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Rektor IPB Jadi Khatib Shalat Idul Adha di IPB 

nstitut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan Shalat IIdul Adha bersama masyarakat umum, Rabu (22/8) di 
Lapangan Rektorat, Kampus IPB Dramaga, Bogor. 

Bertindak sebagai imam Shalat Idul Adha, Dr. Ir. Abdul 
Munif, M.Sc, Agr, Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid 
(DKM) Al Hurriyyah IPB  dengan  khatib Rektor IPB, Dr. Arif 
Satria. 

 Rektor IPB dalam khutbahnya menjelaskan hikmah 
berkurban. “Terdapat beberapa pelajaran yang dapat 
diambil dari kisah Nabi Ibrahim  dan Nabi Ismail  
diantaranya hidup selalu didasari dengan ujian, maka 
bersabarlah. Idul Adha mengambil kisah kesabaran dari 
nabi Ibrahim dan Ismail dimana kesabaran individual harus 
ditransformasi menjadi kesabaran kolektif. Kesabaran 
kolektif ditunjukkan dengan kerja keras, kerja cerdas dan 
kerja ikhlas. Selain itu, Idul Adha merupakan momen  
membangun solidaritas kepada sesama untuk berbagi. 
Nilai pengorbanan, kesabaran dan berbagi merupakan nilai 
untuk menunjukkan peradaban baru,” urai Rektor IPB.

 Setelah Shalat Idul Adha usai dilaksanakan, kegiatan 
dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban yang 
bertempat di Masjid Al Hurriyyah. Azmi, Ketua Pelaksana 
Panitia Kurban Al Hurriyyah IPB menuturkan, “Kami 
menerima hewan kurban tahun ini sebanyak 3 ekor sapi, 12 
ekor kambing dan 24 ekor domba.  Kami bekerja sama 
dengan Kerohanian Islam Fakultas Pertanian IPB untuk 
menyalurkan hewan kurban di Gunung Bunder. Jadi, 
sebagian hewan kurban disembelih di sini dan sebagian 
lagi disalurkan. Daging kurban  dibagikan sebanyak 1.100 
kupon ke warga yang ada di dalam maupun di luar IPB.” 

Penyembelihan hewan kurban dilakukan di dua tempat 
yang terpisah. Penyembelihan pertama dilakukan di 
lapangan dekat Aula Masjid Al Hurriyah dan tempat kedua 
di samping Masjid Al Hurriyah. Tepat pukul 09.30 WIB, 
penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan 
disaksikan oleh Rektor IPB beserta keluarga. Usai dua ekor 
sapi disembelih, disusul satu ekor sapi terakhir yang 
merupakan sapi kurban dari Rektor IPB dan keluarga. 
(dfs/ris)



2

IPB dan PT. RNI Teken Kerjasama Tingkatkan Daya Saing 
Industri Gula di Era Industri 4.0

nstitut Pertanian Bogor (IPB) bekerja sama dengan PT. IRajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero 
menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema 

“Daya Saing Industri Gula di Era Industri 4.0” di Hotel Salak 
The Heritage, Bogor (23/8). Seminar ini menghadirkan Staf 
Khusus Kantor Staf Presiden RI, Avanti Fontana, PhD 
sebagai keynote speaker. Selain itu hadir juga tiga 
pembicara lainnya yaitu Rektor IPB, Dr. Arif Satria, Direktur 
Utama PT RNI, B. Didik Prasetyo dan Staf Khusus Presiden RI 
Bidang Ekonomi yang juga merupakan Dosen Fakultas 
Ekonomi, Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ahmad Erani 
Yustika. Seminar ini dihadiri oleh para direktur anak 
perusahaan PT. RNI (Persero), para direktur BUMN terkait, 
dosen, Himpunan Alumni IPB, mahasiswa dan para praktisi. 

Dalam kesempatan ini, Avanti menyampaikan tentang 
revolusi industri 4.0 yang pada satu sisi merupakan 
peluang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, 
tetapi di sisi lain adalah tantangan besar karena tidak 
semua industri siap menghadapi perubahan besar 
tersebut. Hal yang sama terjadi pada produktivitas gula di 
Indonesia dimana problematika industri gula di Indonesia 
pada kenyataannya cukup kompleks. Selama beberapa 
dekade terakhir, produktivitas gula di Indonesia seperti 
jalan di tempat karena tidak mengalami peningkatan yang 
signi�kan.
 

“Permasalahan tersebut tidak hanya pada tataran on-farm 
tetapi juga off-farm. Selain itu karena adanya dualisme 
komoditas atau pasar dan tata niaga yang tidak e�sien. 
Dampaknya, tingkat e�siensi dan produktivitas industri 
gula rendah dan tidak kompetitif. Ditambah lagi 
permasalahan impor, ketersediaan stok dan hal lainnya 
berkaitan dengan regulasi yang dianggap masih belum 
efektif dan e�sien. Berbagai hal tersebut menjadi 
permasalahan serius yang dapat mempengaruhi daya 
saing industri gula nasional,” tuturnya.
 
Di sisi lain, perkembangan industri dunia saat ini telah 
bergeser ke era industri 4.0. Era industri ini ditandai dengan 
perubahan yang sangat pesat di era digital. Pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Perindustrian telah 
menyiapkan sebuah roadmap (peta jalan) yang disebut 
sebagai Making Indonesia 4.0. Peta jalan tersebut disusun 
dalam rangka implementasi sejumlah strategi memasuki 
era Industri 4.0. Terdapat lima sektor utama yang 
difokuskan untuk penerapan awal teknologi dalam 
menghadapi era tersebut, salah satu diantaranya yaitu 
sektor makanan dan minuman, dimana industri gula masuk 
di dalamnya. Strategi implementasi yang disusun untuk 
sektor makanan dan minuman diintegrasikan dengan 
pemanfaatan teknologi canggih yang merupakan ciri 
utama dari era industri 4.0.
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Adanya peta jalan Making Indonesia 4.0, mau tidak mau 
industri gula di dalam negeri dengan segala 
permasalahannya yang kompleks, harus mampu 
menyesuaikan diri untuk berubah mengikuti 
perkembangan era industri 4.0. Oleh karena itu, Seminar 
Nasional tentang “Daya Saing Industri Gula di Era Industri 
4.0” ini diselenggarakan untuk mengeksplorasi lebih dalam 
tentang bagaimana kesiapan dan daya saing industri gula 
di era disrupsi tersebut.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa 
strategi peningkatan daya saing industri gula di era 
Revolusi Industri 4.0 dapat dilakukan melalui inovasi 
teknologi informasi dan komunikasi atau Information 
Communication Technologies (ICT) pada berbagai aspek di 
industri gula. Mulai dari aspek produksi, keterkaitan rantai 
pasok, investasi, hingga ke aspek penelitian terintegrasi. 
Pertanian di era revolusi 4.0 akan terus berkembang 
dengan teknologi digital yang terus maju yang berupa 
penggunaan drone dan robot yang memanfaatkan 
kecerdasan buatan secara masif di hulu sektor pertanian.

“Selain itu, permasalahan industri gula lebih pada 
permasalahan sosial, maka yang diperlukan adalah edukasi 
melalui pendampingan petani, agar petani mengetahui 
dengan baik bagaimana cara bercocok tanam tebu dengan 
baik, sehingga nantinya menghasilkan panen tebu yang 
melimpah untuk menunjang produksi gula nasional. 
Apabila revolusi industri 4.0 diimplementasikan terhadap 
industri gula nasional, maka harus dibarengi dengan 
peningkatan pola kemitraan petani dengan perusahaan, 
sehingga dapat dibangun atas dasar keadilan dan saling 
mendukung,” kata Rektor IPB.

Direktur Utama PT. RNI, B. Didik Prasetyo menjelaskan 
bahwa masih banyak ruang untuk peningkatan daya saing 
dan inovasi di industri gula. Setiap bagian dari tanaman 
tebu mulai dari pucuk, daduk (daun kering) hingga batang 
dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang 
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dirut RNI ini juga 
menyampaikan bahwa untuk menghadapi Industri Gula 
4.0, budidaya tebu harus dikembangkan dengan sistem 
terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Internet 
of Things (IoT) dan Arti�cial Intelligence (AI) dan pola 
pikirnya harus Go Beyond industri gula. Oleh karena itu, 

perlu dilakukan inovasi operasional industri tebu baik on-
farm maupun off-farm dan aspek lain di luar industri gula.

“Berbagai permasalahan dan kemelut di industri gula 
nasional bukannya tidak mungkin untuk diurai dan 
dicarikan solusinya. Peran teknologi dalam memudahkan 
konektivitas dan akses pada big data yang menjadi salah 
satu karakteristik dari industri 4.0 dapat digunakan sebagai 
alat untuk membuat industri gula menjadi lebih efektif dan 
e�sien sehingga mampu meningkatkan daya saing. Selain 
itu, kerjasama berbagai pihak tentunya sangat diperlukan 
agar terbentuk sinkronisasi dan integrasi dalam berbagai 
proses mulai dari hulu hingga hilir di industri gula 
nasional,”tuturnya.
 
Sementara Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika menyampaikan 
bahwa salah satu yang perlu dilakukan yaitu melalui 
perombakan secara signi�kan sistem tata niaga gula di 
Indonesia. Ke depannya industri gula nasional dapat lebih 
siap untuk menyesuaikan diri dengan era Industri 4.0 
sehingga dapat mendongkrak daya saing dan kembali 
berjaya di tataran global.
 
Kegiatan seminar dilanjutkan dengan penandatangan nota 
kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) IPB 
dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (RNI). 
Kerjasama ini untuk mensinergikan dunia industri dan 
perguruan tinggi  untuk meningkatkan daya saing industri 
gula di era industri 4.0. Kerjasama ini dilakukan sebagai 
upaya penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
mendayagunakan potensi sumber daya yang ada yang 
meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan 
inovasi, komersialisasi inovasi, teaching industry, dan 
pengabdian masyarakat. Penandatanganan MoU dilakukan 
oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Direktur Utama RNI, B. 
Didik Prasetyo.
 
Tidak hanya terbatas pada pemanfaatan hasil riset, ke 
depannya Didik berharap, RNI dapat lebih banyak 
berkontribusi dalam mendukung kemajuan dunia 
pendidikan Tanah Air melalui program magang 
berserti�kat. Mahasiswa-mahasiswa IPB khususnya yang 
memiliki latar belakang akademik selaras dengan lini bisnis 
RNI (agroindustri) dapat melaksanakan program magang 
atau penelitian di masing-masing unit usaha RNI. (Awl/Zul)
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22 tahun PKSPL IPB Mengabdi untuk Bangsa

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 

pada tanggal 21 Agustus lalu tepat menginjak usia 22 
tahun. Suatu usia yang cukup panjang bagi sebuah pusat 
penelitian di lembaga pendidikan sekaligus juga usia yang 
membuat PKSPL IPB semakin matang karena ditempa 
berbagai tantangan dan hambatan sejak awal berdirinya. 
Hingga saat ini PKSPL masih kokoh berdiri sebagai salah 
satu pusat studi yang disegani di IPB maupun di lembaga 
pemerintah maupun swasta di Indonesia.

Perjalanan PKSPL IPB mengalami beberapa fase penting 
dalam era pengelolaannya. Pada awal berdirinya, PKSPL IPB 
berfokus pada pengadaan sumberdaya manusia dan 
keahlian di bidang pengembangan pesisir dan laut, tahap 
berikutnya fokus pengembangan dan penguatan 
organisasi.  Hingga saat ini PKSPL IPB memiliki 7 CoE yang 
menjadi pilar bidang kegiatan yang dikembangkan. Disaat 
yang sama penguatan organisasi terus dilakukan hingga 
dicapainya ISO 9001 2015 pada tahun 2017.

“Segala pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, 
justru menjadi semangat untuk semakin berkembang baik 
secara individual maupun organisasi harus semakin 
ditingkatkan. Dengan terus menjaga kerja keras, pemikiran 
yang kreatif dan inovatif serta daya saing, PKSPL akan terus 
berusaha menjadi pusat studi yang memberikan peran 
besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pengelolaan pesisir dan lautan di Indonesia,” ujar Kepala 
PKSPL IPB, Dr. Ario Damar. 
Selain itu Dr. Ario juga menyampaikan bahwa keberadaan 
PKSPL IPB yang kuat saat ini berkat pondasi yang kuat yang 
berhasil dibangun oleh pendiri PKSPL IPB sehingga dapat 
diteruskan sampai saat ini. 

Perayaan ulang tahun ke-22 PKSPL dihadiri oleh Rektor IPB, 
Dr. Arif Satria. Dalam sambutannya, Rektor IPB mengatakan 

bahwa PKSPL IPB telah menjadi pusat penelitan yang 
unggul dan menjadi Center of Excellent di bidang pesisir 
dan lautan. PKSPL IPB diharapkan mampu memberikan 
kontribusi yang lebih besar terhadap penelitian-penelitan 
di bidang tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, menjalin kerjasama dengan 
Coastal and Ocean Management Institut (COMI), Xiamen 
University China tentang pengembangan sumberdaya 
manusia untuk bidang pesisir dan kelautan.

Salah satu penasihat utama PKSPL IPB, Prof. Dr. Tridoyo 
Kusumastanto berharap apa yang sudah dirintis saat ini 
dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk 
peningkatan pengetahuan dan teknologi di bidang pesisir 
dan laut. 

“Mari kita wujudkan rasa syukur kita dalam menyambut 
usia ke-22 tahun PKSPL IPB dengan bekerja dengan efektif, 
cerdas dan ikhlas untuk kebangkitan dan kejayaan 
lembaga yang kita cintai ini,” imbuh Dr. Ario. (**/Zul)
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Prof. Yumiko, Guru Besar Asal Jepang Datang ke IPB 
untuk Bicara Manfaat Rumput Laut

Peneliti asal Jepang, Prof. Yumiko Yoshie Stark 
memberikan kuliah khusus membahas rumput laut 
di South East Asian Food and Agricultural Science and 

Technology (SEAFAST) Center, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor 
(LPPM IPB), Kamis (23/8).  Berdasarkan penelitiannya, 
perilaku mengonsumsi rumput laut dalam diet sehari-hari 
memiliki pengaruh yang baik bagi tubuh karena 
mengandung berbagai senyawa kimia yang bermanfaat.

SEAFAST Center  LPPM IPB menggelar kuliah khusus di 
Kampus IPB Dramaga, Kamis (23/8). Acara tersebut bekerja 
sama dengan Tokyo University of Marine Science and 
Technology (TUMSAT). Narasumber merupakan peneliti 
yang telah meneliti berbagai sumber pangan bermanfaat 
bagi tubuh untuk dijadikan sebagai bahan aditif pangan 
bergizi. Penelitian Prof. Yumiko mengenai topik tersebut 
telah berjalan selama 20 tahun yang beberapa tahun 
terakhir merupakan penelitian kolaborasi antara TUMSAT 
dan IPB.

Produk rumput laut segar biasa dikonsumsi oleh 
masyarakat di banyak daerah pesisir di Indonesia, 
meskipun jenisnya sama. Menurut Prof. Yumiko, kandungan 
zat bermanfaat di dalamnya bisa jadi berbeda sesuai 
kondisi alam. “Mempelajari rumput laut satu per satu 
memberikan informasi bagus yang dapat dikembangkan 
sebagai sumber pangan sehat untuk masyarakat,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa dalam produk rumput laut segar 
tidak hanya mengandung serat yang dikenal, tetapi juga 
banyak manfaat lain seperti produk turunan karagenan, 
agar, dan alginat, senyawa fucoidan, fucan, laminaran, 

galaktan sulfat, xylomannan sulfat, dan por�rin, dan dalam 
jumlah kecil senyawa polifenol dan protein fukosantin.

Prof. Yumiko memilih fokus pada tiga produk rumput laut 
yaitu agar, karagenan, dan alginat. Ketiganya merupakan 
serat hasil ekstraksi dari tiga jenis rumput laut berbeda 
namun biasa dikonsumsi di kalangan masyarakat dan 
sering digunakan dalam industri makanan. Diantara 
manfaat yang telah diketahui ialah untuk mengurangi 
konstipasi, mengurangi penyerapan lemak dalam usus, dan 
baik untuk mencegah penambahan berat badan.

“Sebagai bahan tambahan pangan masing-masing jenis 
memiliki efek khusus bagi kesehatan manusia. Karagenan 
baik untuk menurunkan berat badan serta mengurangi 
risiko kanker usus. Agar dan alginat bermanfaat dalam 
menjaga mikroba baik dalam usus manusia sekaligus 
mengurangi penyerapan lemak di dalam usus, ” jelasnya.

Lebih dari 23 jenis rumput laut telah diteliti, namun 
beberapa kriteria ini harus memenuhi agar dapat 
berkembang dengan baik yaitu tidak beracun, dapat 
dikonsumsi manusia, mudah didapatkan dalam jumlah 
banyak, memungkinkan untuk dibudidayakan, serta 
sebagai nilai tambah yaitu mudah terurai dan belum 
banyak dimanfaatkan. 

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh peneliti 
diantaranya mencari metode ekstraksi yang tepat untuk 
menghasilkan produk turunan yang diinginkan serta 
berbagai inovasi dari segi teknis untuk hal tersebut. 
Penelitian yang telah berjalan ini akan terus mencari 
manfaat kesehatan dari rumput laut juga berbagai produk 
potensial lainnya untuk kesejahteraan manusia. (EAW/ris)
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