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Jadi Guru Besar, Rektor IPB University Lunasi Janji

B
erdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) 

RI, terhitung sejak Oktober 2019 Arif Satria yang 

kini menjabat Rektor IPB University telah diangkat 

menjadi Guru Besar Tetap di Bidang Ekologi-Politik di IPB 

University. Arif merasa lega dengan gelar ini karena 

memang merupakan mimpi sejak awal jadi dosen. 

"Sekaligus lunasi janji saya ke orang tua. Saya tidak bisa 

membalas segala kasih sayang orang tua saya selama ini 

selain dengan karya-karya seperti ini. Semoga gelar guru 

besar ini bisa membuat orang tua saya bahagia dan 

bangga, " ujar Arif. 

Setiap saat orang tua Arif selalu menanyakan kapan 

mencapai puncak tertinggi akademik sebagai guru besar. 

Dengan gelar ini, Arif merasa tertuntut untuk lebih 

produktif dalam menghasilkan karya-karya akademik. 

"Gelar guru besar bukan akhir perjalanan akademik, tetapi 

harus kita anggap sebagai awal perjalanan. Sehingga 

harus ada karya-karya lanjutan yang lebih baik di masa 

mendatang. Bagaimanapun juga saya dibesarkan oleh IPB. 

Saatnya saya harus terus berbuat untuk kemajuan IPB," 

ujar Arif.

Arif Satria, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 17 

September 1971 dari pasangan Bapak Faruk Hasan dan 

Ibu Sri Utami. Putra ke-2 dari 3 bersaudara ini menikah 

dengan Retna Widayawati dan dikaruniai seorang putra 

Zafran Akhmadery Arif (20 tahun) dan seorang putri 

Sweetyandari Nidya Areefa (10 tahun). Ayah dua anak ini 

menyelesaikan pendidikan formal sejak SD hingga SMA di 

Pekalongan. Arif termasuk siswa yang berprestasi, 

dibuktikan dengan menjadi siswa teladan 1 tingkat SLTP 

tahun 1986 dan siswa teladan 1 tingkat SLTA tahun 1989. 

Selain berprestasi bidang akademik, Arif juga 

menunjukkan kemampuan kepemimpinannya sebagai 

ketua OSIS sejak SMP. 
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Pada tahun 1990, Arif Satria melanjutkan kuliah di IPB 

University melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB 

(USMI). Selama menjadi mahasiswa, ia aktif sebagai 

pimpinan mahasiswa, seperti sebagai Presidium Senat 

Mahasiswa IPB, National Director dan salah seorang 

pendiri International Association of Student in Agricultural 

and Related Science (IAAS) Indonesia. Lulus dari Jurusan 

Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB pada 

tahun 1995, kemudian melanjutkan S2 di Program 

Sosiologi Pedesaan IPB lulus tahun 1999, dan 

menyelesaikan Program Doktor di bidang Marine Policy, 

Kagoshima University, Jepang tahun 2006.

Arif diangkat menjadi dosen di Jurusan Sosial Ekonomi 

Perikanan Fakultas Perikanan IPB pada tahun 1997, 

kemudian di tahun 2019 ini memperoleh gelar Guru Besar 

Tetap Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB dalam bidang 

Ekologi Politik. Sampai saat ini, ia telah meluluskan 43 

sarjana, 48 magister dan 14 doktor. Selain tugas utama 

sebagai pengajar, tahun 2017 diberi amanah sebagai 

Rektor IPB periode 2017-2022. Sebelumnya, ia menjabat 

sebagai Dekan Fema selama 2 periode (2010-2017). 

Selain itu, jabatan lain di IPB yang pernah diemban yaitu 

Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB (2008-2010), 

Sekretaris Bagian Kependudukan, Kajian Agraria dan 

Ekologi Politik, Departemen Sains Komunikasi dan 

Pengembangan Masyarakat IPB (2007-2010), Kepala 

Divisi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pusat Kajian 

Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB (2006-2008), 

Kepala Program Agraria Masyarakat Pesisir, Pusat Studi 

Agraria (PKA) IPB (1999-2002), Sekretaris 2 Jurusan Sosial 

Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan IPB (1998-2002), 

Sekretaris Eksekutif Lembaga Sumberdaya Informasi (LSI) 

IPB (1997-2000), dan Sekretaris Rektor IPB (1996-1997). 

Arif Satria juga menduduki sejumlah jabatan di instansi 

atau organisasi lain. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, ia 

menjabat sebagai Komisaris Utama PTPN Holding. Rektor 

muda ini juga pernah menjabat sebagai Penasehat 

Menteri Kelautan dan Perikanan (2012-2019), Anggota 

Dewan Pengawas Perum Perikanan Indonesia (2013-

2017), Anggota Dewan Kelautan Indonesia (2013-2017), 

Anggota Komisi Tuna Indonesia (2012-2014), Wakil Ketua 

Umum Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (2009-

2011), Anggota Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya 

Ikan (2008-2011), Tim Ahli Menteri Kelautan dan 

Perikanan (2001-2002), Ketua Umum Badan Pengurus 

Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) 

(2010-2015), Ketua Dewan Pakar PISPI (2015-2020), 

Ketua PPI Kagoshima Jepang (2004), Ketua Dewan 

Redaksi Majalah Inovasi PPI Jepang (2004-2005), 

Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam 

Bogor, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI) Orwilsus Bogor, Tim Panelis Debat 

Capres-Cawapres Komisi Pemilihan Umum (2014 dan 

2019), Chairman University Network for Indonesian Export 

Development (UNIED) (2018-2019), dan Ketua Forum 

Rektor Indonesia (2020).

Selain itu, ia pernah aktif dalam beberapa Organisasi 

Profesi Internasional diantaranya: American Fisheries 

Society, International Institute for Fisheries Economics 

and Trade (IIFET), International Assocation for Study of 

The Commons, Japan Regional Fisheries Society, dan 

Japan International Fisheries Research Society.  Arif Satria 

aktif sebagai narasumber pada berbagai forum  

internasional di berbagai negara di Amerika, Eropa, Asia, 

Afrika dan Australia. Ia memiliki peran penting dalam 

sejumlah forum internasional bergengsi, beberapa 

diantaranya sebagai Delegasi Indonesia pada Konferensi 

Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan 

oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Rio de Jeneiro 

Brasil (2012), sebagai speaker dalam high official forum 

yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture 

Organization (FAO) di Roma (2019).

Dalam bidang penelitian, Arif Satria aktif dalam 

konsorsium internasional yaitu Community Conservation 

Research Network Project (2012-2018) yang berpusat di 
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Kanada. Ia juga menerima dana hibah penelitian 

Kemenristekdikti pada 4 judul penelitian dalam total 

waktu 6 tahun (2011, 2012, 2016-2019). Selain itu 

sejumlah kerjasama penelitian dengan instansi 

pemerintahan dan Civil Society Organization (CSO) 

internasional juga dilakukan.

Penelitian-penelitian inilah yang kemudian 

menghantarkan Arif Satria dalam menempuh gelar 

profesornya. Sehingga selama karirnya ratusan artikel 

populer dan artikel ilmiah telah diterbitkan baik nasional 

maupun internasional. Artikel-artikel inilah yang kemudian 

disadur sehingga Arif Satria memiliki nilai H-Index Scopus 

7 dan H-Index Google Scholar 16.

Selain itu, ia juga aktif sebagai reviewer jurnal 

internasional yang diterbitkan di Springer dan Elsevier.  

Karya lain yang dihasilkan dari ide dan pemikiran Arif 

Satria juga dipublikasikan dalam berbagai buku yang 

ditulis sendiri (penulis tunggal), penulis pertama, editor 

maupun kontributor dalam book chapter diantaranya (1) 

Dinamika Modernisasi Perikanan Formasi Sosial dan 

Mobilitas Nelayan (penulis tunggal), (2) Globalisasi 

Perikanan: Reposisi Indonesia? (penulis pertama) (3) 

Pesisir dan Laut untuk Rakyat (penulis tunggal), (4) Menuju 

Desentralisasi Kelautan, (5) Pengantar Sosiologi 

Masyarakat Pesisir (penulis tunggal), (6) Menuju 

Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 

(penulis pertama), (7) Ekologi Politik Nelayan (penulis 

tunggal), (8) Menuju Konservasi Laut yang Pro Rakyat dan 

Pro Lingkungan (co-author) (8) Managing Coastal and 

Inland Waters yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka 

Springer (Editor dan kontributor penulis book chapter), (9) 

Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir (penulis tunggal), 

(10) Politik Kelautan dan Perikanan (penulis tunggal), (11) 

Laut dan Masyarakat Adat (editor dan kontributor book 

chapter), (12) Governing The Coastal Commons yang 

diterbitkan oleh Routledge Publisher (kontributor book 

chapter), dan akan segera terbit yaitu buku berjudul Politik 

Sumberdaya Alam (penulis tunggal).

Rektor yang hobi bermain bulutangkis dan menciptakan 

lagu ini juga aktif menyuarakan ide dan gagasan untuk 

kemajuan bangsa melalui media massa, baik cetak, televisi 

maupun daring. Sumbangan ide dan pemikirannya juga 

telah menjadi acuan dalam sejumlah perumusan kebijakan 

nasional. Selama mengabdi di IPB University, Arif Satria 

menerima penghargaan Satyalencana 10 tahun dari 

Presiden Republik Indonesia (2013). Beberapa 

penghargaan lainnya yang ia peroleh diantaranya Second 

Winner of The Academic Leader Award - Dosen dengan 

Tugas Tambahan sebagai Rektor Perguruan Tinggi Negeri 

Badan Hukum (PTNBH) (2019), Akademisi Peduli 

Penyuluhan dan SDM Perikanan – KKP (2013), Kagoshima 

University Network Ambassador (2011), Anugerah 

Kekayaan Intelektual Luar Biasa Bidang Ilmu Pengetahuan 

(2009), The First Winner of Yamamoto Award (2008), dan 

Juara 3 Dosen Berprestasi IPB (2007). (*/sn)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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Agro-Maritim 4.0 Solusi untuk Persoalan Pertanian di Perkotaan

alam upaya memikirkan kondisi lahan pertanian 

Ddan pedesaan yang semakin berkurang akibat 

perkembangan urbanisasi yang tinggi, Pusat 

Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah 

(P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM IPB) menggelar  konferensi 

internasional dengan tema “Rethinking the impacts of 

Urbanization on Agriculture and Land Use". Acara yang 

menghadirkan peserta dari berbagai negara ini digelar di 

IPB Internasional Convention Center, Selasa (22/10).

Ketua Panitia, Dr Didit Okta Pribadi,  menyampaikan 

apabila kota berkembang dengan pesat, sedangkan 

kawasan pedesaan yang didominasi pertanian tidak 

dibangun, dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang 

semakin lebar. “Untuk itu perlu upaya supaya hal tersebut 

dapat diintegrasikan. Oleh karena itu, di sini kita akan 

fokus membahas hal tersebut,” ungkapnya.

Ia memprediksi, apabila 60 persen masyarakat tinggal di 

perkotaan, ke depannya akan terjadi masalah serius dalam 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hal ini 

karena kemungkinan besar lahan pertanian di pedesaan 

maupun perkotaan akan semakin sedikit.

Menanggapi persoalan tersebut, Rektor IPB University, 

Prof Dr Ir Arif Satria  menyampaikan  jumlah populasi di 

perkotaan dibandingkan dengan populasi di daerah 

pedesaan mengalami peningkatan yang signifikan.  

Ia menyebut, berdasarkan prediksi dari Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2050, sekitar 66% 

jumlah populasi dunia diproyeksikan berada di perkotaan. 

“Pertumbuhan populasi perkotaan di Asia lebih cepat dari 

sebelumnya dan akan ada lebih dari 1,1 miliar orang Asia 

yang tinggal di perkotaan pada tahun 2030,” ungkap Prof 

Arif.

Selain itu, lanjut Rektor IPB, Indonesia mempunyai 

masalah serius dalam hal konversi lahan. Aktivitas 

konversi lahan di Indonesia saat ini sangat masif, padahal 

terdapat undang-undang pangan berkelanjutan untuk 

melindungi lahan pertanian dari konversi lahan. 
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“Ke depan, urban farming menjadi tuntutan kita bersama 

untuk bisa menyediakan pangan.  Urban farming 

merupakan solusi pertanian dengan perkembangan 

teknologi industri 4.0.  Saat ini IPB sudah memiliki 

roadmap agro-maritim 4.0 untuk diaplikasikan,” papar Prof 

Arif.

Ia menilai, konsep agro-maritim 4.0 tidak hanya 

mempromosikan efisiensi dalam rantai pasokan, tetapi 

yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas, nilai 

tambah, partisipasi, daya saing, dan menciptakan banyak 

arus kas melalui multifungsi pertanian.  Konsep agro-

maritim 4.0 bertujuan menghasilkan produk yang sehat 

dan aman, dapat dilacak dan disertifikasi. Hal ini dapat 

mempromosikan produksi dan konsumsi berkelanjutan 

yang menghasilkan limbah nol dan jejak ekologis yang 

rendah serta mampu menjaga keanekaragaman hayati. 

Dalam rangka mengimplementasikan konsep agro-

maritim 4.0, IPB telah menyusun kurikulum untuk 

menciptakan pelajar mandiri dan mampu memanfaatkan 

berbagai platform pendidikan digital. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Pakar Perencanan 

Wilayah IPB University, Dr. Ernan Rustiadi. Ia 

menyampaikan, meski populasi masyarakat kota lebih 

banyak, tetapi akan selalu ada peluang baru jika dilihat dari 

sisi positifnya. “Salah satunya dengan urban agriculture. 

Justru pertanian yang dekat dengan kota itulah yang 

memiliki banyak peluang  supaya pertanian tumbuh,” 

ungkapnya.

Ia juga mengakui,  jumlah lahan padi sawah di Indonesia 

saat ini terus menurun. Jumlah yang tersedia saat ini ada 

sekitar  7.1 juta hektar. Jumlah tersebut sangat sedikit  

rasionya jika dibandingkan dengan jumah penduduk 

Indonesia.  “Indonesia merupakan negara yang paling kecil 

rasio antara jumlah padi sawah dibanding jumlah 

penduduk. Meskipun produktivitas tinggi yaitu mencapai 

hampir 7 ton per hektar, namun jika dibandingkan dengan 

jumlah penduduk Indonesia maka jumlah tersebut masih 

kurang,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Ristekdikti),  Dr. Muhammad Dimyati 

menyampaikan pentingnya kerjasama  antar asosiasi 

untuk penguatan riset.  

“Kegiatan ini akan sangat bermanfaat, terutama dalam 

mengkaji persoalan-persoalan besar, tidak hanya 

pertanian, tetapi terkait persoalan perpindahan ibukota di 

lahan gambut,” tuturnya. Ia menilai, selain asosiasi 

pertanian diperlukan berbagai asosiasi maupun instansi. 

Keberadaan asosiasi berfungsi sebagai jembatan 

kolaborasi untuk menangani persoalan tersebut. 

Perlu diketahui, turut hadir pada konferens ini Prof. Yansui 

Liu (Ketua IGU Commision on Agricultural Geography and 

Land Engineering), Prof. Hans Weslund (Urban and 

Regional Studies KTH Royal Institute of Technology, 

Sweden) dan Prof. Guy Robinson (University Adelaide). 

(Dedeh/Rosyid)
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IPB University Gelar Malam Apresiasi Donatur Beasiswa 
dan Mitra 

H
ingga Oktober 2019, tercatat ada 50 donatur 

yang bermitra dengan IPB University. Peran 

donatur ini sangat besar dalam mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak bangsa. Hal 

ini disampaikan Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria 

dalam Malam Apresiasi Donatur Beasiswa dan Mitra IPB 

2019 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor 

(22/10). 

Berdasarkan data dari Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir (Ditmawa PK) IPB University, hanya 

10-15 persen mahasiswa IPB University yang membayar 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara penuh (mandiri tanpa 

beasiswa). Artinya banyak sekali mahasiswa yang masih 

membutuhkan dukungan berupa bantuan biaya 

pendidikan (beasiswa).

Menurut Prof Arif, peran donatur ini sangat besar dalam 

membantu perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang 

compatible terhadap dinamika perubahan untuk 10 hingga 

15 tahun ke depan. 

"Kami sedang mempersiapkan lulusan yang siap 

menghadapi hal-hal yang akan terjadi di tahun 2030-

2035. Terlebih sekarang trendnya adalah ingin 

menghasilkan CEO-CEO dan wirausaha-wirausaha baru. 

Lulusan IPB University nantinya akan disiapkan menjadi 

pembelajar yang tangguh dan compatible, sehingga yang 

akan kita siapkan adalah mental dan juga skillnya. Yang 

terakhir paling penting yang akan kita bentuk adalah 

karakter," tambahnya.

Hery Sunaryadi, perwakilan donatur beasiswa Yayasan 

Peduli Pendidikan IPB (YAPI) dalam sambutannya 

menyampaikan kekagumannya terhadap upaya yang 

dilakukan IPB University dalam mendidik generasi muda. 

“Kami bukan hanya menjadi donatur tapi juga menjadi 

investor untuk bangsa dan negara. Saya yakin ini akan 

memberikan dampak yang luar biasa untuk kemajuan 

Indonesia dalam merawat kebangsaan dan kebhinekaan di 

Indonesia. Kami berharap IPB University bisa menjadi 

kampus kebangsaan yang disegani di Indonesia. Semoga 

investasi dari berbagai donatur bisa memberikan hasil 

yang maksimal dan memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan dari Ruang Guru, Holdin Agam 

dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar ke 

depannya IPB University bisa menghasilkan lulusan yang 

berkualitas. 

“Kita tidak hanya mengukur dari kemampuan nilai tapi 

juga dari karakter dan integritas. Platform pendidikan 

Ruang Guru yang berfokus pada pendidikan tidak terlepas 

dari kontribusi sumberdaya manusia (SDM) yang berasal 

dari IPB University. Menurut data kami, lulusan IPB 

University yang bergabung di tim Ruang Guru berada pada 

posisi keempat terbanyak," ujarnya. (SMH/Zul)
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Kemah Riset, Satu-satunya Model Kemah Pramuka 
Digelar di IPB University

K
emah Riset Nasional yang digelar Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) Pramuka IPB University di 

Kampus IPB Dramaga, Bogor diikuti oleh 175 

pramuka dari berbagai Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Peserta berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa 

Tengah dan Medan.  Kemah Riset Nasional yang digelar 

untuk kelima kalinya ini bertujuan untuk mendorong 

kreativitas, khususnya bagi para pramuka. Kegiatan ini 

diselenggarakan setiap dua tahun sekali. 

“Prinsipnya kami ingin mempertemukan, berkenalan dan 

berkompetisi. Menjunjung inovasi dalam setiap 

kegiatannya. Model kemah riset ini merupakan model 

kemah riset satu-satunya di Indonesia. UKM Pramuka IPB 

University menjadi inisiator dalam kegiatan ini, saya 

berharap kegiatan ini akan menjadi icon dan menjadi 

kegiatan unggulan. Selain itu pramuka bisa berkembang 

terus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Husnul Kaab, 

Ketua Panitia Penyelenggara saat berlangsung 

Pembukaan Kemah Riset, 23/10.   Husnul berharap 

kegiatan ini bisa lebih luas lagi jangkauannya dengan 

menjalin kerjasama dengan UKM Pramuka dari perguruan 

tinggi lain bahkan bisa go international.  

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria dalam pidatonya 

sebagai pembina upacara mengamanatkan agar pramuka 

dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi jaman yang 

penuh dengan ketidakpastian.  “Kekuatannya ada pada 

kreativitas, inovasi dan kelincahannya. Saya berharap 

pramuka dapat menjadi garda terdepan. Inovasi dan 

kreativitas dapat menjawab kebutuhan zaman. Inovasi 

bisa jadi solusi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karis IPB University, Dr  Alim Setiawan 

menambahkan Kemah Riset Nasional ini merupakan 

kegiatan positif yang dilakukan UKM Pramuka.  “Ini  

langkah positif untuk menunjukkan semangat mencintai 

riset. Riset sangat penting untuk menghadapi tantangan 

jaman khususnya bagi para pramuka agar mereka dapat 

berpikir kritis, melatih kemampuan komunikasi, 

memecahkan masalah kompleks, melatih rasa ingin tahu 

mereka terhadap satu hal positif,” ujarnya. 

Kegiatan yang akan berlangsung hingga 28 Oktober ini 

terselenggara atas kerjasama dengan berbagai pihak di 

internal IPB University diantaranya UKM Resimen 

Mahasiswa, UKM Korps Sukarela PMI, UKM Panahan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Teknologi 

Pertanian, dan Fakultas Ekologi Manusia.  Koordinasi 

dilakukan oleh Dr Fadjar Satrija sebagai pembina UKM 

Pramuka, IPB University. (dh/Zul)
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usat Studi Pembangunan Pertanian dan 

PPedesaan (PSP3), Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University gelar Workshop Kerjasama Hasil Pemasaran 

Hasil Pertanian di Hotel Horison Altama, Kabupaten 

Pandeglang, Banten, (14/10). Menurut Ahmad Mony, MSi, 

tenaga ahli dari PSP3, workshop ini merupakan tahap 

kedua dari Aksi Transformasi Pertanian PSP3. Tahap 

pertama adalah identifikasi dan pemetaan lahan. Dan 

tahap ketiga, setelah digelarnya workshop ini, adalah 

implementasi dan penanaman. 

Aksi Transformasi Pertanian merupakan program dari 

PSP3 untuk keberlanjutan obyek vital nasional seperti 

Saluran Udara Tegangan tinggi (SUTT) dan Saluran Udara 

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET). Komoditas yang akan 

dikembangkan melalui demplot-demplot pertanian adalah 

jagung hibrida. 

Dalam workshop ini juga dilakukan penandatanganan nota 

kesepahaman antara PSP3 dan Robert Kurniawan, 

Offtaker penampung hasil pertanian di Desa Bulakan dan 

Sukatani, Serang, Banten. Keduanya berkomitmen 

melaksanakan kerjasama pemasaran hasil pertanian 

binaan UPT Cilegon.

“Hasil dari workshop yang juga melibatkan BumDes, 

aparat di tiga desa dan PLN UPT Cilegon ini nantinya akan 

dikembangkan sebagai model kerjasama dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan petani di tempat lain,” kata Dr 

Sofyan Sjaf, MSi, Ketua PSP3 IPB University, sekaligus 

penanggung jawab Aksi Transformasi Pertanian ini.

Sementara itu, dalam sambutannya, Robert mengatakan 

fighting spirit petani Indonesia masih lemah. Ini adalah 

kesimpulan Robert berdasarkan pengalamannya dalam 

pemberdayaan petani. 

“Petani harus mampu berhitung dan mau berhitung. 

Petani harus bisa menghitung HPP atau Harga Pokok 

Pertanian untuk menentukan harga jual dan mengetahui 

keuntungan. Kekurangan petani kita itu, tak tahu tentang 

HPP. Selain itu, petani harus menjual produk yang 

diinginkan konsumen. Bukan produk yang bisa kita 

produksi,” ujar Ketua Umum Forum Petani dan Pengepul 

Jagung Nusantara (FPPJN) ini.

Pada kesempatan ini juga, kakek humoris yang sudah 

berusia 67 tahun tersebut, mempopulerkan istilah 'Sejuk' 

dalam membangun kerja sama. “Sejuk yakni Setia, Jujur, 

dan Kompak. Pemasaran itu seperti halnya pernikahan, 

harus ada kesetiaan dan kejujuran dari kedua belah pihak. 

Dengan adanya rasa sejuk, maka kerja sama akan selalu 

kompak!” imbuh sosok yang menyebut diri sebagai 

Motivator, Inspirator, Edukator, Kalkulator dan Eksekutor 

tersebut. (**/Zul)

Aksi Transformasi Pertanian PSP3 IPB University 
Jalin Kerjasama dengan Offtaker
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Tindak Lanjut MoU, IPB University Garap 
Potensi Perikanan di Nias Barat

ada Maret 2019, IPB University jalin kerjasama 

Pdengan Provinsi Nias Barat. Sebagai tindak lanjut 

dari kerjasama tersebut, tim kajian dari Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University paparkan Hasil Kajian tentang Potensi 

Perikanan dan Kelautan yang ada di Nias Barat. 

Pemaparan hasil kajian ini dilakukan di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kabupaten 

Nias Barat (22/10). Ketua Tim Kajian LPPM IPB University, 

Dr Ali Mashar menunjukkan masterplan pelabuhan 

perikanan dalam bentuk animasi 3D.

Bupati Nias Barat, Faduhusi Daeli S.Pd berharap IPB 

University bisa terus konsisten mendampingi Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Nias Barat untuk mengelola 

pertanian dalam arti luas sehingga Pemkab Nias Barat 

terbantu dalam mengambil kebijakan dan langkah yang 

harus dikerjakan secara sistematis, terukur, terarah dan 

efisien untuk melaksanakan pekerjaan. 

"Dengan didampingi para akademisi dari LPPM IPB 

University, kebijakan yang diambil tentunya didasari 

dengan metode analisis dan literatur yang dapat 

dipercaya. Maka kami percaya IPB University bisa 

membantu Nias Barat untuk memajukan pertanian. Ke 

depan akan ada kerjasama dalam hal pertanian, bisa 

terkait peternakan dan Padi IPB3S," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Kepala bidang Pengabdian kepada 

Masyarakat LPPM IPB University, Prof Sugeng Heri 

Suseno mengatakan bahwa LPPM IPB University 

berterima kasih kepada Pemkab Nias Barat melalui Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten yang sangat cepat 

sekali merespon dalam mengimplementasi Memorandum 

of Understanding (MoU) antara Bupati Nias Barat dengan  

IPB University.

"LPPM IPB University berharap apa yang sudah dikerjakan 

dapat membantu Pemkab Nias Barat untuk mengambil 

langkah yang pas untuk dikerjakan dalam bidang pertanian 

dan kelautan,” ujarnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Prof 

Dr Fakhili Gulo, MSc, Asisten Kepala Dinas Sosial, Kepala 

Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan 

pejabat di Bappeda. (DA/Awl/Zul)
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InterCAFE LPPM IPB University Latih UMKM Sukabumi 
Pasarkan Produk ke Tingkat Dunia

I
nternational Center for Applied Finance and Economics 

(InterCAFE) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University bersama 

Sookmyung Women University, Korea memberikan 

pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah 

(UMKM) di Sukabumi. Pelatihan ini ditujukan untuk 

meningkatkan nilai jual produk UMKM di wilayah tersebut.

Salah satu tim dari InterCAFE LPPM IPB, Noening 

Koesoemowardani, M.Si menyampaikan, kegiatan 

pelatihan diberikan kepada ibu-ibu Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) di desa Karangpakpak, 

Cikahuripan, Cikelat, dan Wangunsari, Kecamatan Cisolok, 

Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pelatihan dan 

pendampingan tersebut dilakukan selama dua tahun 

dengan menggandeng Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian, dan Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sukabumi. 

“Kami mengajak para praktisi untuk membina ibu-ibu PKK 

supaya dapat menghasilkan pendapatan secara mandiri 

melalui usaha ekonomi yang produktif,” ungkap Noening. 

Dia menjelaskan, materi pelatihan yang diberikan meliputi 

cara mempromosikan dan memasarkan produk melalui 

berbagai media, teknik pengemasan yang baik dan 

menarik, mekanisme pengajuan perizinan, dan teknik 

pengambilan gambar produk yang baik menggunakan 

telepon seluler (ponsel). 

“Peserta juga diberikan pelatihan terkait tertib 

administrasi dan pengelolaan keuangan dengan 

pembukuan yang sederhana. Pelatihan lain seperti 

pelatihan tentang keamanan pangan dan perizinan juga 

diberikan supaya pelaku usaha bisa memperoleh izin 

usaha dari instansi yang berwenang,” tambah Noening. 

Dari hasil pelatihan tersebut, telah diterbitkan izin usaha 

dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

Sertifikat izin usaha dan PIRT tersebut diberikan secara 

simbolik oleh Bupati Sukabumi, Drs. H Marwan Hamami, 

MM pada Selasa (22/10) di Sukabumi. 

Produk-produk olahan yang berhasil diproduksi oleh para 

UMKM diantaranya adalah olahan cabai (sambal dan 

bubuk cabai), olahan pisang (keripik dan sale pisang), 

bawang goreng teri, baby fish crispy, dendeng ikan, abon 

ikan, olahan dari umbi-umbian, serta makanan ringan 

yang terbuat dari tepung beras, tepung terigu dan buah-

buahan. 

Penjualan produknya pun saat ini telah menyebar luas. 

Tidak hanya melalui media online maupun toko online, 

produk hasil ibu-ibu PKK tersebut saat ini telah memasuki 

gerai supermarket.

“Tentunya hal ini dapat memberikan keuntungan bagi para 

pelaku usaha. Kami berharap, usaha ini dapat memberikan 

dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar,” pungkas 

Noening. (Noening/Rosyid)



Criquet Food: Kue Lezat Tinggi Protein dari 
Tepung Jangkrik Karya Mahasiswa IPB

S
eiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, 

diperlukan alternatif sumber protein yang cocok 

untuk memenuhi kebutuhan protein setiap hari. 

Terdapat banyak alternatif sumber protein yang dapat 

dikonsumsi oleh manusia, diantaranya adalah serangga. 

Serangga dikenal sebagai hewan yang kaya protein dan 

berpotensi menjadi alternatif sumber protein hewani. 

Sejauh ini serangga yang telah dimanfaatkan sebagai 

sumber protein hewani adalah belalang. Namun, siapa 

sangka, ternyata serangga lain seperti jangkrik juga 

berpotensi sebagai sumber protein hewani. Contohnya 

adalah Criquet Food yang dibuat dengan bahan dasar 

tepung jangkrik. 

Natassa Kusumawardany, Mahasiswa IPB University dari 

Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian telah 

berhasil menyulap tepung jangkrik menjadi kue lezat yang 

kaya protein. Hasil karya Natassa itu diberi nama Criquet 

Food. 

“Produknya ada dua, crackers dan cakes. Untuk Criquet 

crackers punya empat varian rasa yaitu original, garlic, 

cheddar cheese dan sweet chocolate,” papar Natassa. Ia 

menambahkan, ada enam varian rasa criquet cakes, yaitu 

original, chocolate, strawberyy, greentea, anggur dan 

melon. 

Keunggulan Criquet Food ini, lanjut Natassa, adalah 

makanan yang tinggi protein, kaya dengan antioksidan, 

mengandung asam amino, asam lemak, omega 3 dan 6 

serta berkalori rendah dan tanpa bahan pengawet. 

“Dengan kandungan tersebut, criequet crackers dan 

criequet cakes dapat dikonsumsi oleh semua golongan 

umur. Tidak hanya bagi pecinta kue, tapi bisa anak-anak, 

remaja, orangtua, bahkan olahragawan juga bisa 

mengonsumsi kue ini,” jelas Natassa. 

Sampai saat ini, kue yang terbuat dari tepung jangkrik itu 

telah mendapat berbagai penghargaan, seperti penerima 

hibah Wirausaha Muda Pemula dari Kementerian Pemuda 

dan Olahraga tahun 2018, penerima hibah dalam program 

Mahasiswa Wirausaha tahun 2018, juara 1 Business 

Model Canvas Peternakan Nasional tahun 2018, juara 3 

lomba Ide Bisnis Non Program Kreativitas Mahasiswa 

(Non PKM) tahun 2019, serta dua tahun berturut-turut 

mendapat penghargaan Fakultas Pertanian Agripreneur 

IPB. 

Penjualan Criquet Food ini ternyata tidak hanya di pulau 

Jawa, Natassa mengaku peminat Criquet Food ada yang 

dari Lampung, Medan, Aceh, Kalimantan dan tempat 

lainnya. 

“Saya berharap, Criquet Food ini dapat menjadi alternatif 

makanan yang tinggi protein yang bisa dinikmati semua 

kalangan. Dengan Criquet Food ini kami juga mencoba 

mengenalkan kepada masyarakat, bahwa ternyata 

serangga seperti jangkrik dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan makanan yang lezat untuk dikonsumsi,” pungkas 

Natassa. (*/Rosyid)
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