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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

- Registrasi Calon Mahasiswa Baru (Pemeriksaan Keabsahan Dokumen)

         Hari/Tanggal      : 9-12 Juni 2015

         Pukul                 : 08.00 WIB - Selesai

         Tempat              : Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Darmaga

- Mulai Masuk Asrama        : 26-28 Juni 2015

- Kuliah Alih Tahun              : Mulai Senin, 29 Juni 2015

- Pertemuan Pimpinan dengan Orang Tua/Wali Calon Mahasiswa Baru

          Hari/Tanggal     : Senin, 8 Juni 2015

          Pukul                : 09.00 WIB - Selesai

          Tempat             : Gedung Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Darmaga

Informasi Registrasi 
Calon Mahasiswa Baru IPB

Sebanyak 800 lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) diwisuda dalam “Wisuda dan Penyerahan Ijazah Tahap 
VI Tahun Ajaran 2014/2015”, Rabu (3/6) di Grha Widya Wisuda Kampus IPB Dramaga Bogor. Para 
wisudawan tersebut terdiri dari 37 lulusan bergelar doktor, 222 lulusan bergelar Magister Sains, 11 lulusan 
bergelar Magister Manajemen, 7 lulusan bergelar Magister Profesional, 21 lulusan Profesi Dokter Hewan, 
dan 502 lulusan bergelar Sarjana. Wisuda dipimpin langsung oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto. 
Dalam kesempatan ini Rektor menyampaikan pesannya kepada para wisudawan agar terus meningkatkan 
kompetensi setelah kelulusan ini, "Saya yakin bahwa para lulusan yang diwisuda pada hari ini adalah mereka 
yang terbaik ketika seleksi penerimaan mahasiswa baru, tekun menjalani proses pendidikan, serta 
memenuhi persyaratan akademik. Selanjutnya, saya minta para lulusan agar mempersiapkan diri 
menyambut tantangan baru di luar kampus". 

"Kita perlu mempersiapkan diri sehubungan dengan kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tidak 
lama lagi, yaitu pada akhir tahun 2015 akan berlaku. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis 
produksi regional yang didukung oleh elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan 
aliran modal yang lebih bebas. Jika kita tidak sigap, alih‐alih kita dapat memasuki pasar tenaga kerja di 
negara lain, yang terjadi adalah sebaliknya yaitu kita akan melihat semakin banyak tenaga kerja asing yang 
bekerja di negara kita," tegas Rektor. Dalam wisuda tahap ini IPB meluluskan mahasiswa berprestasi dengan 
nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna 4,00, yakni Parara Wendy Indarjo, dari Departemen 
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Parara merupakan lulusan 
berprestasi penerima beasiswa Bidikmisi yang menyelesaikan pendidikan sarjana dengan predikat Cum 
Laude dengan 44 bulan masa studi. 

Dari Program Pascasarjana, IPB juga mewisuda lulusan terbaiknya dari Program Doktor dengan IPK 4,00. 
Richard James Stanford menyelesaikan program doktoral‐nya pada Program Studi Sistem dan Pemodelan 
Perikanan Tangkap dengan masa studi 48 bulan. Lulusan terbaik program Pascasarjana lainnya antara lain 
Nurmala Sari, Program Magister Sains dari Program Studi Ilmu Teknik Sipil dan Lingkungan, Benny 

IPB Mewisuda Lulusan dengan IPK Sempurna
Giovannichriesty Kaban dari Program Magister 
Manajemen dan Bisnis, serta Vincentius Arca 
Testamenti dari Program Pendidikan Profesi 
Dokter Hewan.

Adapun lulusan terbaik dari Program Sarjana 
antara lain Mariana Agustin Putri, lulusan terbaik 
Fakultas Pertanian; Nirmala lulusan terbaik 
Fakultas Kedokteran Hewan; Risti lulusan terbaik 
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; Achmad 
Zainuri lulusan terbaik Fakultas Peternakan, Desi 
Wulan Sari lulusan terbaik Fakultas Kehutanan, 
Stephanie Angka lulusan terbaik Fakultas 
Teknologi Pertanian, Silmi Tsurayya lulusan terbaik 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan Al Mukhlas 
Fikri lulusan terbaik Fakultas Ekologi Manusia. 
Stephanie Angka dan Al Mukhlas Fikri lulus dengan 
IPK hampir sempurna, yakni 3,91 dan 3,96. (AS)

Mengenal Sejarah Islam Melalui Ibadah Haji dan 
Umroh

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al‐Hurriyyah 
I n st i tu t  Per tan ian  B o go r  ( I P B )  kemb al i 
menyelenggarakan pelatihan Ibadah Haji dan 
Umroh, Jumat (29/5) di Ruang Sidang 1 Masjid Al‐
Hurriyyah Kampus IPB Dramaga Bogor. Pelatihan 
kali ini mengambil tema “Sirah Nabawiyah”, 
d e n ga n  n a ra s u m b e r  M o h a m m a d  I q b a l , 
mahasiswa Pascasarjana IPB.

Ia mengatakan, dalam rangkaian ibadah Haji dan 
Umroh, para jamaah akan diajak mengunjungi 
tempat‐tempat bersejarah. Melalui ibadah Haji 
dan Umroh, maka jamaah akan tahu sejarah 
perjuangan Rosulullah SAW pada waktu itu. (Awl)



Program Studi (Prodi) Ilmu Manajemen, Sekolah Pascasarjana (SPS) Institut 
Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan kuliah tamu (guest lecture) di 
Kampus IPB Baranangsiang Bogor, Senin (1/6). Hadir sebagai narasumber 
adalah Prof. Dr. Hermann Waibel dari Faculty of Economics and 
Management Leibniz University of Hannover, dengan tema kuliah 
“Agricultural Value Chains in South East Asia and Their Implications for Food 
Security”. 

Kegiatan yang dipandu oleh Ketua Prodi Ilmu Manajemen SPS IPB Dr. Jono 
M  Munandar ini dihadiri puluhan peserta, terdiri dari mahasiswa Prodi Ilmu 
Manajemen, para dosen, alumni dan peserta tamu seperti dari LIPI, 
Kominfo, Puslitbang dan STEI Tazkia. 

Ketua Departemen Manajemen IPB, Dr. Mukhamad Najib menyampaikan  
harapan agar Departemen Manajemen khususnya Prodi Ilmu Manajemen 
membiasakan diri dengan kuliah berkelas internasional sesuai dengan visi 
IPB. Menurutnya, tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) harus 
disikapi secara strategis dengan memperkuat jaringan riset dan 
memperbanyak aktivitas berkelas internasional.

Sementara itu, Prof. Hermann Waibel dalam kuliahnya menekankan 
pentingnya penguatan nilai pertanian di kawasan ASEAN dengan beberapa 
alasan, antara lain perkembangan ekonomi dan pasar ASEAN, tingkat 
kemiskinan, pertumbuhan populasi, perubahan pola makan dan pentingya 
ketahanan pangan setelah krisis 2008. Di satu sisi, komposisi output 
pertanin ASEAN dibanding tahun 1970 mengecil seperti di sereal, tetapi 
komposisi output lain membesar seperti peternakan dan buah. Industri 
unggas, seperti Charoen Phokpand di Thailand, berkontribusi cukup 
signifikan dalam meningkatkan output pertanian.

Mengenai ketahanan pangan (food security), Prof. Hermann Waibel 
mengatakan, terjadi ketika semua warga negara setiap saat dapat 
mengakses pangan secara fisik, sosial, ekonomi yang cukup, aman dan 
bergizi sesuai kebutuhan gizi dan preferensinya untuk kehidupan yang aktif 
dan sehat. Konsep ini mengandung ketersediaan, akses, utilisasi dan 
stabilitas pangan. Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), 
persentase anggaran rumah tangga untuk konsumsi pangan terutama 
pedesaan Indonesia termasuk tinggi (di atas 50 persen). “Oleh karena itu 
ketahanan pangan di pedesaan sangat rentan,” imbuhnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Prof. Hermann Waibel mengajukan dua 
hipotesa, yaitu 1) Program modernisasi rantai nilai dapat meningkatkan 
efisiensi dengan mereduksi biaya dan meningkatkan kualitas melalui 
standardisasi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan petani tetapi tidak 
otomatis meningkatkan ketahanan pangan. 2) Aktivitas rantai nilai dapat 
juga berdampak negatif terhadap ketahanan pangan, misalkan mengganti 
tanaman pangan dengan tanaman untuk energi, mereduksi keragaman 
sumber nutrisi dengan fokus pada tanaman kompetitif, efek negatif untuk 
kesempatan pada grup tertentu (misalkan mengurangi peran perempuan 
dalam menjaga anak‐anak dan makanan bergizi ASI) dapat berakibat 
menurunkan ketahanan pangan”. (Najib/Awl)

Pusat Studi Bisnis dan 
Ekonomi Syariah Lembaga 
P e n e l i t i a n  d a n 
P e n g a b d i a n  k e p a d a 
M a s y a r a k a t  I n s t i t u t 
Pertanian Bogor (CIBEST 
L P P M ‐ I P B ) 
m e n y e l e n g g a r a k a n 
p e l a t i h a n  a p l i k a s i 
pengukuran kemiskinan 
dan kesejahteraan dalam 
perspektif syariah (Model 
CIBEST) yang diikuti oleh 
28 peserta dari berbagai 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Acara pelatihan yang berlangsung Sabtu, 
30 Mei 2015 di Ruang Seminar PSP3 Kampus IPB Baranangsiang Bogor ini dibuka 
oleh Sekretaris Eksekutif CIBEST, Dr. Muhammad Findi.  Pelatihan ini 
diselenggarakan dengan maksud untuk mengukur tingkat kemiskinan dan 
kesejahteraan rumah tangga berdasarkan perspektif syariah, dan juga memetakan 
para mustahik untuk diberdayakan menuju tingkat yang lebih tinggi yakni muzakky. 

Para peserta yang notabenenya para praktisi LAZ seperti BAZNAS Pusat, Dompet 
Dhuafa Republika, Mandiri Daya Insani, PKPU, Yayasan Baitul Maal BRI, BAZNAS 
Pangkal Pinang, BAZNAS Bangka Selatan, BAZNAS Provinsi Bangka Belitung, 
BAPPEDA DKI Jakarta, BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Baitul Maal Aceh, BAZNAS 
Kota Cimahi dan para akademisi dari perguruan tinggi, sangat antusias mengikuti 
kegiatan ini. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah Indonesia mengacu 
standar kemiskinan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BPS dalam pendekatan pengukuran 
kemiskinan berdasarkan atas basic need approach (pendekatan kebutuhan dasar) 
yang berbasis individu. Sedangkan BKKBN dalam pendekatannya menggunakan 
metode kualitatif yang berbasis pada keluarga. BKKBN mengklasifikasikan rumah 
tangga miskin dalam 5 kategori: Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III 
dan Sejahtera III Plus. 

Pelatihan ini mengenalkan pendekatan baru yang disebut dengan Model CIBEST, 
dimana rumah tangga diklasifikasikan menjadi empat kemungkinan dan nantinya 
disebut dengan Kuadran CIBEST. Pendekatan ini merujuk pada kebutuhan pokok 
dalam syariah yakni kebutuhan material dan kebutuhan spititual. Dr. Irfan Syauqi 
Beik selaku trainer dan penemu Model CIBEST ini memaparkan bahwa kebutuhan 
dasar dalam syariah adalah mampu melakukan kegiatan ibadah, terpenuhinya 
sandang pangan dan hilangnya rasa takut pada kondisi lingkungan tertentu. 
Berlandaskan dengan ayat‐ayat Al‐Qur'an, maka Kuadran CIBEST tersusun. 
Kuadran I: Sejahtera (QS An‐Nahl 97), Kuadran II: Miskin Material (QS Al‐Baqarah 
155), Kuadran III: Miskin Spiritual (QS Al‐An'am 44) dan Kuadran IV: Miskin Absolut 
(QS Thaha 124). 

Garis Kemiskinan Material (MV) diukur dengan tiga pendekatan: survey kebutuhan 
minimal (sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan), modifikasi 
pendekatan BPS, dan standar nisab (diambil satu pendekatan yang 
memungkinkan). Sedangkan Garis Kemiskinan Spiritual (SV) diukur dengan scoring 
terhadap indikator kebutuhan minimal spiritual rumah tangga dari 1 sampai 5. 
Kebutuhan Spiritual tersebut mencakup kebutuhan fardlu 'ain, keluarga dan 
kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Kuadran CIBEST diatas, maka disusunlah indeks masing‐masing 
kuadran. Indeks Sejahtera dimana kondisi rumah tangga dapat memenuhi kedua 
kebutuhan baik material maupun spiritual. Indeks Kemiskinan Material dimana 
sebuah rumah tangga mampu memenuhi kebutusan spiritual akan tetapi aspek 
kebutuhan material belum tercukupi. Indeks Kemiskinan Spiritual dimana rumah 
tangga mampu memenuhi kebutuhan material bahkan berlimpah akan tetapi 
miskin akan aspek kebutuhan spiritual, dan terakhir Indeks Kemiskinan Absolut, 
yakni rumah tangga tidak mampu memenuhi kedua kebutuhan tersebut.***

Prof. Dr. Hermann Waibel: 
Nilai Pertanian di Asia Tenggara untuk Ketahanan Pangan CIBEST LPPM IPB Gelar Pelatihan Aplikasi Pengukuran 

Kemiskinan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Syariah


	Page 1
	Page 2

