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Bertekad Bangun Pertanian di Pedesaan, IPB Jalin 
Kerjasama dengan FELCRA Malaysia

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menjalin kerjasama Idengan FELCRA Education Service Sdn. Bhd. (FESSB), 
Malaysia. Program kerjasama ini ditandai dengan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 
pada Jumat (26/10) di Grand Hyatt, Jakarta.  “Kami 
menyambut baik kerjasama dengan FELCRA, karena 
melalui kerjasama ini kita bisa menjalin kerjasama dalam 
membangun desa di Indonesia dan Malaysia,” ujar Dr. Arif 
Satria, Rektor IPB.

Dr. Arif  menyatakan bahwa fokus pembangunan yang 
dilakukan IPB adalah pembangunan pertanian yang 

berbasis pada rural development di pedesaan yang 
disinkronkan dengan perkotaan. Tidak hanya 
pembangunan pertanian, IPB juga bertekad membangun 
sumber daya manusia di desa, hal ini dibuktikan IPB 
dengan menghasilkan lulusan kompeten yang akan 
kembali ke desa dan daerah masing-masing. “Banyak 
mahasiswa IPB yang setelah lulus nanti akan kembali ke 
daerah masing-masing. Mereka bertekad akan 
membangun daerah dari berbagai sektor,” tambah Dr. Arif.
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Dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara IPB 
dan FELCRA, Indonesia dan Malaysia diharapkan mampu 
menjadi inspirasi dunia di bidang pertanian. Hal ini karena 
di kedua negara tersebut memiliki kekayaan biodiversitas 
yang melimpah. Di sisi lain, pembangunan pertanian di 
pedesaan yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia 
diharapkan bisa menjadi kekuatan di kedua negara untuk  
memberikan pengaruh kepada dunia dalam konteks ilmu 
pertanian.

Beberapa kesepakatan yang akan dilaksanakan antara IPB 
dan FELCRA adalah peningkatan pengembangan 
akademik, pertukaran pelajar, pembangunan pertanian 
yang berbasis perdesaan, dan pembangunan sumber daya 
manusia di pedesaan. Sebagai upaya untuk melaksanakan 
kesepakatan tersebut, tahun 2019 IPB akan mengirimkan 
sejumlah mahasiswanya untuk mengikuti program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) di Malaysia.

“Kami sangat bahagia dengan adanya kerjasama dengan 
IPB, karena kerjasama ini merupakan capaian penting bagi 
FELCRA dalam memajukan pertanian di pedesaan. Kami 
berharap dengan ditandatanganinya kerjasama dengan 
IPB, dapat memberikan hasil positif dalam pembangunan 
terutama di bidang pertanian,” ujar Muhammad Nageeb 
bin Ahmad Abdul Wahab, Pengerusi FELCRA Berhad.

Penandatanganan MoU dilakulan oleh Dr. Arif Satria selaku 
Rektor IPB dan Zulkarnain MD Eusope selaku Board of 
Director FESBB. Penandatanganan ini disaksikan oleh 
Menteri Pembangunan Luar Bandar, Malaysia (KPBL), YB 
Rina Mohd Harun. (RA/ris)
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Gandeng IPB, PTPN VIII Rancang Grand Desain Perusahaan

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan Ipenandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) dengan perusahaan besar milik  bangsa yakni PT. 

Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kampus IPB 
Baranangsiang, Kamis (24/10).

Naskah kesepahaman antara IPB dan PTPN VIII terkait 
pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat ini 
ditandatangani oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Direktur 
Utama PTPN VIII, Dr. Wahyu Kuncoro. Kerjasama ini 
merupakan bentuk penguatan dari kerjasama sebelumnya, 
mengingat PTPN VIII sejak beberapa tahun lalu telah 
mempercayakan IPB untuk menyediakan tenaga ahli 
bidang pertanaman serta pelatihan bagi pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM) PTPN VIII.

“Kerjasama kami di masa depan bersama IPB akan lebih 
kongkrit lagi, mulai dari perencanaan bisnis termasuk 
berbagai pengembangan komoditas akan kami diskusikan 
bersama IPB. Bisa dibilang, kami sedang merancang Grand 
Desain PTPN VIII bersama IPB,” ujar Dr. Wahyu.

Sebagai perguruan tinggi terbaik di bidang pertanian, IPB 
dipercaya mampu menjadi partner yang paling pas untuk 
membersamai proses restrukturisasi PTPN VIII karena 

sebagian besar kebun ada di Jawa Barat dan IPB juga 
berada di wilayah Jawa Barat. Kerjasama terbaru ini akan 
melibatkan hampir seluruh unit kerja IPB yang berkaitan 
dengan lingkup operasi perusahaan meliputi pengawalan 
perencanaan, perkebunan, perencanaan komoditi, 
pengelolaan sumber daya manusia,  pemasaran dan lain-
lain.

“Harapan saya yang pasti bersama-sama dengan IPB, kita 
dapat memperbaiki kinerja PTPN VIII selaku pemilik dari 
perkebunan terluas se-Jawa Barat dan Banten,” harapnya. 
(FI/ris)
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Jajaran Pimpinan Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko dan Ujian 
Serti�kasi Quali�ed Risk Governance Professional (QRGP) 

pada  Rabu-Kamis, 24-25 Oktober 2018 di Hotel Grand 
Savero, Bogor.  Prof. Dr. D.S. Priyarsono, Ketua Panitia 
menyampaikan IPB merupakan perguruan tinggi pertama 
yang mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko dan Ujian 
Serti�kasi Quali�ed Risk Governance Professional (QRGP). 
“Serti�kasi manajemen risiko bagi pimpinan ini masih 
relatif baru, bahkan untuk sektor publik atau untuk 
pemerintahan sangat baru. IPB perguruan tinggi pertama 
yang  menerapkan manajemen risiko. Harapannya kita 
menjadi world class university sehingga manajemennya 
juga harus world class,” ungkap Prof. Priyarsono.

Pelatihan Manajemen Risiko dan Ujian Serti�kasi Quali�ed 
Risk Governance Professional (QRGP) ini terdiri dari tiga 
batch. Batch pertama adalah jajaran rektor, wakil rektor, 
dekan, wakil dekan dan kepala lembaga.  

“Dalam dunia manajemen, metode pendekatannya itu 
disebut manajemen risiko. Manajemen risiko itu menjadi 
instrumen pertama dalam pengelolaan IPB. Hal itu harus 
dimulai dari yang paling puncak yaitu para pimpinan. 
Contoh langsungnya bagaimana mengelola manajemen 
risiko dapat diketahui langsung melalui pelatihan dan 
serti�kasinya. Ujian manajemen risiko nantinya akan diikuti 
oleh semua pejabat unit secara bertahap. Hingga tahun 
depan ditargetkan semua pejabat IPB mengikuti pelatihan 
ini,” jelas Prof. Priyarsono.

Manajemen risiko ini sudah terbukti sukses 
diimplementasikan di perusahaan-perusahaan besar. 
Penerapannya sudah terbukti efektif, untuk lebih 
memastikan ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, Rektor 
IPB kata Prof.Priyarsono sangat yakin dengan penerapan 
menajemen risiko ini. "Saya diminta Rektor IPB untuk 
mengawal ini, kita membentuk tim sekitar sepuluh orang,” 
tambahnya.

Namun implementasi manajemen risiko itu bukan tidak 
ada tantangan. Tantangannya menurut Prof. Priyarsono, 
beberapa pihak ada yang menganggapnya beban baru, 
bagi yang merasa load pekerjaan sangat banyak. “Jadi harus 
dapat meyakinkan kepada yang belum paham bahwa ini 
merupakan perangkat yang baik. Selain itu tantangan 
lainnya adalah terkait persoalan budaya, sumberdaya 
manusia dan cara berpikirnya.”

Manajemen risiko biasanya dipakai oleh semua perusahan 
keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti 
perusahaan pasar modal, asuransi dan jual beli saham.  
Perusahaan yang berada dalam pengawasan OJK wajib 
menerapkan manajemen ini. Bahkan di perusahan 
keuangan biasanya mereka ada direktur khusus yang 
menangani manajemen risiko. 

Lebih lanjut Prof. Priyarsono menambahkan penerapan 
manajemen risiko di luar lembaga keuangan juga 
merupakan suatu hal yang bagus. Materi yang dilatih 
adalah berupa standar-standar manajemen resiko go 
international yaitu ISO 31000 dan sudah menjadi Standar 
Nasional Indonesia(SNI). “Kebetulan saya mewakili 
akademisi menjadi anggota perumus SNI. Itu mengadopsi 
standar yang sudah berlaku internasional. Targetnya 
sampai akhir tahun ini harapannya sebanyak 50 pejabat IPB 
terserti�kasi. Tahun depan targetnya 100 pejabat. Kita 
rencananya akan membuat proyek percontohan. Nantinya 
akan dipilih unit kerja yang siap menjadi percontohan. 
Sehingga dalam 3 tahun semua sudah menerapkan, kita 
akan pilih  pimpinan yang bersemangat dan yakin bahwa 
manajemen risiko ini cukup strategis dan penting. 
Rencananya tahun depan akan dipilih dua fakultas dan dua 
wakil rektor yang akan dipilih sebagai proyek percontohan,” 
paparnya.

Hal serupa disampaikan oleh Dr. Ir. Aceng Hidayat, 
Sekretaris Institut. Dr. Aceng  menyampaikan Pelatihan 
Manajemen Risiko dan Ujian Serti�kasi Quali�ed Risk 
Governance Professional (QRGP) ini untuk menindaklanjuti 
rencana implementasi manajemen risiko pada seluruh 
proses organisasi di lingkungan  IPB. Terkait tantangan, 
Dr.Aceng menyebutkan bahwa yang paling berat ini 
menyangkut perubahan perilaku. Ketika akan melakukan 
suatu kegiatan program atau dalam menjalankan capaian, 
sebelumnya belum ada yang berpikir tentang risiko. 
Padahal risiko adalah sesuatu ketidakpastian. Untuk itu 
perlu dikelola untuk memaksimalkan peluang tercapainya 
tujuan,” jelas Dr. Aceng.

Rektor IPB mengatakan manajemen yang paling modern 
sudah terbukti sukses di perusahaan-perusahaan maupun 
organisasi internasional maupun nasional penting untuk 
diterapkan di IPB. (dh/ris)

IPB, Perguruan Tinggi Pertama 
Implementasikan Manajemen Risiko
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IPB Terus Perkuat Jaringan Dengan Media

Kunjungan Bagian Humas, Biro Komunikasi Institut 
Pertanian Bogor (IPB) ke CNN Indonesia (25/10) 
berbuah manis. Media visit yang dipimpin oleh 

Kepala Biro Komunikasi IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si 
ini diterima langsung oleh Social Media Manager CNN 
Indonesia, Jangkung Trisanto yang juga alumni Fakultas 
Pertanian dan Public Relation & Business Development 
Manager CNN Indonesia, Frederick J. Jebada, alumni 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
IPB. Dalam pertemuan itu, Jangkung mengaku siap 
mengumpulkan alumni-alumni IPB yang berkiprah di dunia 
jurnalistik untuk ikut menggaungkan isu-isu pertanian.

“Ada beberapa alumni IPB yang berkarya di CNN Indonesia. 
Menurut pimpinan CNN, lulusan IPB itu tekun dan tidak 
itung-itungan jika berkaitan dengan pekerjaan,” ujar 
Jangkung. “Alumni IPB yang di CNN, jadi andalan dan 
terpercaya. Yah nggak malu-maluin kampus lah,” timpal 
Fred. Dalam pertemuan ini, Jangkung dan Fred 
menyanggupi untuk menghimpun alumni-alumni IPB yang 
tersebar di berbagai media nasional untuk bersama 
menggaungkan isu-isu pertanian dalam arti luas. 

“Saya siap bantu. Ada alumni kita yang di Amazon, ada juga 
alumni dari Departemen Ilmu Komputer yang kerja di 
Qatar. Kita siap berkumpul untuk berkontribusi 
membangun almamater menjadi lebih baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Yatri mengungkapkan bahwa media 
visit ini dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam 
publikasi riset dan inovasi-inovasi pertanian, menjalin 
komunikasi yang efektif dengan media-media nasional, 
termasuk mendiskusikan strategi dalam mempengaruhi 
kelompok milenial agar cinta pertanian. 

“Kedatangan kami, tim humas ini selain campaign bahwa 
pertanian itu penting dan menarik untuk digeluti, kami 
punya misi bagaimana mahasiswa bisa menghasilkan 
penelitian yang menarik bagi generasi milenial. Misal 
membuat aplikasi android yang bisa mengukur kebutuhan 

pupuk melalui foto sebuah daun atau aplikasi smartphone 
untuk mengukur kadar kemanisan buah,” ujar Yatri.

Menurut Jangkung, media televisi itu industri yang mahal 
dan padat modal. Namun marginnya hampir sama dengan 
industri yang lain. “Ketika CNN masuk ke Indonesia, kita 
lihat era sekarang kita sudah tidak bisa lagi klaim layar kita 
paling efektif menjangkau masyarakat. Sekarang 
masyarakat sudah terfragmentasi. Orang sudah lihat berita 
tidak dari televisi berita tetapi dari media sosial. Kita sudah 
tidak lagi meng”treat” ke arah layar utama sebagai satu-
satunya etalase, tapi etalase media sosial-lah yang harus 
digarap serius,” tuturnya.

Media-media di Amerika arah perubahannya sudah ke sana 
dan mereka sudah mulai mengubah packagingnya. Nah 
kita (CNN Indonesia) mengarah ke sana di saat media lain 
masih dengan model bisnis yang lama.

“Ya itu hanya soal waktu, semua itu sudah tidak ideal lagi. 
Digital sudah punya fragmen sendiri, medsos sudah punya 
sendiri. Karena itu adalah saluran-saluran kita untuk 
menjangkau pemirsa. Anak sekarang sudah jarang nonton 
televisi. Lalu bagaimana mengelola milenial dan generasi 
seterusnya. Saya yakin generasi Y dan Z karakternya masih 
mirip dengan generasi milenial karena revolusinya baru ke 
mobile. Y dan Z masih mobile, belum ada revolusi baru. Jadi 
karakternya belum banyak berubah. Kita harus 
menyesuaikan dengan tujuan kita. Kita harus bisa kelola hal 
ini,” ujarnya. (zul)
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Peran keilmuan terkait keluarga dan pengasuhan 
anak semakin penting dalam proses pembangunan 
sumberdaya manusia. Himpunan Mahasiswa Ilmu 

Keluarga dan Konsumen (Himaiko) Institut Pertanian Bogor 
(IPB) berhasil menggelar Family and Consumer Science 
National Competition and Symposium (Fantasy).  Rangkaian 
kegiatan lomba essay dan karya tulis ilmiah di bidang 
keluarga ini digelar di Kampus IPB Dramaga, Bogor (18-
20/10).

Dengan mengangkat tema “Smart Era-Smart Family, 
Adaptasi Keluarga Zaman Now untuk Keluarga yang Lebih 
Baik”, seminar puncak Fantasy menghadirkan Mona Ratuliu 
dan Indra Brasco (Penulis buku “ParenThink”), Prof. Euis 
Sunarti (Guru Besar Ketahanan Keluarga, Fakultas Ekologi 
Manusia IPB) serta Sudaryatmo, SH (Pengurus Harian 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Seminar ini 
dihadiri oleh sekira 120 peserta dari berbagai perguruan 
tinggi di Indonesia.

Al�asari, S.P, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu 
Keluarga dan Konsumen (IKK) IPB dalam sambutannya 
menyampaikan pentingnya mempelajari keilmuan terkait 
keluarga. “Mengingat pentingnya keilmuan ini, maka di era 
digital ini tidak hanya cukup belajar dalam ranah formal 
saja, namun juga kita dituntut untuk mengikuti kegiatan 
lainnya yang akan memberikan wawasan dan pengetahuan 
luas seperti Fantasy ini,” katanya.

Menurutnya dengan perkembangan teknologi semakin 
pesat di era Revolusi Industri 4.0, apakah masyarakat sudah 
siap untuk menghadapi perubahan-perubahan ini?

“Kita semua harus mampu beradaptasi. Teknologi juga 
hadir dengan manfaatnya. Yakni dengan mendekatkan 
hubungan antar anggota keluarga semisal anak sedang 
menempuh kuliah di luar negeri, suami sedang dinas ke 
luar kota, namun hubungan keluarga tetap harmonis 
karena selalu berkomunikasi via video call. Kehangatan 
dalam keluarga tetap dapat diciptakan karena adanya 
teknologi,” ujar Prof Euis yang juga pendiri Penggiat 
Keluarga Indonesia (Giga) ini.

Dalam bidang konsumen, Sudaryatmo memaparkan fakta 
rendahnya Indeks Pemberdayaan Konsumen Indonesia 
pada tahun 2015. Yaitu hanya sekira 34,17 persen pada 
level paham. Perilaku pengaduan konsumen Indonesia 
juga sangat rendah yaitu hanya sekitar 4,1 persen 
dibandingkan dengan Korea Selatan yang telah mencapai 
64 persen. Selain itu, masih banyak sekali permasalahan 
konsumen di Indonesia, salah satunya pembajakan data 
pribadi konsumen online.

“Terkait rendahnya data berdaya konsumen Indonesia, kita 
semua sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang 
cerdas dengan lebih berhati-hati dan jangan sungkan 
untuk mengajukan complaint,” pesannya.

Mona Ratuliu dan Indra Brasco dalam talkshow sesi materi 
anak menjelaskan dengan ringan bahwa orang tua harus 
memahami karakter generasi dimana anak lahir dan 
tumbuh. Generasi milenial tidak lebih baik dari generasi X, 
generasi Z juga tidak lebih baik dari generasi milenial. 
Setiap generasi punya kelebihan dan karakteristik uniknya 
masing-masing.

“Orang tua harus pahami hal ini agar tidak menganggap 
selamanya pengaruh teknologi berdampak negatif bagi 
anak,” kata Mona.

Mona juga berpesan, orang tua di era digital harus berani 
untuk menjadi konsisten. Ketika anak sejak awal  
diperkenalkan untuk membatasi diri dengan gadget maka 
seterusnya harus tetap dijaga interaksi dengan gadgetnya. 
Karena ketika sekali saja orang tua tidak konsisten, maka 
anak akan kebingungan aturan mana yang seharusnya ia 
ikuti.

Indra mengatakan, hal yang terpenting untuk diajarkan 
kepada anak sejak kecil adalah ‘kemampuan untuk 
berjuang’. “Stimulus bagi anak untuk tumbuh dan 
berkembang untuk generasi anak di era digital pun harus 
lebih beragam, karena tantangan ke depannya semakin 
sulit, sehingga perlu untuk dibekali berbagai pengetahuan 
yang bermanfaat bagi kehidupannya. Sehingga anak dapat 
beradaptasi dengan baik di zaman yang serba cepat 
berubah,” ujarnya.

Sementara itu, Wulan, selaku Ketua Pelaksana berharap di 
tahun-tahun ke depan, kegiatan semacam ini tetap digelar 
sehingga keilmuan bidang keluarga dapat diketahui lebih 
banyak oleh masyarakat.

Tak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, peserta 
Fantasy juga hadir dari kalangan ibu yang ingin belajar 
pengasuhan ideal bagi keluarganya. (FI/Zul)

Belajar Parenting Era Digital, Himaiko IPB 
Hadirkan Mona Ratuliu
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