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Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria, dan Dean of 
Research Faculty of Agriculture Hokkaido University, Prof. Atsushi 
Yokota, meresmikan Hokkaido University Liaison Office in Indonesia 
yang berlokasi di Kampus IPB Dramaga, Bogor (23/1). Peresmian 
dihadiri oleh perwakilan Kedutaan Besar Jepang, pimpinan Hokkaido 
University, para alumni, dan representative Hokkaido University asal 
Indonesia. 

Prof. Atsushi Yokota menyampaikan bahwa pendirian Liaison Office 
Hokkaido University di Indonesia selain dapat memudahkan 
mahasiswa kedua negara untuk student exchange, juga mengingat 
saat ini jumlah minat pelajar Indonesia ke Hokkaido University 
meningkat sekira sepuluh persen. “Jumlah pelajar Indonesia yang 
kuliah di Hokkaido University terbesar ke-3 di antara perguruan tinggi 
lain di Jepang. Selain di Indonesia, Liaison Office juga ada yang 
berkantor di Thailand,” ujar Prof. Atsushi. 

Perwakilan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Ryo Nakamura, 
mengatakan saat ini banyak pelajar Indonesia yang kuliah di Jepang, 
juga tidak sedikit orang Jepang yang ingin kuliah di Indonesia. Liaison 
Office berdiri dalam rangka promosi student exchange. Ia 

mengatakan, IPB menjadi salah satu perguruan tinggi yang terpilih 
karena IPB merupakan perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang 
fokus terhadap pertanian, sehingga akan banyak mahasiswa 
berbakat berada di kampus ini. “Momentum kerja sama ini juga dapat 
menjadi ajang pertukaran riset Jepang dan Indonesia,” kata Ryo 
Nakamura.

Sementara itu, Rektor IPB menyampaikan adanya kantor 
penghubung atau Liaison Office ini merupakan kesempatan yang 
baik bagi IPB. Menurutnya, ini merupakan bagian dari rencana 
strategi dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Karena itu, 
rektor mengucapkan terima kasih IPB telah dipercaya menjadi tempat 
berdirinya Liaison Office.

“Keberadaan kantor ini sangat penting untuk mempromosikan 
alumni-alumni IPB khususnya dan Indonesia umumnya yang akan 
kuliah di Hokkaido University. Selain itu, alumni IPB yang akan 
menjadi seorang sociopreneur dapat memiliki pengalaman di 
lapangan, juga mendapat kompetensi dan pengalaman 
internasional. Juga dapat mendorong mahasiswa Jepang untuk 
kuliah di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa IPB sudah 
termasuk ke dalam 61 QS University Ranking by Subject Agriculture. 
Selain itu dapat mempromosikan berbagai aktivitas untuk kedua 
negara,” papar rektor.

Selama dua hari (23-24/1) akan dilangsungkan Studium Generale 
yang dihadiri tak kurang dari 300 peserta dari Hokkaido University 
Representative & Partners, yaitu IPB, Institut Teknologi Bandung (ITB), 
Indonesia International Institute for Life Sciences (I3L), Universitas 
Gadjah Mada (UGM), Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas 
Sriwijaya (Unsri), Universitas Brawijaya (UB), Swiss German University 
(SGU). Juga turut hadir para alumni Hokkaido University dan 
mahasiswa IPB.(dh)

Kampus IPB Resmi sebagai Lokasi Hokkaido University Liaison Office in Indonesia
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Asisten Deputi Bidang Pengembangan 
Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) RI, Drs. Ponijan, MM serta Dekan 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Yusman 
Syaukat membuka secara resmi Workshop 
“Penumbuhan Minat Berwirausaha di Kalangan 
Pemuda, One Youth One Product”, belum lama 
ini. Kegiatan ini diselenggarakan oleh 
Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB 
kerja sama dengan Bidang Pengembangan 
Pemuda Kemenpora RI melalui program 
Wirausaha Muda Pemula (WMP) tahun 2017. 
Acara workshop yang mengambil tempat di 
Auditorium Common Class Rooms (CCR) 
Kampus IPB Dramaga Bogor ini diikuti oleh 350 
peserta dari berbagai kalangan.

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Syariah FEM 
IPB, Dr. Jaenal Effendi, mengatakan workshop 

ini merupakan acara puncak dari kegiatan 
bidang pengembangan kewirausahaan 
pemuda melalui kerja sama dengan Bidang 
Pengembangan Pemuda melalui program WMP 
tahun 2017. “Program ini dibentuk untuk 
menunjang jumlah wirausaha di Indonesia, 
khususnya di kalangan pemuda, agar bangsa 
lebih mandiri dan membuka lapangan 
pekerjaan yang luas sehingga mengurangi 
jumlah pengangguran,” ujar Dr Jaenal yang 
juga pernah menjabat sebagai Ketua Pokja 
K e m i t r a a n  L e m b a g a  P e r m o d a l a n  
Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Kemenpora RI 
tahun 2014-2015.

Ia menyampaikan bahwa salah satu kendala 
yang kerap ditemui oleh wirausaha adalah akses 
permodalan, sehingga program ini dirumuskan 
untuk menjadi solusi bagi permasalahan 
tersebut tanpa mengurangi substansi bisnis 
yang terdapat pada usaha yang dijalankan. 
Program WMP ini berupa pengadaan bantuan 
akses permodalan kepada wirausahawan yang 
baru merintis usahanya, penerima bantuan 
modal minimal sudah memiliki bisnis yang 
berjalan selama satu tahun. Setelah melalui 
survei dan seleksi yang ketat, terdapat 40 
peserta WMP 2017 yang lolos untuk menerima 
manfaat modal senilai 20 juta rupiah.

Peserta WMP 2017 yang lolos tidak hanya 

diberikan akses permodalan, tetapi juga 
pelatihan kewirausahaan oleh coach yang 
merupakan ahli dan praktisi di bidang bisnis. Hal 
ini dilakukan agar modal yang diberikan dapat 
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh peserta 
WMP untuk mengembangkan usahanya.

Dr Jaenal mengatakan, hari ini (23/1) sejumlah 
peserta penerima program mengungkapkan 
kegembiraannya. “Alhamdulillah, pagi ini saya 
mendapatkan banyak testimoni, di antaranya 
dari peserta yang berusaha di produk Bawang 
Goreng "Mak Nyos". Ia yang awalnya mendapat 
bantuan dana sebanyak 20 juta rupiah, kini 
sudah merasakan usahanya terus berkembang. 
I a  b e r h a r a p  p r o g r a m  i n i  m a m p u  
mensejahterakan para petani di Brebes,” 
tuturnya.

Pembicara yang hadir pada saat Workshop 
tersebut di antaranya Direktur International 
Center for Applied Finance (InterCAFE) 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
M a s y a r a k a t  ( L P P M )  I P B ,  D r .  N u n u n g  
Nuryartono; Direktur Center for Islamic Business 
and Economics Studies (CIBEST) Dr. Irfan Syauqi 
Beik; CEO Java Travel, Arif Yasir Rahman; Praktisi 
Bisnis, Sigit Nurdiansyah dan Sutrija; Dosen 
Agribisnis FEM IPB, Dr. Rachmat Pambudy; dan 
Kepala Inkubator Bisnis (Incubie) LPPM IPB, 
Prof. Dr. Memen Surahman.***

IPB Turut Serta Bidani Wirausaha Muda Pemula

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriswara 
Institut Pertanian Bogor (IPB) setiap tahun rutin 
menggelar konser untuk menyambut dan 
melantik calon anggota baru. Selain itu,  konser 
angkatan ini menjadi awal bukti pengabdian, 
pers iapan dir i ,  dan untuk mengasah 
kemampuan di bidang panduan suara.

Konser yang digelar pada Sabtu (16/12) ini 
bertempat di Auditorium Thoyib Hadi Wijaya, 
Kampus IPB Dramaga. Konser angkatan 2017 
merupakan rangkaian dari 31st anniversary 
PSM Agriaswara yang dihelat pada hari Minggu 

(17/12).

Konser kali ini berjudul “Unaversite” yang 
berasal dari bahasa latin Una in Diversitate. Arti 
dari judul ini adalah bersatu dalam perbedaan. 
Adapun tema yang diusung pada konser ini 
adalah “Unite The World in Harmony”.

Selaras dengan judulnya, konser angkatan 2017 
ini berusaha menampilkan keunikan dan 
keragaman lagu-lagu rakyat di seluruh dunia.

Ketua Konser,  Rivaldy Putra Lesmana 
mengatakan, konser kali ini akan menyuguhkan 
keunikan dan keragaman lagu-lagu rakyat di 
seluruh dunia melalui sebuah kesatuan 
harmoni paduan suara.  “Tidak hanya 
menampilkan lagu-lagu dari manca negara, 
kami juga akan menampilkan medley lagu 
rakyat dalam negeri dan lagu klasik,” tambah 
Rivaldy.

Selain menampilkan lagu, konser kali ini juga 
menjadi ajang apresiasi kepada anggota baru. 
Apesiasi ini dimaksudkan untuk memotivasi 
anggota yang lain supaya lebih giat dan lebih 

terpacu lagi untuk mendalami panduan suara.

Konser angkatan ini dihadiri oleh seluruh 
anggota lama dan baru PSM Agriaswara IPB, 
alumni, orangtua calon anggota baru, dan 
mahasiswa.

Sampai saat ini PSM Agriaswara telah 
memperoleh penghargaan dari dalam maupun 
luar negeri. Beberapa prestasi yang pernah 
diraih diantaranya : medali emas dan 
pemenang kategori Paduan Suara Campuran 
Dewasa pada ajang Festival Paduan Suara XXV 
ITB 2017, medali emas dan pemenang kategori 
Paduan Suara Sejenis pada ajang Festival 
Paduan Suara XXV ITB 2017, 1st Prize dalam 
“The 4Th Edition City of Derry, International 
Choral Festival”, Derry Irlandia Utara 2016, 3rd 
Prize dalam “The 13th International Choir 
Contest of Flanders-Maasmechelen”, Belgia 
2015.

Setelah konser usai, PSM Agriaswara sedang 
mempersiapkan lomba paduan suara pada 
ajang “The 8th IMAC” yang akan digelar bulan 
Maret-April 2018.(Ris)

Konser Angkatan Paduan Suara Mahasiswa IPB



Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) menggelar Seminar 

N a s i o n a l  “ I s l a m ,  E k o n o m i  d a n  

Kebangsaan”. Acara digelar di Gedung 

Common Class Room (CCR) Kampus IPB 

Dramaga, Bogor (19/1).  

Rektor IPB,  Dr.  Arif  Satria,  dalam 

kesempatan ini menyampaikan pentingnya 

m e m b a n g u n  u k h u w a h  I s l a m i y a h .  

Sementara itu, keynote speaker Ketua 

Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

(PBNU) Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj 

menegaskan bahwa musuh bersama warga 

Indonesia adalah teroris, bandar narkoba, 

dan bandar LGBT (lesbian, gay, biseksual 

dan transgender).

Hadir ebagai narasumber seminar adalah 

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. 

Mochammad Maksum Machfoedz; Direktur 

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), Putu 

Rahwidhiyasa; dan Kepala Pelaksana Unit 

Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi 

Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latief, Ph.D.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan 

simbolis dari BSM dan Rektor IPB kepada 

mahasiswa penerima beasiswa Islamic 

Sociopreneur Development Program (ISDP). 

(dh)

Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Direktorat 
Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) 
menggelar konferensi pers terkait kisruh kenaikan 
harga beras dan upaya impor beras yang dilakukan 
pemerintah (22/1). 

Direktur KSKP IPB, Prof. Dr. Dodik Ridho Nurrochmat 
mengatakan bahwa IPB sudah melakukan wanti-
wanti sejak pertengahan tahun 2017 lalu bahwa 
Indonesia kekurangan stok beras. Namun, agar tidak 
terjadi perdebatan yang berlarut-larut dan tanpa 
ujung, IPB memberikan rekomendasi jangka pendek, 
menengah dan jangka panjang.

“Pemerintah sesegera mungkin menjamin 
ketersediaan stok beras dan menjamin tidak terjadi 
penurunan harga beras secara drastis. Ini 
memungkinkan jika impor dilakukan oleh Bulog. 
Untuk saat ini impor beras memang harus dilakukan 
karena stok beras di Bulog menipis. Tapi di sisi lain, 
keputusan impor ini tidak menurunkan harga di 
petani. Oleh karena itu, pemerintah harus 
mengumumkan kenaikan HPP (Harga Pembelian 
Pemerintah),” ujarnya di IPB International 
Convention Center (IICC), Bogor. 

Menurutnya, beras yang masuk ke Indonesia adalah 
beras dari kelebihan stok dari Thailand yang dijual 
murah. Di Thailand terjadi kelebihan stok beras 
hingga 10 juta ton. Ini yang dimanfaatkan untuk 
menjamin ketersediaan beras di Bulog. Impor bisa 
dilakukan dengan menaikkan HPP. 

“Kebijakan impor menimbulkan kekhawatiran harga 
gabah petani turun. Makanya, saat impor harus 
segera diumumkan harga di petani dinaikkan. 
Dananya dari keuntungan selisih harga beras impor 
dan domestik. Kami sudah menghitung dan cukup 
untuk menaikkan harga HPP. Berdasarkan inpres, 
HPP sebesar Rp 3.700,-. Saat ini petani menikmati 
harga gabah kering panen Rp 5.000 per kilogram,” 
tandasnya.

Dikatakannya, pemerintah harus menugaskan 
Bulog, bukan pihak lain. Bulog yang melakukan 
operasi pasar. Ini untuk menjamin petani dapat 
keuntungan pada saat panen raya. 

“Kalau bisa dalam beberapa hari ini sudah ada 
kepastian. Dalam waktu dekat ini HPP harus naik, 
karena dalam waktu dekat mulai panen. Sekarang 
belum panen, jadi belum terlambat untuk 
menetapkan HPP walaupun koordinasinya tidak 

mudah. Harga riil di lapangan sudah jauh di atas 
harga pembelian pemerintah. Pemerintah tidak bisa 
lagi berharap persoalan selesai dengan satuan tugas 
(Satgas) pangan ketika dihadapkan dengan supply 
dan demand di lapangan. Kekhawatiran terjadi 
kekurangan stok pangan ini sudah IPB sampaikan 
sejak pertengahan tahun lalu, tapi tetap saja 
persoalan masih berulang,” ujarnya.

Itu adalah solusi jangka pendek. Untuk menghindari 
berulangnya kejadian ini, IPB juga menyampaikan 
rekomendasi jangka menengah, yakni perlunya 
pembenahan data pangan khususnya beras, 
evaluasi pola tanam padi yang nyaris tanpa jeda (3-4 
kali setahun), juga aplikasikan benih unggul. 

“ K o r e k s i  d a t a  h a r u s  d i l a k u k a n .  T e r j a d i  
ketidaksesuaian data sekitar 20-30 persen (data 
kelebihan stok beras). Di banyak tempat ada gagal 
panen khususnya pada tahun 2017 lalu. Data ini 
harus segera diperbaiki. Konflik kepentingan 
menyebabkan informasi menjadi simpang siur,” 
ujarnya. 

Teknik budidaya perlu diperhatikan, kebijakan 
pemerintah yang mendorong untuk intensifikasi (3-
4 kali per tahun) akan membuka jembatan hama dan 
penyakit. Pola demikian membuka peluang 
munculnya hama dan penyakit tanaman. 

Berdasarkan data yang didapat oleh tim IPB di 
Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian 
(Faperta) ada 30 kabupaten di Bali, Jawa, Lampung, 
Sumatera Selatan terjadi serangan hama wereng dan 
virus kerdil hampa (terlihat padinya hijau tapi 
gabahnya kopong). Sehingga mengancam 
ketahanan pangan nasional di tahun-tahun 
mendatang.

Pemerintah juga harus mendorong peningkatan 
produktivitas melalui penanaman bibit unggul yang 
murah dan mudah diaplikasikan oleh petani. IPB 
memiliki berbagai hasil riset dan inovasi yang dapat 
dimanfaatkan, seperti benih padi IPB 3S dan 
pengembangan Desa Mandiri Benih di 23 
kabupaten.

Untuk strategi jangka panjangnya, ketergantungan 
masyarakat dengan beras harus diturunkan, salah 
satunya  dengan mengubah karakter is t ik  
masyarakat. Konsumsi beras Indonesia tahun 2016 
mencapai 98 kilogram (kg) per kapita per tahun. Ini 
masih lebih tinggi dari Korea 40 kg per kapita per 
tahun, Jepang 50 kg per kapita per tahun, Malaysia 
80 kg per kapita per tahun, Thailand 70 kg per kapita 
per tahun.

“Selain itu, standard “swasembada” atau target 
produksi beras dalam negeri mendekati angka yang 
lebih realistis. Penting juga mengalokasikan lahan 
pertanian yang lebih luas, khususnya tanaman 
pangan dan sawah untuk menjamin pemenuhan 
kebutuhan pangan nasional,” tandasnya.(zul)
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Rekomendasi IPB : Iringi Impor Beras dengan Menaikkan HPP Departemen Ekonomi Syariah 
IPB Gelar Seminar “Islam, 
Ekonomi dan Kebangsaan”

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id, 
www.humas.ipb.ac.id, 
www.ipbmag.ipb.ac.id   
www.media.ipb.ac.id


