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IPB University Menuju Arah Kemajuan Human Capital

ektor IPB University sebut arah pengembangan 

Ripb university 2020 menuju peningkatan sumber 

daya manusia IPB University yang kompeten, 

mulai dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. 

Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat harus 

kompeten sesuai milestone 2019-2023 Engaged and 

Competent Human Capital, menuju arah kemajuan human 

capital. “Sumber daya manusia IPB University harus 

memiliki gairah dalam bekerja. Harus bisa merasakan IPB 

University merupakan rumahnya,” ucap Rektor IPB 

University dalam acara Musyawarah Rencana dan 

Pengembangan  IPB University 2019 yang digelar di 

Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), Kamis (12/9).

Menurut Rektor IPB University, seluruh SDM IPB 

University yang terlibat harus memahami betul apa visi 

dan arah yang dituju, terlibat penuh atas dasar kesadaran 

dan pemahaman, IPB University menuju ke mana. 

“Berhasil atau tidak dapat terlihat dari apakah seorang
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 security IPB University, cleaning service, dosen, 

mahasiswa, semua staf dapat dipastikan betul dapat 

memahami  visi IPB University. Semua paham mulai level 

kebijakan hingga pelaksana, dari atas hingga ke bawah. 

Era Industri 4.0 bukan saja milik satu kelompok, milik kita 

semua. Dengan kemajuan SDM kita menggerakkan 

seluruhnya menjadi suatu kekuatan,” papar Rektor.

Sejauhmana keterikatan dalam digital transformation. 

Apakah bisa orang manfaatkan dari proses digital menjadi 

kekuatan besar? Apakah bisa peneliti melakukan kegiatan 

penelitian dengan kekinian. Persoalan besar atau kecil 

sama pentingnya. Bermasalah dengan persoalan kecil 

akan berdampak kepada hal-hal besar. Satu contoh, 

persoalan seperti kecil yaitu sound system yang tidak jelas 

terdengar maka akibatnya sebuah presentasi yang harus 

disampaikan ke khalayak tidak terdengar dengan baik.  

Saat ini eranya consuming, rating, sharing, saving, 

sehingga saat ini tidak bisa tidak aktif di media sosial, 

untuk membentuk opini, bentuk brand dan bangun 

reputasi.

Rektor juga menyampaikan pentingnya membangun 

reputasi. “Karena market kita butuh reputasi. Saat ini 

reputasi dapat dibangun salah satu  contohnya dari 

kemampuan videografi dan fotografi. Sehingga 

kompetensi tersebut harus dimiliki, hal tersebut contoh 

kecil agar bisa memperkuat branding, karena semua harus 

terlibat. Sehingga tahun 2023 diharapkan  terjadi lokal 

global interconectivity. Human capital terbangun dapat 

dilihat dari tingginya trust, bisa di percaya dan high 

performance,” kata Rektor.

Human capital dapat diraih bila keterikatan terjadi dan 

dapat terbangun trust. Sehingga semua  fokus terhadap 

arah visi IPB. Human capital kuat dengan kompeten, 

memiliki trust tinggi, high performance sesuai reputasi 

dalam banyak hal mulai dari tenaga kependidikan, dosen, 

mahasiswa terlibat berkontribusi dengan  ide-ide 

sehingga tujuan dapat direalisasikan dengan baik.

Sementara itu Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 

Perencanaan dan Keuangan, Prof Agus Purwito memandu 

acara Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan 

2019 dengan diawali  review  anggaran 2019. (dh/ris)
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Tepat Ulang Tahun Kesepuluh, Serambi Botani Berkomitmen 
Jaga Kepercayaan Konsumen

S
erambi Botani adalah bagian dari lokomotif bisnis 

yang mampu mengakomodir seluruh kegiatan 

bisnis di area hulu secara terpadu dan 

berkesinambungan terutama pada hasil-hasil riset yang 

ditujukan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang 

nyata bagi sivitas akademika. Serambi Botani menjadi 

gerai pelopor yang menyediakan produk-produk lokal 

berkonsep alami dan sehat bagi masyarakat. Dapat 

dipastikan bahwa produk yang tersedia di gerai Serambi 

Botani adalah dari produk-produk alami, higienis dan 

bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya bagi tubuh.

Kiprah Serambi Botani sebagai wadah inovasi tepat 

selama sepuluh tahun, diperingati di IPB International 

Convention Center. Peringatan satu dasa warsa ini  dihadiri 

para pimpinan IPB University, vendor, dan inovator-

inovator.  Selain itu dilakukan penandatangan nota 

kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) 

antara Serambi Botani dengan PT. Mustika Ratu.

“Alhamdulillah dengan rahmat Allah Serambi Botani sejak 

dibuka langsung mendapat sambutan hangat dari 

masyarakat. Pada awalnya berdiri Serambi Botani 

berusaha untuk menjaga kepercayaan para konsumen. 

Setelah tiga tahun berjalan kami pun mencoba untuk 

memperluas Botani Mart, Alhamdulillah ini juga berjalan 

dengan baik. Ketika trend belanja online itu banyak 

digandrungi, mulai dari tiga tahun lalu kami pun langsung 

membangun e-commerce. Kami ingin Serambi Botani ini 

bisa terus hadir di banyak kota di Indonesia dan juga di 

negeri-negeri yang lain. Terima kasih kepada konsumen, 

vendor, inovator-inovator IPB University,” terang Dr Meika 

Rusli Syahbana, Direktur Utama PT Bogor Life Science and 

Technology (BLST).

Dalam kesempatan tersebut, Dr Meika juga 

menyampaikan bahwa yang harus paling menonjol di  

Serambi Botani adalah produknya IPB. Hal ini falsafah 

dibentuknya Serambi Botani yakni menjadi sarana 

komersialisasi riset-riset yang dilakukan oleh IPB 

University sehingga hasil riset yang telah diperoleh dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Dr Arif Satria selaku Rektor IPB University 

menyampaikan bahwa pada 2023 IPB University memiliki 

target produk-produk IPB University sudah menjadi 

tingkat global. “Saya berharap bagi inovator dan para 

vendor bisa terus menjalin koordinasi yang baik dengan 

IPB University. Alhamdulillah saat ini produk IPB 

University sudah digunakan dalam skala global contohnya 

adalah pepaya calina yang telah menjangkau hingga 

sebelas negara,” tambahnya.

Dr Arif Satria dalam sambutannya menyampaikan bahwa 

hendaknya apa yang dilakukan selama ini terutama dalam 

pengembangan Serambi Botani adalah bagian untuk 

mewujudkan Khairunnas Anfa'uhunm Linnas (Sebak-baik 

manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya). 

“Yakni bagaimana yang kita lakukan agar dapat 

bermanfaat bagi manusia. Dalam kerangka itulah bisnis 

yang kita lakukan ini semoga selalu memberikan added 

value bagi bangsa ini,” tutup Rektor. (SMH/ris)
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Gandeng Orchestra Addie MS, 
YAPI Kumpulkan 2.25 M untuk Beasiswa

Y
ayasan Alumni Peduli IPB University (YAPI) kembali 

menggelar konser amal bertemakan "Charity 

Orchestra Concert: Voices That Care #2" yang 

dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (11/9). 

Konser kali ini menghadirkan Twilite Orchestra besutan 

komposer Addie MS, Vina Panduwinata, Yana Yulio, 

Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Agriaswara IPB 

University dan jajaran artis ibu kota lainnya. Konser 

tersebut mengalunkan lagu-lagu era 80an yang 

diaransemen oleh Twilite Orchestra. Dalam konser 

tersebut pula terkumpul dana beasiswa senilai 2.25 miliar 

rupiah untuk mahasiswa IPB University yang 

membutuhkan.

Dalam kesempatan ini Rektor IPB University, Dr Arif Satria 

menyampaikan peran IPB University dalam mencetak 

Sumberdaya Manusia (SDM) unggul untuk Indonesia. 

"Saya sangat bersyukur atas terlaksananya konser pada 

malam hari ini, yang saya rasa ini mampu menyadarkan 

kita semua akan pentingnya pendidikan. IPB University 

memiliki kompetensi dan peran yang sangat penting 

dalam membangun sumberdaya manusia. Di tengah 

kondisi dunia yang terus berubah, IPB University terus 

berupaya untuk mencetak SDM unggul bagi Indonesia. IPB 

University terus berjuang untuk memberikan pendidikan 

yang baik bagi semua kalangan,” ujarnya.

Menurutnya, ada tiga kunci yang membuat IPB University 

selalu eksis. Yakni mahasiswa dan alumninya memiliki 

integritas, inovasi, dan inspirasi. Maka dari itu IPB 

University kini memiliki motto Inspiring Innovation with 

Integrity. 

"Saya sangat mengapresiasi usaha YAPI untuk terus 

melaksanakan penggalangan dana beasiswa. Memang 

secara statistik, mahasiswa IPB University sebagian besar 

memiliki kemampuan ekonomi yang relatif rendah dan 

banyak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Menjadi tugas institusi untuk terus mencari sumber-

sumber dana beasiswa. Begitu pun alumni, IPB University 

akan terus bekerjasama dengan alumni untuk menggalang 

beasiswa ini. Hal ini menjadi penting karena semua putra-

putri Indonesia berhak masuk IPB University tanpa 

melihat latar belakang ekonomi keluarganya. Syarat untuk 

masuk IPB University hanya tiga, yaitu memiliki hardskill 

baik, softskill yang bagus, dan juga karakter yang unggul," 

tambahnya. 

Sementara itu, Ketua YAPI, Hery Sunaryadi menyampaikan 

beberapa hal terkait pentingnya konser amal ini. 

Menurutnya, konser amal ini merupakan konser yang 

kedua, sebelumnya YAPI mengadakan konser pertamanya 

pada Desember tahun lalu. 

“Kini, kami kembali melakukan penggalangan dana dengan 

mengundang musisi kelas atas Indonesia yaitu Addie MS 

dengan Twilite Orchestra. Ada juga Vina Panduwinata dan 

juga kakak kelas kita di IPB University yaitu Yana Julio. 

Tahun lalu, IPB University menerima mahasiswa baru yang 

mana 53 persen diantaranya memiliki orang tua yang 

berpenghasilan di bawah tiga juta rupiah per bulan. Sekira 

20 persen dari angka tadi bisa dibantu oleh beasiswa 

Bidikmisi. Selebihnya menjadi tantangan bagi YAPI yang 

berusaha menjadi jembatan bagi mereka yang ingin 

menggapai mimpi-mimpinya walaupun mereka berasal 

dari keluarga yang secara finansial kurang beruntung," 

ungkapnya.

Konser amal juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata 

Ruang, Sofyan Djalil, Menteri Sosial, Agus Gumiwang,  

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya 

serta Direktur Utama (Dirut) dan Komisaris Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) lainnya. (dinof/Zul)
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P2SDM IPB  University dan PT Quantum 
Cetak Assesor Berbasis SNI 

usat Pengembangan Sumberdaya Manusia, 

PLembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (P2SDM) IPB University kerjasama 

dengan PT Quantum HRM Internasional (PT Quantum) 

melatih puluhan calon assesor dan uji sertifikasi 

Sumberdaya Manusia (SDM) Metodologi Berbasis Standar 

Nasional Indonesia (SNI) ISO / IEC 17024 : 2012. 

Peserta berasal dari berbagai lembaga diantaranya dari 

High-Definition Multimedia Interface (HRMI) Singapura 

Komando Armada Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

Angkatan Laut, Lembaga Pertahanan Nasional, TNI- 

Angkatan Darat dan dosen dan praktisi SDM. 

Terkait pentingnya pelatihan calon assesor dan uji 

sertifikasi,  Rektor IPB University, Dr Arif Satria dalam 

sambutannya menyampaikan memiliki sertifikasi 

kompetensi jauh lebih penting melebihi punya ijazah. 

“Kondisi ini menjadi tantangan buat perguruan tinggi. 

Bahkan disebutkan dalam skenario dunia terhadap 

universitas ke depan beberapa diantaranya tidak 

memerlukan ijazah, akan tetapi kompetensi yang 

diutamakan. Melalui pelatihan dan uji sertifikasi 

sumberdaya manusia hasil kerjasama P2SDM dan PT 

Quantum HRM Internasional ini akan lebih banyak SDM 

Indonesia yang bersertifikasi dan berkompetensi,” kata 

Rektor IPB University.

Rektor IPB University memberikan satu kasus yang terjadi 

di perusahaan online yang membutuhkan seorang data 

analis, banyak diantaranya berijazah tinggi, namun yang 

lolos adalah seorang petugas kebersihan yang belajar 

melalui youtube.
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Kepala P2SDM LPPM IPB University,  Dr Ir Amiruddin 

Saleh, MS menyampaikan kualitas sumber daya manusia 

adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa dan 

negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing 

sumber daya manusia (SDM) adalah memperbanyak SDM 

yang memiliki kompetensi yang diakui dan berorientasi 

kepada kebutuhan dunia kerja dan dunia wirausaha. 

“Proses pengakuan kompetensi melalui proses sertifikasi 

dapat diwujudkan apabila sarana asesmen kompetensi 

maupun personil asesor yang memiliki kompetensi untuk 

melakukan asesmen tersedia cukup banyak dan tersebar 

di seluruh wilayah Indonesia. Tantangannya adalah 

pembiayaan uji kompetensi diserahkan individu masing-

masing, seharusnya personal dibantu institusi tempatnya 

bekerja untuk peningkatan SDM-nya melaksanakan uji 

kompetensi seperti ini,” kata Dr Amiruddin.

Lebih lanjut disampaikannya, kerjasama Pusat 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) LPPM 

IPB University dengan LSP Quantum HRM lnternasional ini 

telah diakui secara nasional dalam hal penyelenggaraan 

pelatihan berbagai skema kompetensi, sertifikasi asesor 

International Assessor Human Resources Certificate.

Dalam acara ini ada uji kompetensi manajerial layak tidak 

menjadi seorang assesor. Ujian meliputi uji multikultural 

secara psikologi, metodologi, sosiokultur dan pemahaman 

tentang kebangsaan. “Kami di P2SDM berkewajiban 

membangun sumberdaya pendidikan pertanian secara 

umum agar paham metodologi, dan bagaimana bisa 

diaplikasikan pada pekerjaan,” ucapnya.

Direktur Quantum International, Prof Pribadiyono 

mengakui pemahaman masyarakat sangat minim 

terhadap standarisasi. “Standar itu tidak hanya berupa 

produk, namun juga manusianya pun harus distandarkan. 

Saat ini lulusan tidak akan diakui dunia tanpa sertifikasi. 

Diharapkan mereka yang tersertifikasi akan diakui 

kompetensinya di seluruh dunia secara global. Secara 

umum kompetensi profesi di Indonesia saat ini belum 

diakui dunia, kecuali lembaga yang sudah bekerjasama 

dengan luar negeri langsung seperti profesi pilot, 

kemaritiman dan sebagainya. Pelatihan ini melatih asesor 

yang menguji kompetensi standar keahlian keahlian di 

berbagai bidang masing-masing di Indonesia. 

Terkait gambaran SDM Indonesia, Prof Pribadiyono 

menyampaikan sebetulnya sudah cukup bagus, tidak 

kalah dibanding negara lain, namun masalahnya 

keahliannya tidak distandarkan. 

Hadir pula menjadi salah satu narasumber pelatihan 

adalah Kepala Badan Standarisasi Nasional Komite 

Akreditasi Nasional (BSN KAN), Prof Bambang Prasetya. 

(dh/ris)
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Manfaatkan Invensi, IPB University Gandeng 
Kerjasama dengan PTPN XII 

D
alam rangka komersialisasi invensi dan hasil 

riset, IPB University berkesempatan menerima 

kunjungan Tim PT Perkebunan Nusantara 

(PTPN). Tim PTPN XII yang terdiri atas 6 orang diterima 

langsung oleh Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan 

Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, di ruang 

Galeri Inovasi IPB di Gedung Rektorat Andi Hakim 

Nasoetion Lantai 2 pada 16/9.  Kunjungan tersebut 

merupakan hasil tindak lanjut terkait penggunaan produk 

inovasi IPB University yang dapat dimanfaatkan di PTPN 

XII. 

Di bawah koordinasi Direktorat Inovasi dan Kekayaan 

Intelektual bekerjasama dengan Fakultas Peternakan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Teknologi 

Pertanian dan Direktorat Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan, tim PTPN XII diajak untuk melihat invensi 

dan proses teknologi secara langsung di lapangan, 

terutama pada bidang agribisnis dan agroindustri. 

Kunjungan lapangan dilakukan pada beberapa tempat di 

kampus IPB University yaitu tempat pembuatan pakan 

ternak (Fakultas Peternakan), budidaya kolam ikan air 

tawar (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan), teknologi 

alat evaporator (Fakultas Teknologi Pertanian) dan 

Agribusiness and Technology Park (ATP). 

Pada kesempatan kunjungan ini sekaligus dilaksanakan 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IPB 

University dan PTPN XII terkait tridharma perguruan tinggi 

dan pemanfaatan invensi serta kepakaran untuk 

pengembangan agribisnis dan agroindustri. Selain itu, 

fakultas-fakultas terkait juga diberikan kesempatan untuk 

melakukan pemaparan invensi dan inovasi yang dapat 

ditawarkan dan dikerjasamakan dengan PTPN XII.

Acara ini dikawal penuh oleh Direktur Inovasi dan 

Kekayaan Intelektual, Dr Syarifah Iis Aisyah, Kepala Sub 

Direktorat Pengelolaan dan Perlindungan Kekayaan 

Intelektual

Dr I Ketut Mudite Adnyane, dan Kepala Sub Direktorat 

Pengelolaan dan Komersialisasi Inovasi, Dr. Roza 

Yusfiandayani. (*)
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Peringati Dies Natalis ke 56, IPB University Gelar 
Kejuaraan Tenis Meja Nasional 2019

U
nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja IPB 

University turut memeriahkan perayaan Dies 

Natalis ke 56 IPB University dengan 

menyelenggarakan Kejuaraan Tenis Meja IPB University 

Open 2019 di Gymnasium IPB University (13-16/9). Tahun 

2019 ini merupakan kejuaraan tenis meja ke-8 yang 

diselenggarakan oleh UKM Tenis Meja IPB University. 

Menariknya, pada tahun ini IPB University menjalin 

kerjasama dengan Perkumpulan Tenis Meja STONI serta 

bekerjasama dengan Persatuan Tenis Meja Seluruh 

Indonesia (PTMSI) Provinsi Jawa Barat dan PTMSI Kota 

dan Kabupaten Bogor. 

Kejuaraan tenis meja ini diikuti sekitar 750 atlet yang 

berasal dari berbagai wilayah nusantara. Ada 14 kategori 

yang dipertandingkan yakni kategori pemula, junior, 

mahasiswa atau mahasiswi, kategori dosen dan tenaga 

kependidikan hingga kategori platinum.

 

“Antusiasme para atlet yang luar biasa terlihat sejak awal 

pendaftaran hingga jalannya acara di hari pertama 

pertandingan,” papar Anton selaku Ketua Pelaksana 

Kejuaraan Tenis Meja Nasional IPB Open VIII.

Kejuaraan Tenis Meja IPB University Open 2019 dibuka 

secara simbolis oleh Wakil Rektor bidang Kerjasama dan 

Sistem Informasi, Prof Dodik Ridho Nurrochmat. Dalam 

sambutannya Prof Dodik berharap melalui kejuaraan tenis 

meja ini, akan lahir atlet-atlet unggul yang handal dalam 

pertandingan tenis meja sehingga Indonesia bisa 

mengulang kembali masa-masa kejayaan tenis meja 

nasional.

“IPB University akan berusaha memperluas jangkauan 

peserta menjadi lebih banyak lagi. Melalui kejuaraan tenis 

meja ini dapat membantu memajukan prestasi pemain 

tenis meja tanah air. Selamat dan sukses kepada IPB 

University yang telah konsisten menyelenggarakan 

kejuaraan tenis meja ini. Kategori yang dilombakan juga 

semakin bertambah setiap tahunnya. Selamat bertanding 

bagi para atlet, junjung tinggi sportivitas dan semangat 

olahraga,” ujar Dede yang merupakan perwakilan dari 

STONI.

Ketua PTMSI Kota Bogor, Dodi Nurdin juga sangat 

mendukung acara ini dan berharap bisa berlanjut bahkan 

meluas hingga ke tingkat Asia Tenggara. (husna/Zul)
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HA IPB University Gelar Donor Darah Nasional di 20 Titik 

H
impunan Alumni (HA) IPB University ikut 

memeriahkan Dies Natalis ke-56 dengan 

mengadakan acara donor darah serentak di 

Indonesia di Common Classroom, Kampus Dramaga, 

Bogor (14/9). Kegiatan donor darah ini merupakan salah 

satu program alumni yang berskala nasional. 

Pada tahun 2018, acara serupa telah dilaksanakan di 12 

titik berbeda di Indonesia dan berhasil mengumpulkan 

1200 kantong darah. Donor darah tahun ini dilaksanakan 

serentak di 20 titik berbeda dan rangkaiannya telah 

dimulai sejak tanggal 1 September di Kota Palembang lalu 

dilanjutkan di titik-titik lainnya seperti Riau, Lampung, 

Palembang, Banten, Ciamis, Karawang, Sukabumi, Bogor, 

Depok, Garut, Surabaya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa 

Tenggara Barat (NTB), Pontianak, Sulawesi Selatan, 

Ternate dan Enrekang.

“Target akhir adalah punya kantong darah sekitar 5000 

buah. Kami berkeinginan punya semacam kesepakatan 

dengan Palang Merah Indonesia (PMI) yakni ketika alumni 

kita membutuhkan darah dimanapun di seluruh Indonesia, 

kita punya skala prioritas,” ujar Syafrul Bachtiar, Ketua 

Pelaksana dari acara ini.

Sementara itu, Ketua HA IPB University, Fathan Kamil, 

berharap acara ini dapat menjadi gaung partisipasi IPB 

University dalam memakmurkan Indonesia. Harapannya, 

di tahun berikutnya gerakan nasional donor darah bisa 

dilaksanakan di 30 provinsi di Indonesia.  Gerakan nasional 

donor darah HA IPB University ini dibuka langsung oleh 

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof 

Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat.

Prof Dodik mengatakan bahwa tiap tahunnya kebutuhan 

darah tingkat nasional masih kekurangan hampir satu juta 

kantong darah. “Untuk itu, kegiatan donor darah seperti ini 

adalah wujud persaudaraan yang nyata karena kita 

mendonorkan bagian dari diri kita dengan orang lain,” 

ujarnya. 

Donor darah nasional di IPB University kali ini berhasil 

mendapatkan kurang lebih 500 pendonor dari segala 

kalangan, baik mahasiswa, karyawan, maupun alumni IPB 

University dan masyarakat sekitar. (ASK/Zul)
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IPB University Adakan Expo dan Seminar Study in Japan

ebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

Skerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan 

teknologi antara IPB University dengan perguruan 

tinggi di Jepang, Direktorat Program Internasional IPB 

University mengadakan seminar dan expo Study in Japan. 

Kegiatan yang digelar di Auditorium Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Kampus Dramaga 

Bogor, (16/9) ini diikuti oleh hampir seratus mahasiswa 

dari berbagai angkatan. Acara Study in Japan ini 

menghadirkan berbagai instansi pendidikan di Jepang dan 

perwakilan dari kedutaan Jepang di Indonesia.

Kegiatan ini didukung penuh oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Sains, dan Olahraga-Jepang dan 

termasuk bagian program Study in Japan-Global Network 

Project dari berbagai universitas yang ada di Jepang. 

Koordinator Program, Belladini Lovely MSi dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa event ini adalah 

salah satu cara untuk memperluas informasi bagi para 

mahasiswa IPB University yang ingin exchange, atau 

melanjutnya studinya di Jepang. “Semoga mahasiswa 

memanfaatkan kesempatan baik ini untuk menggali 

informasi dari perwakilan universitas-universitas yang ada 

di Jepang,” papar Belladini. Ia juga menambahkan bahwa 

IPB University sudah banyak bekerjasama dengan 

universitas-universitas yang ada di Jepang. Setiap tahun, 

puluhan mahasiswa IPB University melakukan exchange 

ke Jepang dan begitu pula sebaliknya, mahasiswa Jepang 

exchange ke IPB University.

Dalam kegiatan ini, Prof Isao Kadota, perwakilan dari 

Okayama University menyampaikan terkait gambaran 

Universitas Okayama dan departemen yang ada di 



Universitas Okayama. “Fokus di bidang sains dan 

teknologi, Universitas Okayama telah menjalin kerjasama 

dengan IPB University seperti kunjungan dan lain-lain,” 

jelas Prof Isao Kadota.

Pemaparan selanjutnya yaitu perwakilan dari Kumamoto 

University yang disampaikan oleh Prof Tomohiro Sawa, 

yang menyampaikan gambaran Universitas Kumamoto 

dan fokus kerjasama dengan Indonesia di bidang 

pengembangan mikrobiologi. Selain itu perwakilan dari 

Chiba University, Prof Yuichi Oda juga menyampaikan 

tentang Chiba Univeristy dan kerjasama dan beasiswa.

Hadir juga perwakilan dari Pemerintahan Jepang, Duta 

Besar Jepang untuk Indonesia, yaitu Britantia Juliant yang 

memaparkan tentang beasiswa dan kerjasama Indonesia 

dan Jepang di bidang pendidikan. “Setiap tahun jumlah 

siswa dan mahasiswa yang studi ke Jepang cenderung 

meningkat, beasiswa pendidikan dari pemerintah Jepang 

meliputi semua tingkatan sejak SMA, sarjana, master 

hingga beasiswa untuk guru,” papar Juliant. Selanjutnya 

Juliant lebih spesifik menyampaikan beasiswa-beasiswa 

yang bisa diakses untuk studi ke Jepang.

Selain perwakilan instansi perguruan tinggi dan 

perwakilan pemerintah Jepang, hadir juga Prof Yoshiyuki 

Murata perwakilan dari Study in Japan Global Network 

Project. Prof Yoshiyuki memaparkan terkait sistem 

pendidikan di Jepang, gaya hidup, biaya hidup, beasiswa 

dan persiapan untuk melanjutkan studi di Jepang. 

“Data dari International Students in Japan pada tahun 

2018, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbanyak 

siswa dan mahasiswa yang melakukan studi di Jepang. Hal 

ini menjadi kesempatan buat kalian yang ingin 

melanjutkan studi di Jepang,” ujar Prof Yoshiyuki. 

Dalam acara ini juga digelar expo berupa stand-stand 

informasi terkait pendidikan di Jepang. Peserta bebas 

menanyakan kepada tiap-tiap perwakilan instansi 

pendidikan. Harfi, salah satu peserta mengatakan bahwa 

kegiatan ini bermanfaat sebagai wawasan informasi dan 

meningkatkan motivasi untuk mempersiapkan kegiatan 

atau pendidikan di Jepang. Semoga semakin banyak 

mahasiswa yang bisa menyicipi pengalaman belajar di 

Jepang. (husna/zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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SDM IPB University Siap dengan Manajemen Risiko

D
alam upaya menuju Implementasi Manajemen 

Risiko, IPB University hadirkan Staf Ahli Bidang 

Manajemen Risiko Badan Pengawas Keuangan 

(BPK) RI dan Kepala Satuan Manajemen Risiko Universitas 

Indonesia (UI) dalam acara Penyegaran dan Peningkatan 

Kompetensi terhadap Pejabat Unit di  di Ruang Sidang 

Senat Kampus IPB Dramaga, (12/9). Peserta merupakan 

pejabat unit pelaku manajemen risiko yang telah 

mendapat sertifikasi. 

Sekretaris Institut (SI) IPB University, Dr Aceng Hidayat, 

MT yang juga masuk dalam tim implementasi manajemen 

risiko ketika membuka acara menyampaikan IPB 

University telah berhasil menyiapkan dokumen 

manajemen risiko dan telah dibagikan ke berbagai unit di 

IPB University agar implementasi manajemen risiko lebih 

terarah. 

“Tahun 2018 hingga tahun 2019, sejumlah pelatihan dan 

sertifikasi telah dilakukan dan menghasilkan Sumberdaya 

Manusia (SDM) yang telah mencapai level bintang tiga 

hingga lima. Ada 80 orang yang sudah melaksanakan 

pelatihan dan sertifikasi sehingga sudah siap dari sisi 

Sumberdaya Manusia (SDM) Manajemen Risiko. Selain itu, 

IPB University juga telah menyiapkan pilot project dalam 

rangka implementasi manajemen risiko yaitu di Fakultas 

Ekonomi dan Manajemen (FEM), Fakultas Teknologi 

Pertanian (Fateta) dan Direktorat Umum Sarana dan 

Prasarana,” ujarnya.

Ke depan, menurutnya, manajemen risiko akan 

dilaksanakan di bawah Kantor Manajemen Mutu, 

Manajemen Risiko dan Audit Internal IPB University. 

Ketua Tim Manajemen Risiko IPB University, Prof Soni 

Priyarsono, menyampaikan hadirnya Manajemen Risiko 

BPK dan UI dalam acara ini adalah upaya untuk menggali 

informasi terkait lembaga yang sudah memiliki standar 

manajemen risiko. 

Bernardus Dwita Pradana dari BPK memberikan 

gambaran pelaksanaan Manajemen Risiko di BPK RI. 

Menurutnya, manajemen risiko dapat memperkuat 

kelembagaan karena adanya ketidakpastian. Dalam 

manajemen risiko, aset yang pertama dilihat BPK sebagai 

aset utama adalah manusia dalam hal keselamantan dari 

pegawai. Selanjutnya berpikir lingkungan.

Sementara itu Yogo Purwono, Kepala Satuan Manajemen 

Risiko UI menyampaikan bahwa pada tahun 2015, 

manajemen risiko dirintis di Universitas Indonesia.

“Selain itu, yang menjadi dasar adalah adanya unsur 

Majelis Wali Amanat (MWA) yang diberi nama komite 

risiko. Sehingga UI perlu merencanakan pembentukan unit 

risk management. Tidak hanya itu manajemen risiko 

dilakukan karena melihat adanya kompetisi dalam 

merekrut mahasiswa yang unggul, dosen dan pengajar 

bertalenta dan SDM unggul. Kompetitor UI saat ini 

demikian ketat, tidak hanya IPB University namun juga 

universitas swasta dengan akreditasi dan program studi 

dengan kemajuan yang sangat cepat. Itu tantangan yang 

harus ada antisipasinya,” ujarnya. (dh/Zul)

12



13

Mantapkan Bibit PNS, IPB University Adakan Kiat-Kiat Lolos CPNS

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

DKarir IPB University mengadakan seminar Kiat-

Kiat Lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 

Ruang Kuliah (RK) B1C1, Fakultas Pertanian, Kampus 

Dramaga, Bogor (14/9). Acara ini merupakan rangkaian 

dari Pekan Karir yang diadakan untuk membekali 

mahasiswa menyongsong kehidupan pascakampus. 

“Peminat CPNS cukup banyak, sehingga perlu diadakan 

training kiat-kiat menghadapi seleksi CPNS supaya lebih 

siap,” ujar Rahma, person in charge (PIC) acara. Dalam 

acara ini terdapat seminar, simulasi tes CPNS, serta 

pembahasan jawabannya dalam acara ini.

Pembicara yang hadir adalah Hibatul Azizi yang 

merupakan PNS di Kementerian Keuangan. Ia memberikan 

tips-tips kepada para peserta seputar tata cara 

pendaftaran dan persiapan mengikuti tes CPNS. 

Contohnya, ia menganjurkan para peserta untuk 

mendaftar formasi dengan persyaratan lulusan yang 

spesifik. 

“Semisal formasi jabatan memberi persyaratan hanya 

lulusan teknik industri, maka anda yang dari teknik 

industri silakan incar itu. Jika kalian memilih formasi yang 

memberi peluang pada banyak jurusan, saingan anda akan 

semakin banyak,” tegas Azizi.

Selain itu, ia juga memberi tips untuk mengunggah berkas 

persyaratan dua hari sebelum penutupan. “Tengah-tengah 

masa upload itu banyak sekali pendaftar yang masuk web. 

Itu akan membuat web menjadi lemot,” ujar Azizi.

Terakhir, ia mengingatkan untuk mempersiapkan fisik dan 

mental menjelang tes CPNS. Hal-hal yang dianjurkan yaitu 

belajar soal referensi tes CPNS dari dua hingga tiga bulan 

hingga survei lokasi ujian sebelum hari ujian berlangsung.

Tes yang disimulasikan yaitu Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD) dengan kategori soal yang sama dengan tes CPNS 

tahun 2018 yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes 

Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi 

(TKP). Simulasi dilaksanakan selama 90 menit. Setelah 

waktu pengerjaan habis, pembahasan soal serta jawaban 

langsung dilaksanakan. (Aditya/Zul)
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Prof. Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB University 

Raih Penghargaan The Global Landscape Fire Award 

rof. Bambang Hero Saharjo adalah Guru Besar 

PFakultas Kehutanan IPB University.  Berkat 

kontribusinya yang signifikan terkait bencana 

kebakaran hutan dan lahan, Global Fire Monitoring Center 

(GFMC), Freiburg University Jerman berikan penghargaan 

kepada Prof Bambang di Jakarta (11/9). Prof Bambang 

memiliki kontribusi yang besar di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan sering 

menjadi saksi ahli utama dalam penegakan hukum yang 

bertujuan mengurangi penggunaan api secara ilegal dalam 

penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan. 

"Saya tidak menyangka akan dapat award seperti ini 

karena saya bekerja untuk kemaslahatan umat dan bukan 

untuk award. Semoga award ini menjadi salah satu kado 

istimewa buat IPB University yang sedang merayakan 

Dies Natalis ke 56,” ujar Prof Bambang.

Global Landscape Fire Award ini diberikan kepada individu 

atau institusi untuk pengakuan atas keberhasilan-

keberhasilan dalam mengurangi dampak buruk kebakaran 

lanskap. Penghargaan non-moneter ini diberikan untuk 

pertama kalinya pada tahun 2019. 

Global Landscape Fire Award juga diberikan dalam rangka 

menciptakan kesadaran yang meningkat dari para 

pembuat kebijakan, politisi, administrator dan ilmuwan 

untuk membawa keadaan sains dan pengetahuan ke 

aplikasi praktis dan pragmatis. (dh/Zul)



Tingkatkan Wawasan Mahasiswa terhadap Program Internasional, 
BEM KM IPB University Hadirkan Tasya Kamila dalam Instagram 2.0

M
enurut survei tahun 2019 yang dilakukan oleh 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga 

Mahasiswa (KM) IPB University, masih 

banyak mahasiswa IPB University yang belum pernah 

mengikuti kegiatan internasional. Salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mahasiswa 

terhadap program internasioanl tersebut. 

Upaya memperluas wawasan para mahasiswa terkait 

kegiatan, pendidikan dan kehidupan kampus internasional, 

Kementerian Pendidikan BEM KM IPB University 

mengadakan International Talk (Instagram) 2.0 di Common 

Class Room, Kampus Dramaga, Bogor (14/9). Instagram 

2.0 ini merupakan kegiatan yang berbentuk diskusi sistem 

pendidikan internasional dan sudah menjadi agenda setiap 

tahunnya sejak tahun 2018.

Hadir dalam Instagram 2.0 penerima beasiswa Lembaga 

Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Columbia University, 

Amerika Serikat, Tasya Kamila. Bagi seorang aktris seperti 

Tasya Kamila, merasakan sistem pendidikan antara 

Indonesia dan negeri lain sangat seru dan menantang. 

Menghadapi perbedaan bahasa, kultur dan budaya 

merupakan pengalaman tersendiri baginya. Dalam 

kesempatan ini, Tasya menjelaskan kiat-kiat lolos seleksi 

beasiswa LPDP, bagaimana perjalanannya hingga lolos 

beasiswa LPDP dan diterima di universitas ternama. 

“Pertama, tentukan target, universitas, jurusan dan target 

kelulusan. Seleksi beasiswa dan seleksi universitas adalah 

dua hal yang berbeda. Persiapkan jauh-jauh hari 

sebelumnya agar strateginya maksimal. Terlebih, bagi 

mahasiswa S1 yang rencana lanjut S2 di luar negeri 

dengan beasiswa, kalian harus mempersiapkannya 

semenjak S1 bukan ketika sudah lulus S1. Ke depannya, 

saingan kalian akan semakin bertambah dan semakin 

ketat,” papar Tasya.

Tema yang diusung pada tahun ini adalah “Increasing the 

Quality of Millenial Resource by Joining International 

Program”. Diharapkan, International Talk Program ini dapat 

memberikan informasi dan memotivasi mahasiswa IPB 

University untuk ikut bergabung dalam program 

internasional baik beasiswa, exchange, short terms, 

conference dan lain-lain.

Ke depannya, semoga mahasiswa lebih aktif menggali 

informasi terkait program internasional, dengan 

memanfaatkan fasilitas dari IPB, dari event, International 

Collaboration Office (ICO), dan lain-lain” ujar Nurdiyansyah 

Ketua BEM KM IPB University.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pembinaan Karakter, 

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir 

(Ditmawa PK) IPB University, Beginer Subhan MSi 

mengatakan bahwa kegiatan internasional sangat 

berguna bagi mahasiswa yang akan memberikan 

pengalaman tak terlupakan, mengasah softskill bertahan 

di negeri orang, serta memperluas networking. 

“Penting untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan 

internasional yang berkualitas dan informasi itu sudah 

bisa diakses secara mudah. IPB University sudah sangat 

mendukung dan memberikan fasilitas kepada mahasiswa 

yang akan mengikuti kegiatan program internasional. 

Mulai dari akses informasi, adanya ICO IPB University dan 

lain-lain. Jadi mahasiswa harus memanfaatkan fasilitas ini 

dengan semaksimal mungkin,” jelasnya. (Husna/Zul)
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