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ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
sudah di depan mata. Program yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2015 ini 
akan menjadi momentum besar dalam segala sektor bagi Indonesia dan negara 
ASEAN lainnya. Kesiapan Indonesia dalam menyambut MEA ini tentu menjadi 
tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat luas termasuk 
kesiapan para pemudanya, dalam hal ini mahasiswa. 

Di masa yang akan datang mahasiswa akan dihadapkan pada persaingan dunia 
global. Salah satu persiapan dalam menghadapi MEA yang paling penting adalah 
kesiapan bahasa dan mental global. Institut Pertanian Bogor (IPB) berkomitmen 
untuk mendukung para mahasiswanya di ajang internasional, salah satunya adalah 
Alfandias Seysna Putra, mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan (SIL), 
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) yang didukung Direktorat Kemahasiswaan 
IPB untuk mengikuti acara ASEAN Youth Summit 2015 di Manila, Filipina pada 23‐
25 Januari 2015. Beberapa topik dibahas dalam acara tersebut, antara lain 
ekonomi, politik, sains dan teknologi, perdagangan, diplomasi, dan pengembangan 
pemuda. 

Peserta yang berasal dari negara ASEAN ditambah peserta dari Jepang dan Taipei 
melakukan diskusi bersama dan melaksanakan simulasi sidang ASEAN Summit 
membahas tentang dampak pertumbuhan ekonomi Cina bagi negara‐negara 
ASEAN, baik secara ekonomi, teknologi, pertahanan, pertanian dan pangan, serta 
pendidikan. Delegasi dari Indonesia berasal dari berbagai perguruan tinggi, antara 
lain IPB, UI, ITB, UGM, UII, dan Undip. Partisipasi mahasiswa IPB dalam acara 
tersebut merupakan salah satu cara untuk mewujudkan IPB sebagai World Class 
University, sekaligus memperkenalkan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan 
dalam ajang internasional. (nra)

Pusat Kajian Sumberdaya 
Pesisir dan Lautan  (PKSPL) 
Lembaga Penelit ian dan 
P e n g a b d i a n  k e p a d a 
Masyarakat Institut Pertanian 
B o g o r  ( L P P M  I P B ) 
menyelenggarakan Trainer of 
Training (TOT) International 
M a r i t i m e  O r g a n i za t i o n 
(IMO) Model Course 6.10 dan 

Vessel Traffic System (VTS) pada tanggal 5‐13 Februari 2015. Kegiatan 
yang digelar atas kerjasama PKSPL LPPM IPB dengan World Maritime 
University (WMU) Malmo dan Badan Pengembangan Sumberdaya 
Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI ini bertempat di Balai 
Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP), 
Sunter, Jakarta dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut 
(BPPTL), Pasar Minggu, Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang 
berasal dari para pengajar di lingkungan BPSDM Kementerian 
Perhubungan RI khususnya bidang perhubungan laut. 

Keilmuan di bidang IMO Model Course 6.10 dan VTS merupakan 
tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin pesat 
berkembang. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berstandar 
internasional yang merujuk pada standar IMO, dimana pengajarnya 
terdiri dari Prof. Michael Baldauf dan Prof. Dimitrios Dalaklis dari WMO 
dan pengajar dari BPSDM Kementerian Perhubungan, Direktorat 
Navigasi Ditjen Perhubungan Laut dan dari PKSPL IPB. Peserta yang 
mengikuti kegiatan ini mendapatkan sertifikat adi WMU yang telah 
terakreditasi di IMO, sehingga sertifikat ini dapat digunakan secara 
internasional.

Penasehat Utama PKSPL IPB Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto 
mengatakan kegiatan ini sebagai wujud nyata Memorandum of 
Understanding (MoU) antara Kementerian Perhubungan RI dan IPB 
tentang pengembangan sumberdaya manusia bidang transportasi, dan 
didukung dengan MoU antara WMU dengan IPB. “PKSPL IPB akan terus 
mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan SDM bidang 
maritim dalam rangka menjawab tantangan dan program pemerintah 
saat ini, dimana akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim 
dunia,” terang Prof. Tridoyo. Hal yang sama juga disampaikan Kepala 
PKSPL LPPM IPB, Dr. Luky Adrianto, “Harapannya kerjasama yang telah 
terjalin antara PKSPL IPB, Kementerian Perhubungan RI dan WMU 
dapat dikembangkan lebih baik dengan kegiatan‐kegiatan lainnya di 
masa yang akan datang”.***

Partisipasi Mahasiswa IPB dalam Ajang ASEAN Youth Summit 2015

PKSPL IPB Gelar Pelatihan International Maritime



Kuda telah lama akrab 
d e n ga n  ke h i d u p a n 
m a n u s i a . 
P e m a n f a a t a n n y a 
s e b a g a i  m e d i a 
transportasi, olahraga 
dan satwa kesayangan 
t e l a h  m e l e k a t  d i 
m a s y a r a k a t  s e j a k 
zaman purba. Demikian 
disampaikan Prof. Drh. 
Bambang Purwantara, 
M.Sc, PhD, Guru Besar 
Fakultas Kedokteran 

Hewan, Institut Pertanian 
Bogor (FKH IPB) dalam siaran Dialog Pakar IPB di RRI 
Bogor, Selasa (24/2). Prof. Bambang mengatakan, salah 
satu pemanfaatan kuda pada saat ini adalah sebagai 
penarik delman.

Ada dua kelompok kuda yang dibahas dalam diskusi kali ini, 
yaitu kuda delman dan kuda tunggang wisata yang banyak 
tersebar seperti di Bogor, Sukabumi dan Cianjur. Delman 
yang mangkal di Pasar Bogor dan sering dijumpai tengah 
membawa para wisatawan berkeliling Kota. Namun 
berdasarkan studi yang dilakukan oleh dosen dan 
mahasiswa FKH IPB, banyak hak‐hak kuda yang tidak 
dipenuhi oleh para pemilik kuda seperti hak untuk hidup 
layak, yakni pakan yang mencukupi baik jumlah dan 
mutunya, jam kerja yang seyogyanya tidak melebihi 
kemampuan tenaganya dan hak memperoleh pelayanan 
kesehatan.
 
Kuda delman harus dirawat sebagaimana kuda‐kuda lain 
dan perawatan dan monitoring kesehatannya harus lebih 
baik dan memadai. “Kuda harus secara rutin dibersihkan 
dan disisir (di‐groom). Pakan yang diberikan harus 
mencukupi dan berimbang,” terang Prof. Bambang. 
Indikasi kuda yang kurang pakan, baik jumlah dan mutunya 
meliputi postur tubuh yang kurus dengan Body Condition 
Score  (BCS) yang rendah, mudah lelah dan pada akhirnya 
mudah terserang penyakit. Kuda juga harus memperoleh 
vaksinasi terhadap beberapa penyakit dan pemilik kuda 
harus rutin memeriksakan kudanya pada dokter hewan, 
agar dapat diketahui kalau ada masalah kesehatan yang 
harus ditangani segera. Pemberian vitamin secara suntik 
maupun oral diperlukan agar kuda dalam kondisi segar.
  
“Dengan masa bunting hampir satu tahun, kuda betina 
diharapkan dapat menghasilkan keturunan secara rutin 
setiap 15 bulan. Kuda yang sedang bunting sebaiknya tidak 
diperkenankan untuk bekerja. Dengan memiliki jumlah 
kuda yang mencukupi untuk penggantian kuda yang 
bunting, pemilik delman akan dapat terus berkiprah dalam 
pemenuhan kuda sebagai alat transportasi wisata yang 
menarik,“ pungkasnya. (wrw)

Prof. Bambang Purwantara Mengudara di RRI, 
Bicara Kesehatan Kuda Delman Ratusan relawan yang tergabung 

dalam Gerakan Pungut Sampah 
(Rakpungpah) melakukan kegiatan 
pungut sampah di Jalan Babakan Raya 
(Bara) dan sekitarnya, Sabtu (28/2). 
Para relawan tersebut merupakan 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(IPB), baik mahasiswa Pascasarjana 

dan mahasiswa Sarjana. Sedangkan Jalan Bara dipilih karena daerah ini adalah 
pusat jajanan bagi mahasiswa dan masyarakat. Aksi peduli lingkungan yang 
diadakan oleh Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) IPB ini dibuka 
secara resmi oleh Sekretaris Program Magister IPB, Prof. Dr. Nahrowi. Tampak 
hadir Kepala Desa Babakan, Syaehu, sekaligus memberikan dukungan terhadap 
program yang memiliki tagline “Menuju Bara IBADAH (Indah, Bersih, Aman, 
Damai, Asri, Hijau) ini.

Sekretaris Umum Forum Wacana, Adi Sutrisno, menjelaskan bahwa untuk 
mewujudkan 'Bara IBADAH' ditargetkan selama lima tahun. ”Pekerjaan semacam 
ini tidaklah gampang. Tidak hanya merubah lingkungan, tetapi juga merubah pola 
pikir masyarakatnya. Gerakan ini akan dirutinkan setiap akhir bulan dan ditujukan 
untuk membentuk komunitas peduli sampah,” terang Adi yang didampingi Ketua 
Pelaksana, Dafit Ariyanto. (AS) 

Gerakan Pungut Sampah Forum Wacana IPB di Jalan Bara

Departemen Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
(FMIPA), Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bekerjasama dengan Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia (R I ) 
menyelenggarakan Lokakarya Penerapan 
Matematika Aktuaria untuk Sistem 
Manajemen Risiko Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN). Lokakarya diselenggarakan pada September 2014 hingga Januari 
2015 bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Jakarta.

Kegiatan ini diadakan sebagai tindak lanjut pengesahan sistem baru dalam hal 
perlindungan sosial di Indonesia, yakni SJSN. Dalam pelaksanaannya, perubahan 
struktur tata kelola seperti yang diwajibkan Undang‐undang No. 24/2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memunculkan beberapa tantangan 
besar, seperti kewajiban menginvestasikan aset Dana Jaminan Sosial dan BPJS bagi 
kepentingan peserta. Untuk menjawab tantangan ini pemerintah memandang 
perlu pembentukan unit manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Pembentukan unit ini juga bertujuan untuk menjamin integritas finansial SJSN.

Untuk itu, Bank Dunia melalui Indonesia Social Security Programmatic AAA 
berkomitmen membantu Pemerintah Indonesia dalam implementasi SJSN, salah 
satunya melalui pengembangan kapasitas sumberdaya dalam bidang aktuaria dan 
manajemen risiko perlindungan sosial. Pelaksanaan lokakarya mengadopsi proses 
pembelajaran di IPB. Empat mata kuliah, yaitu Matematika Keuangan, Matematika 
Pasar Modal, Kalkulus, dan Pengantar Teori Peluang, diberikan kepada peserta oleh 
Dosen Departemen Matematika melalui perkuliahan, responsi, dan presentasi. 

Serangkaian kuliah tamu oleh para praktisi dan profesional juga diselenggarakan 
untuk meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aspek SJSN/BPJS. Lokakarya 
ini terselenggara atas dukungan Bank Dunia dan Pemerintah Australia melalui 
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Lokakarya diikuti oleh 21 peserta 
dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bappenas, Dewan 
Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai 
(PPAJP).***

Lokakarya Sistem Manajemen Risiko SJSN Adopsi Pembelajaran IPB
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