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“The Great Teacher” adalah gelar yang sangat pantas 
disandang oleh Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) 
yang satu ini. Sosok yang selalu menginspirasi dan 
berkarya untuk kemajuan Indonesia ini adalah Prof. Dr. Ir. 
Hidayat Syarief, MS. Bhaktinya kepada IPB telah ditorehkan 
sejak ia menempati posisi sebagai Ketua Jurusan Gizi 
Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga (GMSK), Fakultas 
Pertanian di tahun 1985.

Berkat dedikasinya yang luar biasa, Prof. Hidayat telah 
melahirkan generasi-generasi hebat baik tingkat sarjana, 
magister maupun doktor yang kini berkecimpung di 
berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Pada masa bhaktinya, Prof. Hidayat juga pernah mewakili 
Indonesia menjadi salah satu dari 30 pakar di bidang 
pangan dan gizi seluruh dunia untuk menjadi fellow pada 
The Kellogg International Fellowship Program in Food 
System pada periode 1986-1989. Ia memperoleh gelar Guru 
Besar GMSK IPB pada tahun 1997.

Kini Prof Hidayat Syarief telah memasuki masa purnabhakti. 
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasinya yang luar biasa, 
Departemen Gizi Masyarakat IPB menginisiasi acara 
apresiasi untuk Prof Hidayat Syarif bertempat di IPB 
International Convention Center (IICC), (9/5). Kegiatan ini 
juga mendapatkan dukungan penuh dari alumni IPB yang 
pernah dibimbing oleh Prof. Hidayat Syarief.

IPB Gelar Purnabhakti untuk The Great Teacher
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Prof. Dr. Ikeu Tanziha, selaku Ketua Panitia menyampaikan 
bahwa acara ini digelar sebagai bentuk penghargaan atas 
peran Prof Hidayat Syarief dalam mengembangkan 
keilmuan gizi di IPB.

“Prof Hidayat Syarief memiliki peran yang sangat penting 
dalam pengembangan keilmuan gizi, tidak saja di IPB 
tetapi juga di Indonesia. Para bimbingannya juga sudah 
banyak yang menjadi guru besar. Acara ini adalah hadiah 
dari kami atas segala bimbingan dan inspirasi beliau 
kepada kami selama ini. Meskipun kondisinya kedua mata 
beliau sudah tidak dapat melihat, tetapi cara berpikir 
beliau masih logis. Oleh karena itu harapannya beliau 
selalu sehat dan bisa menjalani kehidupan selanjutnya 
dengan lebih berkah.  Semoga kita sebagai bimbingannya 
dapat meneladani beliau dalam cara berpikir yang 
sistematis dan visioner, serta cara berperilaku beliau yang 
penuh keteladanan,” ujarnya. 

Rektor IPB,  Dr. Arif Satria menyatakan bahwa Prof Hidayat 
Syarief telah banyak menorehkan sejarah dan memberikan 

manfaat kepada orang lain baik tentang kaderisasi, 
pendidikan, maupun pembangunan bangsa Indonesia 
secara umum.

“Hingga akhirnya saat ini, Gizi Masyarakat menjadi satu 
bidang yang dianggap sangat penting oleh pemerintah. 
Beliau adalah The Great Teacher yang selalu menginspirasi 
dan memberikan kesempatan bagi orang di sekelilingnya 
untuk berkarya dan berprestasi. Beliau penuh dengan 
kearifan, tidak pernah marah, selalu senyum dan tenang 
saat menjabat sebagai Senat Fakultas Ekologi Manusia IPB,” 
ujar Dr. Arif Satria. 

Semoga kita semua dapat meneladani kehebatan 
keilmuan dan luar biasanya dedikasi yang dimiliki Prof. 
Hidayat Syarief. (UAM/Zul)
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Bank Mandiri Gelar Campus Recruitment di IPB

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir DInstitut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan 
PT. Bank Mandiri menggelar Campus Recruitment di 

Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga 
(11/5). Kegiatan ini untuk menjaring kandidat unggul dari 
fresh graduate IPB sebagai Officer Development Program 
(ODP). 

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan kegiatan ini 
merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk menggali 
informasi dan opportunities lulusan untuk bisa bergabung. 
Ini kesempatan emas bagi fresh graduate IPB untuk bisa 
berkarier di dunia perbankan.

“Pertanian tanpa peran bank tidak bisa apa-apa. Jadi bank 
itu punya peran besar dalam pemberian kredit bagi dunia 
pertanian. Jadi bagi alumni IPB yang bekerja di bank harus 
bisa memperkuat korporat agribisnis pertanian Indonesia 
dan mendorong untuk bisa maju dan berkembang,” 
katanya.

Rektor manambahkan, sekarang kita sedang menghadapi 
era disruption dan Revolusi Industri 4.0. IPB ingin 
menghasilkan lulusan yang tidak saja adaptif terhadap 
perubahan besar di era disruption ini tetapi juga menjadi 

trendsetter yang siap menghadapi Revolusi Industri 4.0 
dengan baik.

Sementara itu Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Mandiri,  
Ahmad Siddik Badruddin menjelaskan, acara campus visit 
Risk Management Development Program (RMDP) atau 
Program Pengembangan Manajemen Risiko Bank Mandiri 
merupakan salah satu acara yang ditujukan untuk 
menjaring para fresh graduate IPB atau lulusan terbaik di 
IPB untuk dapat bergabung menjadi bagian dari perbankan 
terbesar di Indonesia ini.  “IPB adalah perguruan tinggi 
pertama yang didatangi oleh PT. Bank Mandiri. Para lulusan 
IPB banyak yang sukses bekerja di Bank Mandiri, maka kami 
datang  mencari lulusan baru dari bidang yang terkait 
dengan Manajemen Risiko untuk dapat bekerja dan 
membangun bangsa melalui RMDP,” ujarnya.

Ia menambahkan, program ini mempersiapkan fresh 
graduate IPB untuk posisi kepemimpinan di berbagai 
tingkatan di Bank Mandiri. Dengan bergabung dalam 
program ini, para lulusan akan dilatih oleh para bankir, 
profesional, dan para leader  yang sangat berpengalaman 
dalam berbagai aspek perbankan dan kepemimpinan. 
(awl/Zul)
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Peneliti IPB: Ekosistem Terumbu Karang Indonesia Merosot

Dr. Hawis Maddupa, peneliti di Departemen Ilmu 
dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor (ITK FPIK 

IPB) menjelaskan pentingnya mempelajari metode dalam 
pendataan ikan di terumbu karang. Hal ini ia sampaikan di 
hadapan mahasiswa FPIK IPB dalam Fish Survey Method 
Workshop yang digelar oleh Fisheries Diving Club (FDC) di 
Ruang Serba Guna Ilmu dan Teknologi Kelautan (RSG ITK), 
Kampus IPB Dramaga (10/5). Seminar ini digelar untuk 
meningkatkan keilmuan di bidang kelautan dan 
mengidenti�kasi biota khususnya di terumbu karang.

“Perkembangan ekosistem terumbu karang terus 
mengalami kemorosotan dan degradasi sehingga 
memerlukan pemantauan. Pemantauan tersebut berguna 
untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan dalam 
upaya penyelamatan ikan,” ujarnya.

Menurut Pembina FDC IPB ini, pemantauan ikan di 
terumbu karang sering dilakukan oleh FDC FPIK IPB. 
Metode dalam pendataan ikan dikategorikan menjadi dua 
yaitu spot survey dan �sh transect. Dalam spot survey 
dilakukan pemantauan dari satu spot tertentu. Sementara 
itu �sh transects dibagi lagi menjadi dua yaitu belt transect 
dengan menggunakan roll meter dan time restricted 
transects yang dibatasi oleh waktu. Pendataan ikan di 
terumbu karang umumnya membutuhkan waktu 
pengerjaan selama satu sampai dua jam. Jumlah surveyor 
disesuaikan dengan kebutuhan. Umumnya, pendataan ikan 
membutuhkan dua orang untuk mendata ikan besar dan 
kecil.

Stereo video merupakan salah satu teknologi yang 
berkembang akhir-akhir ini dan sering dimanfaatkan dalam 
pendataan ikan di terumbu karang. Penggunaan stereo 

video ini memiliki kelebihan yaitu dapat memantau secara 
langsung dan cepat serta dapat mendeteksi biomassa dan 
ukuran ikan.

“Sejak 1999, saya sudah mulai melakukan survei. Saat itu 
saya masih aktif di FDC FPIK IPB. Ada pengalaman menarik 
saat survei seperti di Teluk Jakarta dan di Raja Ampat. Di 
Teluk Jakarta kita harus melakukan usaa ekstra karena 
perirannya memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi. 
Sementara itu Raja Ampat memiliki laut yang masih kaya 
akan ikan sehingga kami dapat menjumpai ikan yang 
jarang ditemui,” tutur Dr. Hawis.

Sementara itu menurut Siti Khodijah, selaku Ketua 
Pelaksana mengatakan bahwa workshop ini dapat 
digunakan sebagai ajang pembelajaran bagi scienti�c 
diver, khususnya anggota internal FDC FPIK IPB untuk 
melakukan pendataan ikan di terumbu karang.

“Peserta yang hadir dilatih juga untuk melakukan 
identi�kasi ikan termasuk ke dalam fase juvenil atau 
dewasa. Peserta juga diajak untuk mengenali jenis-jenis 
ikan yang penting di terumbu karang,” ujarnya. (AD/Zul)
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IPB Gelar Pelatihan Pendugaan dan Pengendalian 
Masa Kadaluarsa Produk Pangan

epartemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas DTeknologi Pertanian IPB bekerjasama dengan 
Southeast Asian Food and Agricultural Science and 

Technology (SEAFAST) Center, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor 
(LPPM IPB)  menyelenggarakan Pelatihan Pendugaan dan 
Pengendalian Masa Kadaluarsa (Shelf Life) Produk Pangan 
Angkatan XII. Kegiatan  ini dilaksanakan pada tanggal 7-9 
Mei 2018  di Ruang Belimbing Seafast Center, Kampus IPB 
Baranangsiang. Peserta yang hadir terdiri dari beragam 
latar belakang dan instansi diantaranya: industri, akademisi 
dan lembaga pemerintahan.

Acara dimulai dengan pembukaan  Prof. Nuri Andarwulan, 
Kepala Seafast Center LPPM IPB yang dilanjutkan dengan 
pemaparan materi mengenai perubahan mutu selama 
pengolahan dan penyimpanan produk pangan.

Materi pelatihan umur simpan yang disajikan sangat 
komprehensif, mulai dari prinsip penetapan dan 
pendugaan masa kadaluarsa, desain percobaan prediksi 

masa simpan dengan metode Arrhenius dan Sorpsi Air, 
serta metode sensori untuk penetapan umur simpan.

Penyajian materi dikemas dengan menarik oleh Dr. Feri 
Kusnandar, Dr. Elvira Syamsir, Dr. Dede R. Adawiyah dan Dr. 
Nur Wulandari.

Disamping itu, dilakukan simulasi untuk mendisain 
pendugaan umur simpan. Peserta juga berpartisipasi 
dalam diskusi kelompok yang membahas studi kasus 
dalam beberapa set produk pangan. Pelatihan yang 
dilaksanakan selama tiga hari ini tidak hanya membekali 
peserta dengan materi mengenai umur simpan, tetapi juga 
menjadi ajang untuk bertukar pikiran diantara peserta 
yang datang dari beragam instansi tersebut.

 Mereka menyampaikan masalah-masalah nyata yang 
dihadapi, sehingga dalam forum ini peserta juga  
mendapatkan solusi dari kendala dan juga belajar dari 
permasalahan nyata yang dihadapi peserta lain dari 
instansi yang berbeda. (*/ris)
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