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SDGs Akan Masuk Kurikulum Program Studi S2

ujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dikenal Tsebagai Sustainable Development Goals (SDGs), harus 
menjadi gerakan bersama semua pihak. Semua 

komponen melaksanakan gerakan tersebut. Ke depan 
SDGs akan dimasukkan dalam kurikulum untuk program 
S2, sehingga ketika lulus, mahasiswa sudah memiliki 
pemahaman tentang SDGs.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Kemaritiman 
dan Sumberdaya Alam, Dr.Ir. Ari�n Rudiyanto, MSc, saat 
hadir dalam Seminar Nasional Agribisnis For SDGs : 
Agribisnis yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Institut 
Pertanian Bogor (IPB) International Convention Center (IICC), 
Kampus IPB Baranangsiang, Bogor (3/10).

Dalam seminar yang masih menjadi rangkaian kegiatan 
Dies Natalis IPB ke-55 ini,  Dr. Ari�n mengatakan bahwa saat 
ini Indonesia menghadapi tantangan yang sama dengan 
Jepang yakni minat generasi muda yang tidak ingin 
menjadi petani. Petani di Jepang kebanyakan berusia 67 
tahun sementara petani di Indonesia rata-rata berusia 58 
tahun.

“Untuk itu kita harus betul-betul memanfaatkan bonus 
demogra� saat ini, karena pada tahun 2045 nanti akan 
lebih banyak penduduk lanjut usia (lansia) dari pada usia 
muda,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim. Jika tidak 
diantisipasi, perubahan iklim akan sangat mengganggu 
produktivitas pertanian. Suhu permukaan bumi meningkat 
hingga 1,5 derajat celsius.
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“Ke depan bisa jadi harus ada interkoneksi air Jawa 
Sumatera, mengingat krisis air yang banyak dialami saat ini. 
Tren kawasan hutan akan lebih banyak jadi kawasan 
pertanian. Ini masalah serius. Ada 32 juta hektar lahan 
sudah tidak berhutan, 72 juta hektar masih hutan. Lalu 
bagaimana pemanfaatan bagi lahan yang sudah tidak 
berhutan lagi,” tambahnya.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria lebih menyoroti 
smart society. Menurutnya Indonesia dihadapkan pada 
persoalan agraris, industri, informasi dan smart society.

“Kita perlu menghadirkan agribisnis baru yang lebih 
menyenangkan bagi anak muda. Bagaimana 
memanfaatkan teknologi dalam sebuah sistem,” ujarnya.

Saat ini ada perubahan secara massif dari product based 
menjadi platform based. Product based berbasis produk 
yang memiliki batas waktu dengan asset yang menjadi 
sangat penting, bergeser ke platform based berbasis 
informasi dimana regulasi membatasi produk dan tidak ada 
ketertarikan pada aset. Pergeseran ini pula yang membuat 
orang bisa berjualan tanpa harus memiliki toko dan 
berbisnis transportasi tanpa harus memiliki motor/mobil.

Ada tiga jenis industri sasaran platform yakni industri kental 
informasi seperti pentingnya tracking produk belanja 
online, industri yang datanya berserakan, terdapat 
agregator dalam mengumpulkan data yang tersebar pada 
industri yang memiliki fragmentasi tinggi dan industri 
dengan informasi asimetri, dengan membandingkan 
kelebihan dan kekurangan produk.

“Terjadi juga perubahan makna Ownership ke Sharing 
Concept. Sekarang, kolaborasi menjadi suatu hal yang 
penting. Sharing Concept mendahulukan kepentingan 
bersama dalam menyukseskan tujuan bersama. Perubahan 
menjaga trust dan reputasi menjadi tumpuan kehidupan. 
Menjaga trust dan reputasi menjadi sebuah tuntutan 
karena setiap transaksi kita memerlukan rating dari klien 
dan konsumen kita. Sebagaimana dosen dilihat melalui 
evaluasi di Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM). Suatu 
saat Customer Service di rektorat bisa saja akan ada rating 
dari para users menggunakan bintang 1, 2, 3, 4 atau 5. Jadi 
big data akan mengondisikan semua orang dalam kondisi 
trust,” ujarnya.

Selain itu terjadi juga perubahan skill baru, mulai dari 
complex problem solving, critical thinking, creativity, people 
management, coordinating with others, emotional 
intelligence, system skills, service orientation, negotiation, dan 
cognitive ability. Ini semua merupakan skill yang harus kita 
kuasai dan akan menjadi inspirasi bagi IPB bagaimana 
merumuskan kurikulum yang dapat melahirkan para 
lulusan dengan skill-skill seperti ini. 

“Dan perubahan orientasi spasial. Saat ini tidak banyak 
yang melirik desa, tapi ke depan desa akan menjadi 
tumpuan dengan ekonomi dan teknologi yang akan terus 
berkembang. Seiring kesadaran orang bahwa orang 
membutuhkan jasa lingkungan dan sebagainya,” 
terangnya.

Sementara itu, inisiator kegiatan ini Dr. Bayu Krisnamurthi, 
menyampaikan bahwa SDGs harus masuk dalam model 
bisnis. (dh/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Departemen Agribisnis IPB Selenggarakan 
Talkshow Agribusiness Startup

Dalam rangka mewujudkan 17 pilar Sustainable 
Development Goals (SDG’s) Departemen Agribisnis 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut 

Pertanian Bogor (FEM IPB) menggelar Talkshow Agribisnis 
Startup. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari 
Agribusiness for SGD’s tahun 2018. Talkshow startup yang 
mengusung tema “Membangun Startup Agribisnis dalam 
Mewujudkan Sustainable Development Goal’s” ini 
diselenggarakan di IPB International Cenvention Center, 
(2/10).

Melalui talkshow startup ini para pemuda diajak untuk 
mengenal bisnis dari praktisi secara langsung. Sebanyak 
empat narasumber dari empat startup yang berbeda 
diundang untuk memberikan materi kepada peserta. 
Pemateri tersebut adalah Edi Pratama (CEO Musim Panen 
Harmonis), Michael Jovan (Founder Tani Group), 
Muhammad Tau�q Ridho (Marketing Angon Indonesia), 
dan Agus Ali Nurdin (CEO Okiagaru Farm).

Inisiator kegiatan Agribisnis for SDG’s, Dr. Bayu 
Krisnamurthi, M.Si., mengatakan SDG’s itu merupakan salah 
satu motivasi seseorang untuk mendirikan startup. Pada 
prinsipnya dengan mendirikan sebuah bisnis atau startup 
pasti akan membuka lapangan kerja baru, sehingga sudah 
berhasil mewujudkan satu pilar dari SDG’s. Pilar yang 
dimaksud adalah pilar ke delapan yang berbunyi 
pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. “Kami 
berharap dengan kegiatan talkshow startup ini para 
peserta terutama yang masih muda lebih semangat lagi 
menekuni dunia bisnis. Jangan pernah putus asa dalam 
mendirikan startup, kalau mudah putus asa, bukan startup 
namanya,” ujar Bayu.

Bayu juga menegaskan bahwa startup agribisnis tidak 
hanya yang berbasis teknologi atau digital saja. 
Menurutnya teknologi digital hanya sebatas alat yang 
digunakan untuk mendukung dan mengembangkan 
startup yang dimiliki. Ia juga mengingatkan supaya tidak 
sembarangan dalam berdoa, karena doa adalah senjata 
utama bagi pebisnis terutama bagi pebisnis muslim.

Ketua Departemen Agribisnis FEM IPB, Dr. Ir. Dwi Rachmina, 
M.Si., menuturkan bahwa upaya mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah 
kewajiban bersama bagi seluruh elemen masyarakat. 
Melalui talkshow startup ini ia berusaha mengenalkan 
pilar-pilar SDG’s dan mengajak pemuda untuk ikut andil 
secara langsung dalam mewujudkan pilar-pilar tersebut.

“Kami sengaja mengajak pemuda karena para pemuda 
itulah yang nanti akan mewujudkan seluruh pilar-pilar 
SDG’s saat ini. Tidak hanya itu, kami menyelenggarakan 
talkshow ini supaya pemuda banyak yang mau 
berwirausaha dari startup,” ujar Dr. Dwi.

Dr. Dwi mengaku bahwa perhatian terhadap 
pembangunan berkelanjutan sudah lama diberikan. Salah 
satu contohnya adalah diberikannya mata kuliah Politik 
Agribisnis bagi mahasiswa FEM IPB. Di dalam materi kuliah 
tersebut dibahas tentang upaya-upaya pembangunan 
berkelanjutan melalui agribisnis terutama yang berkaitan 
dengan 17 pilar SDG’s.

Tahun ini Departemen Agribisnis FEM IPB berusaha 
melakukan langkah baru sebagai upaya mendukung 
terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
Langkah tersebut diwujudkan dengan diselenggarakannya 
rangkaian Agribusiness for SDG’s tahun 2018. Rangkaian 
kegiatan dari agribusiness for SDG’s tahun 2018 adalah 
kompetisi video, talkshow startup, seminar nasional, dan 
Future Agribusiness Leader Conference (FALCon). Kegiatan 
tersebut juga dimeriahkan dengan expo yang diisi oleh 26 
stand yang berasal dari perusahaan, startup, lembaga 
pemerintahan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

“Tahun ini kami berusaha mengajak berbagai pihak supaya 
mereka mengetahui bahwa untuk mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan perlu dukungan berbagai 
pihak. Hal ini kami lakukan karena SDG’s tidak akan 
terwujud apabila tidak ada sinergi antara satu pihak 
dengan pihak yang lain,” pungkas Dr. Dwi. (Rosyid/Zul)
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Departemen Agribisnis IPB Sosialisasikan SDG’s 
Melalui Video Competition

Sustainable Development Goals (SDG’s) atau tujuan 
pembangunan berkelanjutan adalah sebuah acuan 
dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

di suatu negara. Terdapat 17 pilar dengan 169 capaian yang 
terukur sesuai ketetapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Konsep SDG’s merupakan kelanjutan dari konsep 
Millenium Development Goals (MDG’s) yang dicanangkan 
pada tahun 2015 silam.

Saat ini tujuan dan target dari SDG’s ternyata belum banyak 
diketahui oleh masyarakat secara luas. Terbatasnya 
pemahaman tentang SDG’s di kalangan masyarakat 
dikhawatirkan akan berdampak dalam mencapai tujuan 
dari SDG’s itu sendiri. Peluang ini dimanfaatkan oleh 
Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen, 
Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) untuk mensosialisasikan 
SDG’s melalui kompetisi video. Kompetisi video ini 
merupakan salah satu rangkaian dari Agribusiness for SDG’s 
tahun 2018.

Kompetisi video yang diperuntukkan bagi siswa-siswi 
Sekolah Menengah Atas (SMA) dan mahasiswa bertujuan 
mensosialisasikan SDG’s kepada masyarakat melalui karya 
kreatif. Pesan yang disampaikan di dalam video dapat 
memuat 17 pilar SDG’s atau hanya sebagian saja. Pesan 
tersebut dikemas dalam video dengan durasi maksimal tiga 
menit.

Dr. Bayu Krisnamurthi, M.Si., inisiator kegiatan Agribusiness 
for SDG’s, yang juga merupakan dosen Agribisnis IPB, 
mengatakan melalui kompetisi video dapat menyampaikan 
pesan SDG’s kepada masyarakat secara sederhana. Video 
yang dilombakan dapat memuat satu atau lebih dari 17 
slogan SDG’s.

“Kami sangat berharap bahwa slogan SDG’s atau tujuan 
pembangunan berkelanjutan itu dapat diterima oleh 
masyarakat secara luas, khususnya di Indonesia. Saya 
merasa bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui tentang SDG’s sehingga perlu adanya 
sosialiasasi kepada mereka,” ujar Bayu.

Menurutnya, kurangnya pengetahuan tentang SDG’s di 
kalangan masyarakat, dapat menghambat pelaksanaan 
pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ia berharap 
dengan adanya kompetisi video ini dapat memudahkan 
masyarakat untuk menerima 17 pilar SDG’s yang 
dicanangkan. Ia juga berharap bahwa karya video yang 
masuk 10 besar rencananya dapat ditayangkan di media 
televisi dan ada sesi khusus untuk menayangkan video 
tersebut. Tidak hanya video dari peserta lomba, Dr. Bayu 
berharap supaya media televisi menyajikan tayangan 
khusus yang memuat 17 pilar SDG’s.

Pamungkas Trishadiatmoko, Anggota Badan Pengawas LPP 
TVRI, turut menyambut baik usulan adanya jam tayang 
khusus tentang promosi slogan SDG’s. Ia akan 
mengusulkan kepada TVRI supaya memberikan tayangan 
khusus tentang pembangunan berkelanjutan.

“Kegiatan ini sangat bagus, karena ternyata SDG’s ini belum 
menjadi perhatian bangsa. Kami akan berusaha 
mengusulkan supaya video-video tentang SDG’s dapat 
dimuat di TVRI dengan tayangan khusus,” ujar Pamungkas.

Ia mengatakan sekecil apapun usaha mensosialisasikan 
SDG’s akan sangat membantu dalam pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia. Ia mengajak kepada 
masyarakat terutama peserta lomba video supaya terus 
berkarya. Tidak hanya termotivasi untuk mendapatkan 
juara maupun uang, tetapi dengan motivasi mewujudkan 
pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Kompetisi video ini menghadirkan Pamungkas 
Trishadiatmoko, Wahyu Budi Priatna (Akademisi Agribisnis), 
dan  Benni Setiawan (sutradara) sebagai dewan juri. Dari 71 
video yang dikirim oleh peserta, hanya dipilih 10 terbaik 
untuk melaju ke babak �nal. (Rosyid/Zul)  
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Dekan Sekolah Bisnis (SB) Institut Pertanian Bogor 
(IPB), Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani dilantik 
menjadi Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 

(ISEI) 2018 dalam acara Transformative Dialogue di Gedung 
C Sekolah Bisnis IPB, Kampus Gunung Gede, Bogor (2/10). 
Pelantikan juga dilakukan kepada puluhan pengurus ISEI 
Wilayah Bogor Raya.

Menurutnya, ada ketimpangan ekonomi baik di perkotaan 
dan perdesaan. Ketimpangan masih menjadi tantangan 
yang belum terselesaikan. Biro Pusat Statistik (BPS) 
mencatat Gini Ratio penduduk Indonesia hanya turun 
sebesar 0,001 dari 0,394 persen pada September 2016 
menjadi 0,393 pada Maret 2017. Penurunan Gini Ratio pada 
2017 tersebut terjadi di daerah perkotaan dari 0,409 pada 
September 2016 menjadi 0,407 pada Maret 2017. 
Sementara Gini Ratio di daerah pedesaan justru meningkat 
dari 0,316 pada September 2016 menjadi 0,320 pada Maret 
2017. 

“Hasil riset The SMERU Research Institute dengan dukungan 
Yayasan Tifa menemukan bahwa desa-desa di Indonesia 
makin sejahtera namun makin timpang. Selain itu juga 
ditemukan adanya perubahan struktur ekonomi, di mana 
salah satu yang paling menonjol adalah semakin 
berkurangnya kontribusi sektor pertanian dibandingkan 
dengan sektor industri dan jasa. Transisi tersebut 
mengakibatkan bergesernya jumlah tenaga kerja, sektor 
kerja dan lokasi kerja penduduk perdesaan,” ujarnya.

Selain itu, studi yang dilakukan oleh INFID menunjukkan 
bahwa kesempatan kerja menjadi salah satu penyebab 
ketimpangan. Dan anak muda serta perempuan menjadi 
kelompok yang paling rentan dalam sistem 
ketenagakerjaan saat ini. Angkatan kerja terbesar yang 

berusia muda dan berpendidikan rendah, tidak sesuai 
dengan kebutuhan industri yang membutuhkan tenaga 
kerja yang memiliki keahlian dan kompetensi.

Oleh karena itu saat ini SB IPB mengembangkan model 
pembangunan untuk mengatasi ketimpangan ini dengan 
menjalin kerjasama kemitraan antara akademisi, bank dan 
komunitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 
Model dan konsep ini banyak diadopsi oleh negara-negara 
ASEAN.

“Bank bertugas masuk ke nasabah dengan memberikan 
fasilitas yang diperlukan UMKM. Sementara SB IPB 
membangun konsep untuk melakukan pendampingan 
bagi para UMKM dari sisi manajemen. Pendampingan ini 
betul-betul dilakukan mulai dari offline hingga online 
sehingga UMKM bisa main di digital marketing. Konsep ini 
mulai berjalan tahun 2011 dengan memberikan 
pendampingan manajemen pemasaran dan manajemen 
operasional. UMKM yang berhasil kita wisuda. Ini akan 
memberikan dampak yang luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, konsep ini belum melibatkan pemerintah. Ke 
depan akan dibuat Mandiri SB IPB UMKM Center yang 
menggandeng Pemerintah Daerah Bogor. Adanya peran 
pemerintah akan mempermudah UMKM dalam mengurus 
surat ijin usaha dan bantuan dari segi pemasaran.

“Bagi kami (perguruan tinggi), konsep ini bisa menjadi 
teaching lab untuk memfasilitasi pengembangan keilmuan 
dosen, menjadi sarana implementasi mahasiswa dalam 
menerapkan teori saat kuliah, meningkatkan softskill 
mahasiswa, terfasilitasinya tempat magang dan 
mendapatkan kasus untuk tugas akhir bagi mahasiswa,” 
tambahnya. (dh/Zul)

Prof. Noer Azam Achsani Dilantik Menjadi 
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 2018
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ekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) Sbekerjasama dengan Senior Experten Service (SES) 
Germany menyelenggarakan kegiatan peningkatan 

kurikulum Program Studi Manajemen Industri di Sekolah 
Vokasi IPB bertempat di Kampus Cilibende Bogor, Rabu 
(3/10). Kegiatan ini mendatangkan seorang ahli dalam 
bidang kurikulum dari SES Expert Germany, Dr. Gerald 
Beykirch, yang siap membantu para dosen di Sekolah 
Vokasi IPB untuk mengembangkan kurikulum sebagai 
pedoman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keahlian dan skill dari 
staf pengajar SV IPB. Pengembangan kemampuan 
sumberdaya manusia (SDM) ini dilakukan dengan kegiatan 
diskusi, belajar dan tukar pengalaman, khususnya 
peningkatan kurikulum Program Studi Manajemen Industri 
SV IPB dari para ahli yang ada di SES Expert Germany.

Dr. Doni Yusri, staf pengajar Program Studi Manajemen 
Industri SV IPB, menjelaskan bahwa pengembangan 

kurikulum diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, 
konsep-konsep, masalah dan keterampilan yang akan 
menjadi isi kurikulum.

Menurutnya, SES  mengirimkan ahli-ahlinya di bidang 
kurikulum untuk datang ke negara-negara berkembang 
seperti Indonesia, untuk memberikan pengetahuan, diskusi 
dan mengajar.

“Jadi kegiatan ini sangat bermanfaat dan positif bagi para 
dosen atau staf pengajar di Program Studi Manajemen 
Industri Sekolah Vokasi IPB dalam peningkatan dan 
pengembangan kurikulum,” ujarnya.

Harapan ke depan, kegiatan peningkatan dan 
pengembangan kurikulum ini bukan saja bisa diterapkan di 
Program Studi Manajemen Industri SV IPB saja, akan tetapi 
juga bisa diadopsi oleh departemen dan fakultas yang ada 
di IPB. (Awl/Zul)

Sekolah Vokasi IPB Hadirkan Ahli dari Jerman 
Tingkatkan Kurikulum Program Studi
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