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Presensi Online Diterapkan, Rektor IPB University 
Sambangi Ruang Kuliah

emasuki Semester Genap tahun akademik 

M2019/2020, IPB University telah menerapkan 

presensi online bagi mahasiswanya. Presensi 

online tersebut bertujuan menyambut Green Campus 

2020 yang salah satunya mengimplementasikan 

kebijakan paperless.  Kebijakan presensi online ini 

ditujukan untuk meningkatkan efisiensi sehingga tenaga 

kependidikan (tendik) tidak perlu lagi melakukan 

rekapitulasi kehadiran mahasiswa. Inovasi presensi online 

ini juga dapat meningkatkan disiplin kehadiran mahasiswa 

dan dosen sehingga perkuliahan dapat dimulai tepat 

waktu. 

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr 

Drajat Martianto menjelaskan, dosen yang hendak 

mengajar mata kuliah diwajibkan menampilkan kode QR 

sebelum perkuliahan dimulai. Kode QR ini dapat disiapkan 

oleh tendik di ruang yang sudah tersedia komputer.  “Kalo 

kode QR nya sudah ditampilkan di layar, mahasiswa yang 

datang wajib melakukan scanning sambil masuk ke dalam 

kelas sebelum duduk di kursinya,” papar Dr Drajat. 

Presensi online ini diterapkan untuk pertama kalinya bagi 

mahasiswa Program Pendidikan Kompetensi Umum 
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(PPKU) IPB University pada Senin (20/1). Untuk 

memastikan presensi online berjalan lancar, Rektor IPB 

University, Prof Arif Satria  menyambangi beberapa kelas 

untuk memastikannya. 

Kali pertama diimplementasikan, ternyata presensi online 

ini masih menemukan beberapa kendala. Kendala yang 

ditemukan antara lain adalah beberapa laptop dosen 

belum terhubung ke koneksi internet IPB Access, proses 

scanning memerlukan waktu 10-15 menit, kualitas LCD 

dan ruangan yang terlalu terang menyebabkan kode QR 

tidak bisa discan.

Pesan Rektor di Awal Semester

Memasuki semester genap ini, Prof Arif Satria berpesan 

kepada para mahasiswa supaya menjadi pembelajar yang 

lincah dan tangguh. Menjadi pembelajar yang lincah dan 

tangguh adalah bekal penting menghadapi perubahan dan 

ketidakpastian. Hanya orang-orang yang bermental 

pembelajar yang akan bisa adaptif terhadap perubahan,” 

paparnya. 

Prof Arif Satria juga menegaskan, ilmu pengetahuan saat 

ini terus berkembang dan hanya pembelajar yang 

tangguhlah yang akan mampu mengikuti perkembangan 

ilmu tersebut dan bahkan bisa menjadi penentu 

kecenderungan ilmu pengetahuan.   “Ilmu dan skill yang 

kita gunakan suatu saat akan tumpul di saat volatilitas 

perubahan terjadi, kecuali apabila kita mampu terus 

mengasahnya. Mengasah ini lah yang menjadi ciri para 

pembelajar,” tambah Prof Arif Satria. 

Sementara itu, kepada para dosen, Prof Arif Satria 

berpesan supaya para dosen dapat memberikan muatan 

lebih pada perkuliahan. Maksudnya adalah para dosen 

tidak sekedar menyampaikan dan menjelaskan teks 

materi kuliah, tetapi juga menginspirasi mahasiswa. 

“Menginspirasi berarti menggugah mahasiswa untuk 

semakin bersemangat belajar, berpikir dan berbuat 

sesuatu yang berguna bagi kemaslahatan. Semakin kita 

mampu menginspirasi, semakin cinta mahasiswa pada 

ilmu yang kita ajarkan dan semakin cinta mahasiswa pada 

perkuliahan kita. Kecintaan mahasiswa pada perkuliahan 

merupakan pintu untuk menciptakan powerfull agile 

learner,” tuturnya.

Guru Besar IPB University dari Fakultas Ekologi Manusia 

ini  juga berpesan supaya para dosen dapat memberikan 

keteladanan bagi para mahasiswa. Sebagaimana 

ungkapan Ki Hajar Dewantara, “ing ngarso sung tulodho” 

yang berarti di depan harus memberikan keteladanan.   

“Spirit pembelajar butuh keteladanan, dan bagi 

mahasiswa dosen adalah sumber keteladanan. 

Keteladanan paling sederhana adalah kedisiplinan dosen, 

seperti masuk ruang kuliah tepat waktu,” pungkasnya. 

(RA)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id



3

Asosiasi Profesor Indonesia Gelar Rapat Perdana 
di IPB University

K
epenguruan Asosiasi Profesor Indonesia (API) 

masa bhakti 2019-2024 menggelar rapat 

perdana di Ruang Mahoni Kampus Sekolah Bisnis 

IPB University, Bogor (20/1). Kegiatan yang terselenggara 

berkat kerjasama antara Dewan Guru Besar (DGB) IPB 

University dan API ini membahas program atau kegiatan 

aksi untuk tahun 2020 dan mendiskusikan berbagai 

peluang kerjasama yang saling membutuhkan (mutual 

collaboration) dengan berbagai lembaga pemerintah 

maupun non-pemerintah. 

Asosiasi yang berdiri pada tahun 2007 lalu ini merupakan 

organiasi profesi independen yang didukung oleh 

sumberdaya profesor yang mumpuni di bidangnya 

masing-masing. Guru besar yang tergabung berasal dari 

berbagai perguruan tinggi di Indonesia dari Aceh hingga 

Papua.

“Rapat kerja API ini diharapkan menghasilkan program 

kerja dan komitmen para pengurus API yang akan 

dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Kami berharap 

API bisa fokus membangtu bangsa  ini agar bisa menjadi 

negara maju lebih cepat, khususnya di bidang sumber 

daya alam,” ujar Prof Muh Yusram Massijaya, Ketua API 

2019-2024 yang juga Guru Besar Tetap Fakultas 

Kehutanan IPB University.

Sekretaris Umum API, Prof Dr Ari Purbayanto 

mengatakan, “Profesor ini sudah tertempa ilmunya. 

Ilmunya bukan main-main, dan dia menerapkan ilmunya 

ada buktinya,” ujarnya.

API berharap, kata Prof Ari, profesor bisa banyak bersuara 

memberikan kontribusi positif bagi negeri. Menurutnya, 

dalam API ada beberapa klaster yang bisa memberikan 

pencerahan kepada masyarakat untuk mencari solusi. Jika 

memang dibutuhkan profesor bisa turun langsung.

Prof Ari pun berharap bisa diberi ruang untuk memberikan 

gagasannya. “Kami profesor berjuang untuk kemajuan 

bangsa dan negara. Selama ini, Malaysia bahkan belajar 

dari profesor Indonesia, mulai dari otonomi perguruan 

tinggi. Saat keuangan pemerintahan sulit, mereka belajar  

ke kita. Namun sayang, di Indonesia, yang banyak diberi 

ruang  untuk memberikan tawaran solusi justru politisi, 

bukan para Profesor,” kata Ari.  (Awl/Zul)
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IPB University Selenggarakan Seminar Kebangsaan Pancasila

irektorat Kemahasiswaan dan Pengembangan 

DKarir IPB University (Ditmawa PK) mengadakan 

Seminar Kebangsaan Pancasila di Auditorium 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Kampus 

Dramaga, Bogor, (19/01). Peserta yang hadir merupakan 

mahasiswa IPB University, alumni serta pengurus 

Nahdlatul Ulama (NU). Seminar ini mengangkat tema 

“Inspirasi, Kreasi untuk SDM Unggul”. 

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan 

inspirasi tentang keagamaan di Indonesia. Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang unggul adalah yang paling 

bermanfaat untuk orang lain. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah integritas, inovasi, dan 

menginspirasi. Hasil penelitian menunjukkan dengan 

integritas yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan dan 

koordinasi.

“Inovasi-inovasi IPB University dapat meningkatkan 

proses transformasi di Indonesia. Salah satu inovasinya 

adalah santripreneur. Kolaborasi adalah kunci yang 

penting dalam meningkatkan inovasi. Masyarakat santri 

dapat menjadi potensi karena faktor-faktor tersebut. 

Dakwah adalah pengembangan inspirasi,” paparnya.

Pada kegiatan seminar kali ini, IPB University 

menghadirkan narasumber Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA 

sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi 

Pancasila (BPIP). Prof Said memaparkan sejak dulu Islam 

dibangun oleh orang-orang cerdas. Berbagai agama 

diterima oleh masyarakat. Sebelumnya kitab hanya dibaca 

oleh strata-strata tertentu. Tauhid mengharmoniskan 

antara agama dan budaya. Setiap umat mempunyai 

budaya masing-masing dan inovasi yang membanggakan.

Ia menyebutkan pesantren membawa nilai kesederhaaan, 

saling membantu, terbuka dan ukhuwah yang kuat. 

Jabatan dan pekerjaan tidak menjadi tujuan yang penting 

dalam pembelajaran di pesantren. Nasionalisme 

merupakan bagian dari iman. 

“Selama masih ada Pancasila dan Undang Undang Dasar 

1945, Negara Kepulauan Republik Indonesia tidak akan 

bubar. Pancasila tidak boleh didebatkan dan harus 

diamalkan. Mudah-mudahan IPB University dapat 

meningkatkan integritas, beragama secara total, dan 

berbudaya dengan maksimal,” ungkap Prof Said. 

(Ghinaa/Zul)
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Perkuat Kemitraan, IPB University Undang Camat 
dan Kepala Desa/Lurah Lingkar Kampus

I
PB University berkomitmen untuk selalu menjalin 

kemitraan dengan masyarakat di 17 Desa/Kelurahan 

Lingkar Kampus. Untuk itu, di awal tahun 2020, Rektor 

IPB University, Prof Dr Arif Satria mengundang camat dan 

kepala desa/lurah dari lingkar kampus IPB Dramaga, 

Bogor.  Camat dan kepala desa/lurah ini diterima Rektor 

didampingi jajaran pimpinan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), pimpinan dan 

staf Biro Komunikasi di  Ruang Sidang Rektor, Kampus IPB 

Dramaga Bogor, pekan lalu.

Berdasarkan usulan dari salah seorang kepala desa, 

Rektor berencana membuat pilot project “Satu Desa Satu 

Produk”. Nantinya masing-masing desa mempunyai 

produk unggulan di bidang pertanian seperti jambu kristal, 

ubi jalar, singkong dan lain-lain. 

“IPB University mempunyai konsumen mahasiswa dan 

dosen yang begitu besar, sehingga dapat membantu 

mengembangkan pangsa pasar hasil produk atau olahan 

pertanian. Untuk itu, saya arahkan agar setiap fakultas 

dan sekolah di IPB University memiliki satu desa binaan 

untuk melaksanakan program ini,” ujarnya.

Menurutnya, IPB University sebagai sebuah perguruan 

tinggi harus bisa memberi manfaat kepada 

desa/kelurahan di sekitarnya. Pendampingan, 

pengamatan atau pemberdayaan masyarakat memang 

tidak semudah membalikkan telapak tangan. Untuk itu 

harus ada kerjasama antara kedua belah pihak, kerjasama 

kemitraan yang baik untuk bisa mengembangkan potensi 

di masing-masing desa dan kelurahan. 

Dalam kesempatan ini, Prof Arif Satria juga memaparkan 

bahwa saat ini IPB University mempunyai  Tani Center. 

Tani Center merupakan etalase dan gerbang teknologinya 

IPB University untuk jembatani kebutuhan petani. 

“Sehingga keberadaan Tani Center ini harus dimanfaatkan 

petani, khususnya dari lingkar kampus. Di Tani Center, para 

petani dapat melihat inovasi-inovasi yang dikembangkan 

IPB University. Kita tidak mengatakan bahwa segala 

sesuatunya berasal dari sini (perguruan tingi), tapi ini 

adalah upaya kita mempertemukan antara IPB University 

dengan seluruh petani di Indonesia untuk bisa saling 

belajar. Harapannya petani yang ada di lingkar kampus 

juga dapat belajar dan mengunjungi Tani Center. Tujuannya 

agar bisa terwujud cita-cita petani yang berdaulat serta 

memberikan peran lebih besar kepada para akademisi 

untuk berinteraksi serta mentransfer ilmu yang mereka 

miliki kepada para petani secara langsung,” tambahnya.

Prof Arif juga membuka kesempatan bagi warga lingkar 

kampus untuk menimba ilmu di IPB University. IPB 

university juga akan memberikan fasilitas olah raga 

seperti lapangan bola gratis.

“Asal jadwalnya yang tidak bentrok dengan kegiatan 

mahasiswa. Intinya kami akan mendukung dan men-

support kegiatan desa/kelurahan lingkar kampus yang 

positif dan baik,” katanya.

Sementara Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyrakat (LPPM) IPB University, Dr Aji 

Hermawan menyampaikan bahw LPPM sudah 

melaksanakan program Dosen Mengabdi di 

desa/kelurahan lingkar kampus. Kegiatan tersebut 

berbasis masyarakat, sehingga dosen yang dibantu oleh 

fasilitator Stasiun Lapang Agrokreatif (SLAK), betul-betul 

membawa inovasi yang tepat diaplikasikan di masyarakat. 

“LPPM IPB University berkomitmen untuk terus 

mendorong kegiatan-kegiatan pengabdian kepada 

mayarakat ke arah yang lebih baik. LPPM IPB University 

juga terus mengevaluasi dan mencari bentuk yang tepat 

untuk pengembangan program ini ke depan,” kata Dr Aji. 

(Awl/Zul)
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P
engukuhan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) 

IPB University Periode 2019/2020 yang digelar di 

Gedung Grha Widya Wisuda (19/1) berlangsung 

dengan khidmat. Pengukuhan ini merupakan salah satu 

prosesi pembuka bagi perjalanan seluruh Ormawa IPB 

University selama satu tahun ke depan. 

Acara pengukuhan tersebut dibuka oleh Rektor IPB 

University, Prof Arif Satria dan dilanjutkan  dengan 

membacakan teks pengukuhan yang diikuti oleh setiap 

mahasiswa yang hadir.  Dalam pidatonya, Prof Arif Satria 

menyampaikan bahwa masa kepengurusan Ormawa 

hanya satu tahun. Menurutnya, waktu satu tahun tersebut 

merupakan kesempatan bagi mahasiswa yang 

berorganisasi untuk mengukir sejarah. 

"Tugas kepemimpinan yang paling besar adalah 

melakukan perubahan, baik itu perubahan kecil maupun 

perubahan besar dan cara terbaik untuk meramal masa 

depan adalah menciptakannya hari ini," ungkapnya.

Sebelum pengukuhan berlangsung, peserta yang terdiri 

dari 2400 mahasiswa yang mewakili Ormawa terlebih 

dahulu mendapatkan suntikan motivasi dari Dr Alex Denni, 

Direktur Human Capital dan Transformasi PT. Jasa Marga, 

dengan materi khusus yaitu "Become the Agile Leader for 

Transformation".

"A good leader sudah pasti dibentuk dan dunia ini akan 

terus mengalami perubahan, berubahnya cepat sekali. 

Perubahan yang begitu cepat ini membutuhkan tiga 

kemampuan yaitu complex problem solving, critical 

thinking, dan creative and innovative. Tiga kemampuan ini 

bisa didapatkan dengan mengikuti organisasi," ungkap 

Alex.  

Ia juga menjelaskan mengenai dunia kerja, terutama di 

perusahaan yang ia pimpin saat ini. Ia menerangkan, 

rekrutmen tenaga kerja saat ini sudah tidak lagi 

distandarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dan 

latar belakang kampus, melainkan dari kemampuan calon 

pekerja dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, 

seleksi yang diberikan tidak lagi seperti dulu, melainkan 

disesuaikan dengan kondisi perkembangan teknologi hari 

ini. 

Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB University, Dr Alim Setiawan 

Slamet  menyampaikan akan ada transformasi pada 

kegiatan-kegiatan Ormawa. Ia mencontohkan, Ormawa 

nantinya dalam mengajukan kegiatan, proposal yang 

dibuat sudah dalam bentuk digital. Ia pun mengaku, 

pendanaan kegiatan Ormawa dalam satu tahun ke depan 

dinaikkan dan meningkat dibandingkan periode 

sebelumnya.  "Alhamdulillah anggaran pendanaan 

Ormawa pada tahun ini meningkat dari tahun-tahun 

sebelumnya, “ jelasnya. (SMH/RA)

Rektor IPB University Kukuhkan 
Organisasi Kemahasiswaan Periode 2019/2020
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Departemen Fisika IPB University Berikan 
Coaching Clinic Robotics & IoT di Sinjai dan Bulukumba

epartemen Fisika IPB University melakukan 

Dsosialisasi dan Coaching Clinic Robotika dan 

Internet of Things (IoT) pada kegiatan Physics 

Goes To School (PGTS) di Kabupaten Sinjai dan Bulukumba 

Provinsi Sulawesi Selatan. Physics Goes To School (PGTS) 

merupakan program kerja Departemen Fisika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB 

University yang bertujuan meningkatkan wawasan dan 

literasi siswa terkait sains fisika dan aplikasinya. 

Kegiatan PGTS kali ini diselenggarakan di SMA Negeri 3 

Sinjai pada 14 Januari 2020 dan SMAN 5 Sinjai pada 15 

Januari 2020 serta di SMA Negeri 11 Bulukumba pada 15 

Januari 2020.  Hadir pada kegiatan PGTS ini Ketua 

Departemen Fisika IPB University, Dr Akhiruddin Maddu 

dan seorang alumni sekaligus tenaga teknisi Laboratorium 

Fisika Lanjut Departemen Fisika IPB University, Sejahtera 

Ahmad, SSi.

“Ilmu fisika adalah salah satu ilmu dasar yang menjadi 

penggerak utama pengembangan teknologi maju dan 

berperan dalam menghasilkan revolusi industri mulai 

industri 1.0 hingga industri 4.0 yang dicirikan oleh 

penggunaan internet secara massif dalam berbagai 

aktivitas yang dikenal sebagai Internet of Things (IoT)," 

kata Akhiruddin Maddu. 

Untuk meningkatkan literasi sains dan teknologi bagi para 

siswa, digelar Coaching Clinic tentang Robotika dan IoT. 

Dalam coaching clinic ini diperkenalkan beberapa jenis 

robot dan perangkat IoT hasil inovasi dan kreasi 

mahasiswa dan alumni Departemen Fisika IPB University 

dibawah naungan Physics Research Club (PRC).  Coaching 

Clinic Robotika dan IoT disampaikam oleh Sejatera 

Ahamad, SSi, alumni Physics Research Club (PRC).   Dalam 

coaching clinic ini dipaparkan tentang komponen-

komponen dan prinsip kerja robot dan IoT. 

Para siswa sangat antusias menerima pengetahuan baru 

tentang teknologi robotika dan Internet of Things (IoT), 

bahkan para siswa SMA sangat tertarik untuk mempelajari 

dan mendalami teknologi robotika dan IoT ini.  Tidak hanya 

itu, pihak sekolah juga tertarik dan berencana 

mengembangkan ekstrakurikuler bidang robotika dan IoT 

di sekolah masing-maisng.  (Maddu/RA)
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Mahasiswa IPB University Salurkan Bantuan 
untuk Korban Bencana Banjir

S
ejumlah perwakilan mahasiswa IPB  University 

menyalurkan bantuan dan bergotong royong 

membersihkan area terdampak banjir di Desa 

Pasir Madang, Kecamatan Sukajaya, Bogor (16/1). 

Kegiatan tersebut merupakan  program Keluarga 

Mahasiswa (KM) IPB Peduli. Sebelumnya, aksi serupa juga 

dilaksanakan di Kecamatan Jatiasih, Bekasih pada 5 

Januari 2020 lalu.

KM IPB Peduli merupakan program yang diinisiasi oleh 

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM 

KM) IPB University dengan pelaksana utama adalah 

Kementerian Sosial dan Kemasyarakatan (Sosmas) BEM 

KM IPB University. Dalam program tersebut BEM KM IPB 

University berkolaborasi dengan Aksi Relawan Mandiri 

(ARM) yang merupakan lembaga otonom Himpunan 

Alumni (HA) IPB.

Dalam aksi kemasyarakatan tersebut, KM IPB University 

melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah 

menggalang donasi dari mahasiswa IPB, menyalurkan 

bantuan dari hasil penggalangan dana  kepada korban, 

hingga ikut serta dalam kegiatan kerja bakti 

membersihkan area terdampak banjir.

Menteri Sosial dan Masyarakat BEM KM IPB University, 

Farhan Fadhlillah menyampaikan, kegiatan ini dilakukan 

dalam rangka menghadirkan peran mahasiswa sebagai 

bagian dari elemen perguruan tinggi dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, serta 

mendorong mahasiswa untuk menjunjung tinggi 

pengamalan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

mengabdi kepada masyarakat.

Farhan juga menerangkan, dalam proses pendistribusian 

bantuan, tim KM IPB Peduli tidak terbebas dari kendala. 

“Kendala yang dialami adalah kondisi medan yang dilewati 

selalu berubah-ubah kondisinya dan beberapa kali 

menjadi penghambat untuk mengakses lokasi. Seperti 

kemarin pada saat ke Sukajaya,  ada satu land rover kita 

yang sempat slip dan ada juga yang jeblos ke gorong-

gorong,  dan pada saat turun di lapang, kondisinya 

berbeda dari assesment yang dilakukan, jadi harus 

kordinasi ulang dengan penanggung jawab di sana,” 

tambahnya. 

Mahasiswa IPB University itu juga mengaku terdapat 

moment mengharukan dalam proses pendistribusian. 

Pada saat itu warga di sekitar pesantren di daerah 

setempat, yang  dijumpai di sepanjang jalan menyambut 

dengan ramai lalu mengucapkan terimakasih kepada 

pemberi bantuan yang lewat. Hal itu membuat tim utusan 

KM IPB Peduli merasakan kekeluargaan yang erat disana. 

Ia pun juga berharap supaya banyak pihak yang bisa 

terlibat dalam menangani permasalahan ini. “Jangan takut 

untuk mengambil peran meskipun dengan kapasitas yang 

belum memadai, karena sebenarnya banyak yang bisa 

dibantu dari hal-hal yang kecil,” tutupnya. (SMH/RA)
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IPB University Adakan Scientific Diving and Conservation Program

aboratorium Selam Ilmiah Departemen Ilmu dan 

LTeknologi Kelautan (ITK) Fakultas Perikanan dan Ilm 

Kelautan (FPIK) IPB University mengadakan 

kegiatan Scientific Diving and Conservation Program. 

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12-16 Januari 2020 di 

Teluk Pemuteran, Taman Nasional Bali Barat dan Coral 

Triangle Center Sanur, Bali dan diikuti oleh mahasiswa 

beserta masyarakat umum.

“Program ini meliputi beberapa bagian yaitu pelatihan dan 

sertifikasi selam level Open Water Diver, pelatihan 

penggunaan Underwater Drone untuk observasi terumbu 

karang dan pengenalan kegiatan restorasi terumbu 

karang," ungkap Prakas Santoso selaku pelaksana 

kegiatan.

Kepala Laboratorium Selam Ilmiah ITK-FPIK yang juga 

dosen IPB University di departemen ITK-FPIK, Beginer 

Subhan,  menyampaikan bahwa program ini merupakan 

kegiatan rutin yang dilakukan oleh Laboratorium Selam 

Ilmiah. “Kami sudah tiga tahun terakhir melaksanakan 

kegiatan ini," ungkap Pakar terumbu karang IPB University 

ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap tahunnya kegiatan 

dalam program ini bertambah sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa, misalnya pada tahun ini untuk pertama 

kalinya pihaknya menambahkan pelatihan Underwater 

Drone untuk observasi terumbu karang dalam rangka 

ujicoba Navatics Underwater Drone.

Dondy Arafat, instruktur selam pada kegiatan ini 

menambahkan peserta melakukan penyelaman di dua 

lokasi yaitu Teluk Pemuteran dan Pulau Menjangan Taman 

Nasional Bali Barat. Kedua tempat tersebut dipilih karena 

keduanya merupakan daerah konservasi. “Pada akhir 

kegiatan kami melakukan kunjungan pembelajaran ke 

Coral Triangle Center di Sanur. Tempat ini merupakan 

pusat pembelajaran tentang konservasi terumbu karang di 

Indonesia,” ujarnya. (*/RA)
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B
ukan rahasia lagi bahwa ada banyak serangga 

yang berjuang mempertahankan kehidupannya 

di dunia ini. Bahkan telah banyak spesies 

serangga yang lenyap dari kehidupan di bumi. Padahal, 

keberadaan serangga di dunia memiliki peran penting bagi 

kehidupan dalam kaitannya menjaga ketersediaan pangan 

bagi manusia, hewan maupun organisme lainnya. 

Oleh sebab itu lebih dari 70 ilmuwan  dari 21 negara 

berkumpul di Amsterdam (6/1) membahas pemetaan 

upaya konservasi keberadaan serangga di dunia.  Salah 

satu ilmuwan dari Indonesia yang tergabung dalam 

pertemuan tersebut adalah Prof Dr Ir Aunu Rauf, dosen 

Departemen Proteksi Tanaman,  Fakultas Pertanian, IPB 

University. 

Upaya konservasi ini penting dilakukan karena telah 

banyak spesies serangga yang mendapat tekanan akibat 

campur tangan dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia 

yang berpotensi menghilangkan keberadaan serangga 

yaitu fragmentasi dan transformasi lahan, polusi, 

munculnya spesies serangga invasif, perubahan iklim dan 

pemanenan hasil pertanian yang berlebihan. 

“Sebagai ilmuwan, kami ingin mengumpulkan semua 

pengetahuan yang tersedia dan menerapkannya 

bersama-sama dengan pengelolaan lahan yang lebih baik, 

pembuatan kebijakan dan mengajak semua orang untuk 

terlibat,” ungkap Prof Jeff Harvey dari Natherland Institute 

of Ecology and Vrije Universiteit.

Sementara itu,  Prof Aunu Rauf mengungkapkan, 

kelimpahan dan keanekaragaman serangga serta 

biomassa yang mendapat tekanan akan berdampak pada 

kelompok serangga fungsional seperti predator dan 

polinator. 

“Peran serangga sangat penting dalam berbagai layanan 

ekosistem yang sebagian sangat diperlukan untuk 

produksi dan keamanan pangan, seperti dalam 

pengendalian hama,” tambahnya. 

Langkah-langkah yang akan diambil ke depannya dibagi 

menjadi tindakan segera, tindakan jangka menengah, dan 

jangka panjang. Untuk tindakan segera, diperlukan sebuah 

solusi dalam berbagai kasus seperti melakukan konservasi 

terhadap beberapa spesies tertekan, memitigasi alien 

spesies, meningkatkan heterogenitas suatu lanskap atau 

kawasan, mereduksi polusi, melakukan edukasi dengan 

meningkatkan kesadaran para masyarakat, ilmuwan dan 

meningkatkan kapasitasnya terhadap serangga, 

menambah program restorasi dan konservasi dan upaya 

mengurangi penggunaan pestisida dengan diganti dengan 

meningkatkan peran ekologi. Adapun skala prioritas yang 

akan dilakukan adalah meningkatkan performa kawasan 

konservasi serangga.

Untuk jangka menengah, akan dilakukan eksperimen-

eksperimen baru untuk mengklarifikasi faktor stres 

serangga dan mendapatkan pengetahuan baru dalam 

konservasi serangga. Tindakan tersebut akan 

menggunakan data serangga yang disimpan di museum 

dan koleksi serangga para akademisi. 

Tindakan jangka panjang yang akan dilakukan mencakup 

pembentukan kemitraan publik, swasta dan pemerintah 

dan inisiatif pendanaan berkelanjutan untuk memulihkan 

dan menciptakan habitat baru bagi serangga. Ke 

depannya, akan ada program monitoring global dimana 

semua orang bisa menggunakan metode dan situs yang 

sama dalam rentang waktu yang lebih lama. (RA)

Ahli Serangga dari 21 Negara Berkumpul 
Petakan Upaya Konservasi Serangga
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