-T dapat belajar langsung
tentang pertanian kepada petani yang ada di lingkar
kampus, atau mahasiswa juga dapat membantu
masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan
lingkungan.
“Dengan menempatkan mahasiswa KKN-T di desa lingkar
kampus, IPB telah membantu dan memperkuat lahan
pertanian di desa tidak beralih fungsi seperti untuk
perumahan dan peruntukan lainnya,” tandasnya. (Awl/Zul)

“Semua bisa dibeli dan dikonsumsi oleh warga IPB dengan
syarat semua harus berkualitas. Dalam artian sayur, buah
dan aneka kue harus bersih, menarik dan sehat, sehingga
konsumen seperti dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa siap membeli dari hasil panen dan olahan
petani lingkar kampus,” tuturnya.
Dr. Dewi Sukma dari Departemen Agronomi dan
Hortikultura, Fakultas Pertanian saat menjadi narasumber
menyampaikan bahwa produk hortikultura merupakan
produk yang terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran,
tanaman hias, tanaman obat dan jamur. Kepada para
petani, Dr. Dewi memberikan arahan tentang penanganan
panen produk hortikultura.
“Panenlah pada saat kematangan yang optimal sesuai
tujuan penggunaan, waktu panen juga harus
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