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7 Rektor di Bogor Berikan Pernyataan Sikap Terkait 
Kondisi Bangsa Pasca Pemilu

ektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif 

RSatria, Rektor Universitas Pakuan, Prof. Dr. Bibin 

Rubini, M.Pd, Rektor Universitas Djuanda, Dr. Ir. 

Dede Kardaya, MSi, Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Muhammadiyah, Dr. Edi Sukardi, MPd, 

Rektor Universitas Ibn Khaldun, Dr. Ending Bahruddin, 

MAg, Ketua STEI Tazkia, Dr. Murniati Mukhlisin dan Rektor 

Universitas Nusa Bangsa, Dr.Ir.Yunus Arifien berkumpul di 

IPB International Convention Center (IICC), Bogor (9/5) dan 

berikan pernyataan sikap terkait kondisi bangsa Indonesia 

pasca Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Rektor IPB, Pemilu hakikatnya adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan hak 

asasi politiknya. Pemilu ini adalah proses demokrasi yang 

harus dilalui untuk mewujudkan Indonesia yang maju, 

beradab, bermartabat, berkeadilan, harmonis dan 

sejahtera.

Tujuannya adalah untuk memilih presiden dan wakil 

presiden, memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR, 

DPD, dan DPRD tingkat I dan tingkat II.
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Pemilu presiden dan anggota legislatif secara serentak 

tahun 2019 telah selesai dan berjalan lancar. Tinggal 

menunggu hasilnya, yang saat ini prosesnya sedang 

berjalan di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan 

jadwal tahapan Pemilu 2019, KPU akan mengumumkan 

hasilnya secara resmi pada 22 Mei nanti.

“Akan tetapi, selama masa kampanye sampai dengan saat 

ini, telah terjadi banyak hal di berbagai daerah di seluruh 

Indonesia yang berpotensi mengganggu stabilitas 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kami para rektor 

perguruan tinggi di Bogor Raya memandang perlu 

menyampaikan tujuh pesan penting,” ujarnya.

Tujuh pesan penting yang dibacakan oleh Rektor IPB yakni:

1. Kami mengajak semua pihak untuk memberikan 

kesempatan kepada KPU bertugas dalam menyelesaikan 

kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.

2. Kami menghimbau KPU dan Bawaslu untuk bertugas 

profesional, jujur, adil, independen, transparan, dan 

bertanggung jawab sesuai tahapan pemilu sehingga 

kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu 

tetap terjaga. 

3. Kami mengajak seluruh elite dan elemen bangsa untuk 

menjaga kondusivitas sosial dan politik agar tercipta 

suasana yang damai, harmonis dan sejuk setelah pemilu 

2019.

4. Dari hasil Pemilu setelah ditetapkan KPU, bila ada hal 

yang dianggap sebagai masalah, kami mengajak semua 

pihak untuk menyelesaikannya melalui mekanisme yang 

sah dan jalur hukum yang berlaku. 

5. Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak 

terprovokasi oleh sikap para elite yang dapat mengganggu 

kehidupan berbangsa dan bernegara baik secara politik 

maupun sosial. 

6. Kami mengajak elite kedua pihak pasangan calon 

(paslon) beserta seluruh pimpinan partai pendukung untuk 

menyikapi proses pemilu ini secara arif dan bijaksana agar 

tercipta suasana yang damai dan harmonis. 

7. Kami meyakini bahwa situasi ekonomi masyarakat akan 

terganggu bila terjadi ketidaktentraman politik dan sosial. 

Oleh karena itu poin-poin di atas dapat menjadi solusi 

untuk menyelesaikan masalah bangsa yang besar ini.

“Ramadhan bulan rahmat, berkah dan ampunan. Mari kita 

jadikan momentum bulan suci ini untuk saling memahami 

dan memaafkan, menuju masyarakat dan bangsa yang 

damai. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan 

kekhilafan kita,” imbuhnya. (dh/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Hadapi VUCA, IPB Jalin Kerjasama dengan Empat Instansi 

Institut Pertanian Bogor (IPB) jalin kerjasama dengan 

PT. Aquafarm, Universitas Gunadarma, Universitas 

Sahid dan Universitas Djuanda. Acara 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

dilakukan di Ruang Sidang Senat Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (10/5). Penandatanganan MoU dengan PT. 

Aquafarm Nusantara terkait pemagangan mahasiswa juga 

riset terkait Akuakultur dan Animal Health. 

Sementara itu, kerjasama IPB dengan Universitas Sahid 

adalah dalam rangka pengembangan Program Studi 

Pascasarjana, kerjasama IPB dengan Universitas Djuanda 

dalam rangka pendidikan terkait pengembangan Sekolah 

Vokasi, sementara kerjasama IPB dengan Universitas 

Gunadarma adalah dalam hal pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, salah satunya fokus 

kepada  biofarmaka tropika dan agrotechno.

Dalam sambutannya Rektor IPB, Dr. Ir. Arif Satria 

menyampaikan bahwa kerjasama ini dalam rangka 

membangun kolaborasi antara IPB dengan Perguruan 

Tinggi lain dalam rangka menyikapi Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity (VUCA). 

“Kerjasama menjadi langkah penting karena dengan 

kolaborasi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari 

usaha-usaha yang dilakukan sendiri. Dengan kolaborasi, 

akan ada  take and give. Kita tidak tahu perguruan tinggi 

mana yang akan menjadi leader di masa depan. Kita tidak 

tahu siapa saingan ke depan. Bagaimana merespon ke 

depan. Sehingga  hanya kolaborasi yang membuat kita 

bisa bertahan. Agar (perguruan tinggi) swasta maupun 

negeri betul-betul siap adaptasi dengan perubahan,” 

ujarnya. 

Menurutnya, IPB sangat mengapresiasi proses pendidikan 

di perguruan tinggi lain (swasta) karena proses pendidikan 

tidak semua dilakukan oleh perguran tinggi negeri. Peran 

swasta sangat mendongkrak Angka Partisipasi Kasar 

(APK) sehingga swasta sangat berperan strategis.

Sementara itu, terkait kerjasama IPB dengan PT. 

Aquafarm Nusantara, IPB ingin berusaha menghadirkan 

suasana industri di lingkungan kampus. Ingin 

menghadirkan teaching industry di kampus. “Tujuannya 

agar menghasilkan lulusan yang betul-betul match 

dengan di lapangan. Sehingga kerjasama ini akan 

menghasilkan link and match. Semoga kerjasama ini 

menjadi pendorong untuk mendapat suasana industri,” 

ujarnya.

Sementara itu, menurut Rektor Universitas Sahid, Prof. Dr. 

Ir. Hardinsyah, MS kerjasama ini merupakan yang keempat 

kalinya dilakukan dengan IPB. Kerjasama kali ini dalam 

upaya pengembangan inkubator bisnis, pengembangan 

program studi ekowisata dan kerjasama terkait Sistem 

Pendidikan Online. 

Hal sama disampaikan Dr. Ir. Dede Kardaya, M.Si, Rektor 

Universitas Djuanda. Hakekat kerjasama ini yakni, ingin 

belajar ke IPB untuk banyak hal misalnya pendidikan 

online, daring dan ada beberapa hal terkait bidang vokasi. 

Sementara itu Rektor Universitas Gunadarma, Prof. Dr. 

E.S. Margianti, SE. MM menyampaikan Universitas 

Gunadarma baru kali ini kerjasama dengan IPB. Melalui 

kerjasama ini Universitas Gunadarma ingin belajar banyak 

dengan IPB terkait Tridarma Perguruan Tinggi khususnya 

dalam upaya membuat Program Studi Farmasi dan 

Agrotechno. 

“Kami akan melangkah lebih lanjut dengan Pusat Studi 

Biofarmaka dan biomedis dengan Fakultas Kedokteran 

Hewan. Kami memiliki Gunadarma Technopark (GTP) yang 

merupakan komplek atau kawasan pengembangan 

teknologi, manajemen, pendidikan dan bisnis secara 

terpadu. Kami ingin melalui kerjasama GTP ini betul betul 

terintegrasi,” ucapnya. (dh/Zul)
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IPB akan Bangun Gedung Entrepreneurship Center

I
nstitut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama dengan 

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik 

Indonesia (Kemenpora RI) berupaya mencetak 

wirausaha muda mandiri untuk meningkatkan jumlah 

wirausahawan di Indonesia. Upaya tersebut dicanangkan 

melalui Kuliah  Kewirausahaan Pemuda yang digelar 

Kamis (9/5) bertempat di Auditorium Andi Hakim 

Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, Bogor. 

Dalam acara tersebut, Rektor IPB, Dr. Arif Satria 

mengatakan kemajuan suatu bangsa salah satunya diukur 

oleh sejauh mana lead of achievement. Menurutnya, agar 

suatu negara itu maju maka lead of achievement harus 

lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lead of power 

dan lead of affiliation. 

“Nah kewirausahaan itu bisa dicerminkan oleh adanya 

lead of achievement yang tinggi dalam masyarakat. Oleh 

karena itu apabila lead of achievement masyarakat 

rendah, maka kemajuan sebuah bangsa itu juga rendah. 

Tetapi kalo lead of achievement masyarakat tinggi maka 

bangsa ini bisa lebih maju lagi,” tutur Dr. Arif Satria. 

Dr. Arif menambahkan salah satu wujud lead of 

achievement adalah dunia bisnis atau dunia 

kewirausahaan. Oleh karena itu, lanjutnya, IPB memiliki 

visi menjadi technosocio-entrepreneur university sebagai 

upaya dalam mendukung terciptanya wirausaha yang 

kompeten.

“Kita ingin menciptakan technosociopreneur, baik 

kewirausahaan dalam konteks bisnis maupun 

kewirausahaan sosial. Ini penting dalam rangka proses 

percepatan transformasi pertanian Indonesia dalam arti 

luas,” tambah Dr. Arif. 

Dr. Arif menegaskan, pertanian Indonesia saat ini sangat 

membutuhkan teknologi, model implementasi teknologi 

dan yang lebih penting lagi adalah entrepreneur- 

entrepreneur tangguh. 

Untuk menciptakan wirausaha-wirausaha tangguh, Dr. 

Arif Satria mengatakan harus diciptakan by design bukan 

by accident. Oleh sebab itu, IPB berusaha memberikan 

fasilitas kepada mahasiswa calon wirausaha dengan 

pelatihan bisnis, kelas bisnis dan inkubasi bisnis. 

“Nah sekarang kita harus menciptakan wirausaha itu by 

design sejak mulai masuk IPB, kemudian tallent mapping, 

ikut banyak pelatihan-pelatihan dan busness school. 

Sebentar lagi IPB akan membangun sebuah gedung yang 

namanya gedung entrepreneurship center,” pungkas Arif.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, 

Kemenpora RI, Dr. Asrorun Ni'am Sholih, MA mengatakan 

bahwa Kemenpora saat ini sedang berupaya 

menumbuhkembangkan minat pemuda untuk 

berwirausaha.

“Kegiatan kuliah kewirausahaan pemuda ini sebagai salah 

satu ikhtiar di dalam upaya menumbuhkembangkan minat 

dan bakat kewirausahaan di kalangan pemuda. Kenapa 

minat kewirausahaan? Karena kita ingin secara bersama-

sama dengan bonus demografi tahun 2015 sampai 2035 

menjadi salah satu penopang bagi kemandirian bangsa,” 

tutur Asrorun.

Asrorun melanjutkan, salah satu kunci dalam membangun 

kemandirian bangsa adalah kemandirian di bidang 

ekonomi. Ikhtiar dalam pembangunan kemandirian 

ekonomi adalah tumbuhnya wirausaha-wirausaha dari 

kaum muda. 

Oleh karena itu, lanjut Asrorun, Kemenpora mendukung 

penuh pengusaha pemula di kalangan pemuda dengan 

memberikan bantuan pendanaan. Bantuan pendanaan 

tersebut dimaksudkan supaya pengusaha pemula terus 

bersemangat menekuni usahanya. (rosyid/Zul)
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P
rogram Agroedutourism dari Direktorat Bisnis 

dan Manajemen Aset Institut Pertanian Bogor 

(IPB) menerima kunjungan dari Dewan Pimpinan 

Cabang  Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC 

APDESI) Kabupaten Bangka dan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Bangka. Kunjungan tersebut 

dilaksanakan pada Senin (29/4) di Kampus IPB Dramaga. 

Pada kesempatan tersebut, hadir pula Wakil Rektor bidang 

Inovasi, Bisnis, dan Kewirausahaan IPB, Prof. Dr. Erika B. 

Laconi, MS dan Direktur Bisnis dan Manajemen Aset IPB, 

Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, MA.  Peserta kunjungan yang 

berjumlah lebih dari seratus orang tersebut terdiri dari 

Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta 

berbagai jabatan yang ada pada struktur pemerintahan 

desa lainnya.

Prof. Erika dalam sambutannya menyampaikan pesan-

pesan semangat membangun desa bagi para peserta yang 

hadir dalam kunjungan tersebut. “Saya yakin bahwa kita 

telah sepakat untuk memajukan pertanian. Maka dari itu, 

menjadi tugas Bapak dan Ibu semua untuk menjadi aktor 

pembangunan pertanian di daerahnya masing-masing. 

Kami dari IPB siap membantu  memberikan informasi. 

Karena IPB memiliki sembilan fakultas dan tiga sekolah 

yang siap membantu Bapak dan Ibu semua 

mengembangkan pertanian, perikanan, peternakan, dan 

segala macam potensi yang ada di daerah Bapak dan Ibu 

masing-masing,” ujar Prof. Erika.

Prof Erika juga mengingatkan betapa pentingnya proses 

reklamasi lahan bekas tambang timah yang ada di 

beberapa lokasi di Bangka. “Saya juga ingin 

menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua terkait 

proses reklamasi lahan bekas tambang timah. Hal ini 

sangat penting untuk menunjang pembangunan sektor 

pertanian yang ada di Bangka Belitung. Apabila reklamasi 

dilakukan dengan benar, saya yakin Bangka Belitung bisa 

memenuhi pangannya tanpa perlu membeli dari luar 

daerah. Jadi, Bapak dan Ibu harus semangat membangun 

pertanian dengan menggunakan ilmu yang didapatkan di 

IPB, Insya Allah sektor pertanian bisa maju di Bangka 

Belitung," ungkap Prof. Erika.

Dr. Jaenal Effendi memotivasi peserta agar bersemangat 

menimba ilmu pertanian selama mengikuti kunjungan 

agroedutourism ini. “Saya mewakili Direktorat Bisnis dan 

Manajemen Aset IPB selaku yang membawahi langsung 

Agroedutourism IPB menyampaikan selamat datang bagi 

Bapak dan Ibu semua. Semoga Bapak dan Ibu bisa 

memetik berbagai macam pengetahuan dari berbagai 

inovasi yang telah dikembangkan oleh IPB dan bisa 

bermanfaat untuk dibawa pulang ke Bangka. Saya 

ucapkan selamat mengunjungi IPB, semoga kunjungan ini 

bisa benar-benar dimanfaatkan dengan baik,” ujar Dr. 

Jaenal.

Pada kesempatan tersebut, Toni Ali  S.Sos menyampaikan 

sambutan mewakili peserta yang hadir. “Sebelumnya saya 

ingin mengucapkan terima kasih kepada IPB yang telah 

menerima kami dengan tangan terbuka. Saya juga ingin 

mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa kita 

semua ke sini untuk belajar, maka dari itu kita benar-benar 

harus sungguh-sungguh dan jangan malu untuk bertanya 

apabila memang ada yang harus ditanyakan. Mengapa 

demikian, karena saya percaya IPB mampu menjawab 

permasalahan-permasalahan yang Bapak dan Ibu semua 

hadapi untuk mengembangkan potensi desanya masing-

masing,” ungkap Camat dari Riau Silip, Kabupaten Bangka.

Acara dilanjutkan dengan kunjungan ke tiga tempat yaitu 

Agribusiness and Technology Park, kolam percobaan 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan kandang 

percobaan Fakultas Peternakan. Keseluruhan acara 

berakhir pukul 17.30 di Botani Mart IPB. (KD/RIS)

Agroedutourism IPB Percepat Proses 
Pengembangan Desa Berbasis Pertanian di Bangka
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Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sektor Pertanian 
di Jawa Barat

ekan Sekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor D(IPB), Dr. Arief Daryanto mengatakan bahwa 

banyak bukti empiris di dunia  bahwa sektor 

pertanian sangat signifikan membantu mengurangi angka 

kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan memperbaiki 

ketahanan pangan masyarakat miskin di perdesaan. Hal 

ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus 

Group Discussion (FGD) Strategi Penanggulangan 

Kemiskinan Sektor Pertanian di Jawa Barat yang digelar 

oleh Bappeda Jawa Barat, (9/4)

Menurut laporan Bank Dunia “Agriculture for the 

Development”, rata-rata pertumbuhan pertanian 

setidaknya dua kali lebih efektif dalam mengurangi 

kemiskinan dibandingkan pertumbuhan di luar pertanian. 

Pertumbuhan pertanian mengurangi kemiskinan secara 

langsung dengan meningkatkan pendapatan pertanian 

dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan 

kerja dan pengurangan harga pangan.  

“Pertumbuhan pertanian yang berpihak pada rakyat 

miskin melalui organisasi produsen harus dibuat menjadi 

lebih kompetitif dan berkelanjutan melalui inovasi 

kelembagaan dan teknologi,” ujarnya.

Dalam konteks kelembagaan tersebut menjadi menarik 

karena Pemerintah Jawa Barat saat ini menjadikan model 

pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai andalan dalam 

mengurangi angka kemiskinan. Model pembangunan 

ekonomi inklusif di Jawa Barat akan berfokus pada 

ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta ekonomi 

perdesaan berbasis revolusi digital melalui pengembangan 

“one village one company” (OVOC).

“Melalui program OVOC diharapkan para petani dapat 

memiliki lebih banyak akses kepada aset (sumberdaya), 

akses pasar, meningkatkan produktivitas dan daya saing, 

mengelola manajemen keuangan dan risiko dengan lebih 

baik, mengelola sumberdaya yang lebih lestari 

(berkelanjutan), memiliki “suara” dan “accountability” 

melalui organisasi produsen atau organisasi usaha 

pertanian, meningkatkan nilai tambah di sepanjang rantai 

nilai komoditas, dan kesemuanya akan menghasilkan lebih 

banyak kesempatan kerja yang lebih berkualitas,” 

imbuhnya.

Dalam kesempatan FGD tersebut, Dr Arief Daryanto juga 

menyatakan Pendidikan Teknikal, Vokasi dan Pelatihan 

(TVET) diyakini oleh banyak pihak sebagai alat untuk 

peningkatan produktivitas, daya saing, menutup 

kesenjangan keterampilan dan pengurangan kemiskinan 

di berbagai negara.  Dalam konteks ini maka kehadiran 

Kampus Sekolah Vokasi IPB di Sukabumi diharapkan dapat 

memberikan sumbangan yang nyata dalam pengurangan 

kemiskinan di Jawa Barat. (**/Zul)
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alam rangka turut mendukung dan Dmensukseskan program “Gerakan Nasional Sadar 

Tertib Arsip” (GNSTA), Unit Arsip Institut 

Pertanian Bogor (IPB) ikuti Pameran Kearsipan di  

International Conferences On Archives, Social Science, 

Humanities and Education (ICoASHE) 2019, di Aula Garuda 

Mukti, Kantor Manajemen Universitas Airlangga, Surabaya 

(22-23/4). 

IPB dalam ICoASHE 2019 ini mengambil tema “Budayakan 

Sadar Tertib Arsip” yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat akan pentingnya tertib arsip dan 

menumbuhkan budaya sadar tertib arsip di lingkungan 

Perguruan Tinggi dan berbagai Instansi lainnya di 

Indonesia. 

“Melalui pameran ini, berbagai informasi tentang 

kearsipan di lingkungan IPB disampaikan sesuai dengan 

tema dalam bentuk foto-foto, leaflet, aneka souvenir 

berslogan sadar tertib arsip, banner, buku-buku dan 

lainnya. Selain itu dalam kesempatan ini juga, Unit Arsip 

IPB sekaligus memperkenalkan brand IPB University 

melalui brosur/leaflet dan penayangan video,” ujar Ir. Hirra 

Nurlaeni, MM, Kepala Sub Bagian Akuisisi dan Pengolahan 

Arsip, Unit Arsip IPB.

Peserta ICoASHE 2019 ada 197 orang dari berbagai 

daerah. Dalam pameran ini pengunjung melakukan 

konsultasi masalah kearsipan dengan Kasubag Pelayanan 

Arsip dan Pembinaan Kearsipan UA-IPB, Ir.Setyo Edy 

Susanto, S.Th.I, M.Pd. Demikian pula Kepala Unit Arsip IPB, 

Drs.B.Mustafa, M.Lib. turut memberikan penjelasan 

kepada pengunjung yang ingin mengetahui tentang tata 

kelola kearsipan serta strategi  menumbuhkan sadar tertib 

arsip di lingkungan  IPB.  

“Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan seputar kearsipan di 

lingkungan IPB, namun tidak sedikit juga pengunjung yang 

ingin mengetahui lebih jauh tentang brand  IPB University. 

Melalui kegiatan ini diharapkan Peraturan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang 

GNSTA dapat diimplementasikan di berbagai Perguruan 

Tinggi di Indonesia,” ujarnya. Pada kesempatan ini, Ir. Hirra 

Nurlaeni, MM menerima Sertifikat Keanggotaan 

Perkumpulan Arsip Perguruan Tinggi Indonesia (PAPTI). 

(**/Zul)

Unit Arsip IPB Pamerkan Sistem Kearsipannya di Surabaya
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Dept. IKK Ajarkan ASN Kaltim Menjadi Konsumen Cerdas

iri-ciri konsumen cerdas adalah teliti membeli 

Cbarang atau jasa yang diperlukan dan tidak mudah 

terpengaruh janji, promosi dan iklan dari penjual. 

Saat ini, banyak pedagang menempuh berbagai promosi 

misalnya melalui iklan, hingga memberikan diskon, untuk 

menarik minat pembeli. 

“Sebagai konsumen cerdas, harus berani menuntut. Jika 

barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai dengan yang 

dijanjikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8/1999, hak 

yang dimiliki oleh konsumen adalah hak untuk didengar 

pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang 

digunakan,” tegas Dr. Megawati Simanjuntak, akademisi 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas 

Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) saat 

menjadi narasumber dalam Edukasi Konsumen Cerdas 

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah 

Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim), di Aula Serbaguna 

Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (9/5).   

Menurutnya untuk menempuh jalur ini, konsumen harus 

menyimpan bukti pembayaran dan kartu garasi. Dr. Mega 

mengajak konsumen cerdas dengan cara teliti sebelum 

membeli, beli sesuai kebutuhan, pastikan ada label 

Standar Nasional Indonesia (SNI), perhatikan waktu 

kadarluwasa dan perhatikan label manual garansi Bahasa 

Indonesia. Serta gunakan produk-produk Indonesia atau 

dalam negeri.

Dr. Megawati Simanjuntak menyampaikan bahwa 

kegiatan edukasi konsumen cerdas ini merupakan salah 

satu bentuk kerjasama Departemen Ilmu Keluarga dan 

Konsumen, FEMA, setelah sebelumnya IPB terlibat dalam 

memberikan pelatihan teknis survei indeks keberdayaan 

konsumen yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan 

Konsumen dan Pengawasan Barang, Disperindagkop dan 

UKM Kaltim.

Selain Dr. Mega, kegiatan ini juga menghadirkan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Samarinda, 

Saiful, SE, M.Si, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dr. 

Agnes Susanto dan Balai Besar POM Samarinda Genta 

Nila Hadi, S. Si. Apt, MM.

Pada kesempatan yang sama dr. Agnes Susanto 

menyampaikan tren dan tantangan belanja online saat ini 

adalah konsumen dimudahkan dengan peluang untuk 

melakukan kurasi, berbagi, dan berkolaborasi dengan 

sesama konsumen. Baik tentang pendapat, pengalaman, 

keinginan dan kebutuhan mereka secara instan. 

“Kondisi ini selain memberikan kemampuan bagi 

konsumen untuk menguasai pasar, juga telah memaksa 

perubahan perilaku penjual. Saat ini penjual dengan 

mereknya, harus transparan ketika melakukan proses 

pelayanan pada konsumen yang semakin cerdas. Sehingga 

terjadi hubungan timbal balik yang saling 

menguntungkan,” jelasnya. 

Dia menambahkan, tips belanja online diantaranya, 

pilihlah situs belanja online yang terpercaya, pilih seller 

atau penjual, gunakan rekening bersama, teliti membeli 

produk, simpan bukti transaksi. “Perhatikan syarat dan 

ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (**/Zul)
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M
ahasiswa dari Fakultas Peternakan (Fapet) 

Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar 

Seminar Gerakan Protein Sehat di Auditorium 

Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor (5/5). 

Dalam seminar ini terungkap bahwa rata-rata jumlah 

kecukupan protein pada masyarakat Indonesia per harinya 

masih jauh dari kata cukup. Oleh karena itu, dalam 

gerakan ini, mahasiswa Fapet ingin mengkampanyekan 

pentingnya mengkonsumsi susu dan telur.

Dalam seminar ini, hadir tiga pembicara yakni Direktur 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) 

Kementerian Pertanian RI, Ir. Fini Murfiani, M.Si, pakar gizi 

IPB, Dr. Rimbawan dan Production Manager dari PT. 

Cimory, Rasimin S.TP. 

Menurut Ir. Fini, salah satu produk peternakan yang telah 

berada di angka aman untuk mencukupi konsumsi adalah 

produk unggas, termasuk telur. Namun sayangnya, 

produksi susu dalam negeri masih belum bisa mencukupi 

kebutuhan konsumsi. Satu sapi di Indonesia hanya mampu 

memproduksi susu 13 liter per ekor per hari, sedang di 

luar negeri sudah ada yang mencapai 50 liter per ekor per 

hari. “Hal ini pula yang menyebabkan jumlah impor susu 

masih besar,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Dr. Rimbawan, konsumsi protein 

semakin berkurang seiring dengan pertambahan umur. 

Padahal protein sangat penting bagi kehidupan, bagi 

pertumbuhan otak, recovery tubuh, pertumbuhan massa 

otot dan lain-lain. Dibandingkan dengan bahan pangan 

hewani lainnya, telur dan susu masih menjadi makanan 

penyedia protein terbaik. Dengan harga lebih murah 

daripada produk protein hewani lainnya, susu dan telur 

menjadi pilihan terbaik dalam mencukupi kebutuhan 

protein per hari. 

Dr. Rimbawan juga menghimbau untuk tidak termakan 

dengan teori yang dicetuskan kelompok anti protein 

hewani dan selalu berpikir kritis. “Konsumsi protein 

hewani dan nabati harus seimbang agar semua aspek gizi 

terpenuhi. Perlu diingat, konsumsi telur dan protein yang 

kaya protein pun harus dibatasi per harinya, dua telur 

sudah cukup per harinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Rasimin menjelaskan bahwa visi 

dan misi Cimory ingin membantu masyarakat Indonesia 

untuk memenuhi kebutuhan protein dengan harga yang 

murah. Sebagai perusahaan lokal yang berkembang pesat, 

produk Cimory telah menjadi pilihan masyarakat dalam 

memenuhi kandungan protein. Cimory juga ingin jadi 

pioneer yang membantu para peternak Indonesia dalam 

mendistribusikan susu perahan sapi mereka. (ASK/Zul)

Peduli Asupan Protein, Mahasiswa IPB Gelar 
Seminar Gerakan Protein Sehat
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