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Prof. Iskandar Siregar : IPB Sangat Aktif dalam
Riset Internasional

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) merupakan Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) yang sangat aktif dalam riset-riset
internasional. Sehingga IPB menjadi PTN yang
mendapat penghargaan dari Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebagai mitra
peneliti asing terbaik di Indonesia. Demikian disampaikan
Direktur Program Internasional, Prof. Iskandar Zulkarnain
Siregar ketika membuka acara Workshop dan Seminar
Penelitian Hibah Kompetitif Inovasi Pengelolaan

Laboratorium Menuju IPB 4.0 di Auditorium Jannaes
Humuntal hutasoit (JHH) Fakultas Peternakan, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (11/12).
"Peralatan laboratorium sangat cepat berkembang dan
sudah sangat maju. Hal tersebut harus diikuti dengan
kemampuan Sumberdaya Manusia (SDM) atau laboran
dalam menjalankan peralatan tersebut. Pengembangan
kemampuan Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)
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sangat erat kaitannya dengan rencana IPB yang diminta
membangun advant laboratorium karena IPB dinilai sangat
aktif riset internasionalnya,” papar prof. Iskandar
Menurutnya, yang membuat peneliti asing tertarik
menjalin kerjasama riset dengan IPB adalah ranah ilmunya
IPB adalah di bidang life science dan Indonesia merupakan
salah satu negara dengan mega biodiversitas (tanaman,
hewan, mikroba).
“Indonesia menjadi tempat menarik untuk riset-riset
internasional. Berinteraksi terkait riset dengan orang asing
pun memiliki standar tinggi. Keberadaan Protokol Nagoya
dapat membawa bene t bagi kita. Protokol Nagoya
mengatur akses penelitian asing terhadap biodiversitas
Indonesia dan pembagian manfaatnya. Sehingga riset
harus dianalisis di dalam negeri. Untuk itu, salah satu
tujuan pembangunan advant laboratorium adalah agar
riset-riset itu bisa dianalisis di negara kita,” ujarnya.

laboratoriumnya untuk memperbesar peluang riset
internasional dilakukan di dalam negeri atau IPB.
Sementara itu, menurut Ketua Panitia Adha Sari, SP,
workshop ini diharapkan bisa memberikan output berupa
publikasi hasil penelitian seperti prosiding, jurnal nasional
maupun internasional. Total peserta seminar berjumlah 109
orang. Dari PLP IPB 105 orang dan Politeknik AKA Bogor
sebanyak 3 orang dan 1 orang dari Politeknik
Pembangunan Pertanian Bogor. Tahun ini PLP IPB
mendapatkan dana Penelitian Hibah Bersaing PLP untuk
mengembangkan kemampuan para laboran. Sementara itu
Ketua PLP IPB, Nurwanto, S.TP, MSi mengatakan tahun ini
ada 20 judul penelitian yang sudah didanai. Ia berharap ke
depan dana Penelitian Hibah Bersaing PLP meningkat.
Hadir dalam seminar Ketua Forum Tenaga Kependidikan
(Fortendik) IPB yang juga Ketua Umum PLP, Sofyan,
S.Si.MSi. (dh/Zul)

Prof. Iskandar menambahkan bahwa saat ini patner
volunteer yang support mengawal advant laboratorium
adalah dosen-dosen muda yang aktif melakukan publikasi
internasional. IPB juga mulai menata pengelolaan
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Masyarakat Indonesia Minim Konsumsi Buah dan Sayur
akurat dan informasi, serta e siensi market system,” kata
Prof. Slamet.

P

rof. Slamet Susanto, Ketua Perhimpunan
Hortikultura Indonesia (PERHORTI) periode 2017 –
2021 menyampaikan berdasarkan data Balitbangkes
2016 konsumsi masyarakat Indonesia masih didominasi
sereal dan umbi-umbian mencapai 300 ton per tahun,
sementara untuk sayur-sayuran dan buah konsumsinya
masih di bawah 100 ton per tahunnya. “Kebalikan dari
Indonesia, konsumsi buah masyarakat Singapura di atas
300 ton per tahun. Tentu saja kondisi ini dapat
berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta
penyakit yang ditimbulkan diantaranya: stroke, penyakit
jantung, diabetes dan penyakit degeneratif lainnya,” kata
Prof. Slamet dalam Seminar Internasional "Horticulture for
The Quality of Life", Senin (10/12), IPB International
Convention Center, Bogor.
Lebih lanjut Prof. Slamet menyampaikan usia harapan
hidup masyarakat Indonesia pun mencapai 70,1 tahun. Hal
ini termasuk rendah diantara Malaysia 74,9 tahun, Thailand
74,3 tahun, Singapura 82, 2 tahun dan Jepang, 87,2 tahun.
“Ini terjadi karena kita banyak mengonsumsi lebih banyak
karbohidrat, minyak, sedikit mengkonsumsi sayur-sayuran
dan buah-buahan, sehingga berdampak kurang baik bagi
kesehatan. Produk hortikultura memberikan manfaat
untuk kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Prof. Slamet.

Sementara itu, Dr. Awang Maharijaya, Kepala Pusat Kajian
Hortikultura Tropika, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB)
menyampaikan pentingnya kesadaran masyarakat akan
berbagai manfaat kualitas pangan untuk kehidupan lebih
baik. Dr. Awang menjelaskan berbagai peranan hortikultura
yang tidak hanya untuk konsumsi. “Peran hortikultura
penting untuk peningkatan income, membuka lapangan
pekerjaan, peningkatan GDP nasional. Tidak hanya itu
peran hortikultura juga sangat bermanfaat bagi lingkungan
yang lebih baik dan mempercantik lingkungan perkotaan,”
kata Dr. Awang.
Dalam acara yang dihadiri akademisi, peneliti,
hortikulturist serta pembuat kebijakan ini dilakukan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
antara Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI),
PKHT IPB dengan Japanese Society for Horticultural
Science (JSHS) yang ditandatangani oleh Prof. Slamet
Susanto, Dr. Awang Maharijaya, President of Japanese
Society for Horticultural Science, Prof. Sanesuki Kawabata,
dan Prof. Masayoshi Shigyo dari Yamaguchi University,
Japan.
Hadir presenter dari University of Tokyo, Saneyuki Kawabata
and Motoyuki Ishimori Prof. Sobir (Vice President of
SABRAO), Prof. Ming-Tsair Chan dari Academia Sinica
Agricultural Biotechnology Research Center, Taiwan, Mr.
Thunya Taychasinpitak dari Royal Project Foundation,
Kasetsart University, Thailand dan Mr. Rahmansyah
Dermawan dari Shandong Academy and Agricultural
Sciences, Tiongkok. (dh/ris)

Menurut Prof. Slamet, belum lagi income per capita
masyarakat Indonesia pun masih berada di level di bawah
Malaysia, Thailand, dan Singapura. Untuk itu perlunya
meningkat income per kapita untuk meningkatkan daya
beli masyarakat terhadap produk hortikultura. “Untuk itu
butuh strategi untuk memperbaiki produktivitas dan
kualitas produk hortikultura, meningkatkan konsumsi buah
dan sayur, pentingnya kesadaran masyarakat dengan
sinergi antar riset dan pemanfaatan hasil riset, juga
pengasuhan petani di pusat-pusat hortikultura, dukungan
fasilitas dan infrastruktur, pengembangan sistem dan data
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Anggota Keluarga Kerajaan Bahrain Datang ke IPB Bicarakan
Pentingnya Manajemen Rantai Pasok Halal

I

ndustri halal kini tengah mendapatkan perhatian yang
tinggi di dunia internasional. Permintaan untuk produk
halal tidak hanya berasal dari negara-negara muslim
tetapi juga dari negara-negara non-muslim. Oleh karena
itu, diskusi tentang rantai pasokan halal ini sangat
diperlukan.
Hal ini disampaikan Dr. Khalid Alkhalifa, anggota Keluarga
Kerajaan Bahrain sekaligus Ketua Eksekutif dan Ketua
Dewan Pengawas, University College Bahrain saat menjadi
Keynote Speaker pada acara Seminar Internasional Ekonomi
Islam, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB, di Kampus
Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor (10/12).
Dr. Khalid mencontohkan dalam industri makanan
misalnya, aspek produksi menjadi titik fokus karena
prosesnya meliputi bahan-bahan, kebersihan dan
pencampuran makanan.
“Makanan dan jasa tidak cukup hanya sekedar halal, namun
juga harus dalam kondisi baik untuk dikonsumsi dan
halalan toyyiban. Halalan toyyiban ini mencakup
kebersihan, kualitas, logistik dan keamanan,” ujarnya.
Dr. Khalid juga menegaskan bahwa konsep rantai pasokan
halal seharusnya diperkenalkan tidak hanya pada sektor
makanan, tetapi juga sektor lain seperti kosmetik, farmasi,
jasa keuangan, bahkan pariwisata dan produk-produk
rekreasi lainnya. Sementara itu, Dr. Sutan Emir Hidayat,
Dekan Sekolah Bisnis, University Collage of Bahrain
mengatakan bahwa saat ini konsumen tidak hanya

menginginkan produk halal, tapi juga halal secara
prosesnya. “Dengan kata lain, halal harus dari hulu sampai
hilir, mulai proses produksi hingga ke tangan konsumen,”
tuturnya.
Dr. Sutan menerangkan bahwa Bahrain saat ini menjadi
negara muslim yang fokus dalam pengembangan industri
halal. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Bahrain dalam
State of the Global Islamic Economy Report 2018. Dalam
laporan yang dikeluarkan oleh Thomson Reuters ini,
Bahrain berada di posisi 10 teratas untuk keuangan Islam,
obat-obatan dan kosmetik halal dan sektor media halal.
Ekosistem keuangan Islam di Bahrain juga merupakan yang
terbaik kedua setelah Malaysia.
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan Bahrain mendapat
dukungan penuh dari pemerintah. Jika Indonesia ingin
berkembang dan menjadi pusat keuangan Islam dunia,
maka peran dan dukungan pemerintah mutlak diperlukan.
Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Bahrain dalam
pariwisata halal yaitu pemerintah telah mengumumkan
beberapa proyek pariwisata yang tersedia untuk investor
swasta sebagai peluang investasi publik-swasta.
Sementara itu, Dr. Sutan Emir Hidayat, Dekan Sekolah
Bisnis, Universitas Bahrain yang turut hadir mengatakan
bahwa saat ini, konsumen tidak hanya menginginkan
produk halal, tapi juga halal secara prosesnya. Dengan kata
lain, halal harus dari hulu sampai hilir, mulai proses
produksi hingga ke tangan konsumen,” tuturnya.
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Selain Bahrain, saat ini Malaysia berada di urutan pertama
Global Islamic Economy (GIE) Indicator dalam laporan
Thomson Reuters itu dan menjadi negara nomor satu
dalam makanan halal, keuangan Islam, dan pariwisata halal.
Prof. Dr. Irwandi Jaswir, Direktur International Institute for
Halal Research and Training (INHART), International Islamic
University Malaysia (IIUM) mengatakan bahwa halal
merupakan sumber baru dalam pertumbuhan ekonomi.
Prof. Iswandi Jaswir adalah alumnus Teknologi Pangan IPB,
penerima penghargaan bergengsi “King Faisal International
Prize 2018” yang diserahkan langsung oleh Raja Salam bin
Abdul Aziz Al Saud di Riyadh, Saudi Arabia, Maret lalu atas
kontribusi besarnya dalam pengembangan Halal Science
yang berkat penemuannya akan mempermudah umat
Islam dalam mendeteksi unsur haram pada makanan atau
produk lainnya seperti obat dan kosmetik. Banyak orang
kemudian menjulukinya “Profesor Halal”.
Menurutnya, kesuksesan Malaysia dalam industri halal
dikarenakan Malaysia memiliki halal ekosistem yang
lengkap meliputi produksi, jasa, infrastruktur, kapasitas
sumberdaya manusia dan dukungan pemerintah.
Dalam seminar ini juga diurai upaya pemerintah Indonesia
dalam mendukung industri halal yang disampaikan oleh
Prof. Bambang Soedibyo, selaku Direktur Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS). Prof. Bambang mengatakan, BAZNAS

memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk banyak
wirausaha mustahik kecil dalam penghasilan dan
pemasaran produk-produk halal melalui program
pemberdayaan mustahik salah satunya dengan
pembiayaan mikro untuk wirausaha mustahik.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem
Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat M.Sc.
F.Trop mengatakan bahwa sebagai perguruan tinggi, IPB
juga memperhatikan masalah halal ini secara khusus dan
tentang bagaimana memperbaiki isu-isu agroindustri halal
secara umum.
“Sebagai contoh, IPB dan para ahli telah secara aktif terlibat
dalam isu halal seperti penelitian, inovasi, inkubator bisnis
dan lain-lain. Bahkan IPB memiliki pusat penelitian halal
yang memiliki tugas khusus dalam hal halal. Ini karena
kami menyadari pentingnya masalah ini,” ujarnya.
Seminar yang diinisiasi Departemen Ilmu Ekonomi Syariah
IPB dan Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syari'ah (CI-BEST)
ini turut dihadiri Dr. Tawat Noipom, Direktur Halal Institute,
Prince Songkla University Thailand, Dr. Subandriyah Kepala
Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal BPJPH,
Kementerian Agama RI, Prof. Khaswar Syamsu, Kepala Pusat
Studi Halal IPB, dan Riko Wardhana, Group Head Digital
Banking, Bank Syariah Mandiri. (Rz/Zul)
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Sekolah Vokasi IPB Persiapkan Mahasiswanya
Jadi Jurnalis Kompeten
sehingga beritanya mau dibuat apapun tetap enak,” kata
Rahma. Rahma juga mengingatkan agar mahasiswa aktif
berorganisasi sehingga bisa merasakan dinamika yang
terjadi di tengah masyarakat. “Makin banyak mengenal
orang maka makin banyak referensi perspektif yang
meningkatkan kreativitas.”

P

ersiapkan calon jurnalis yang kompeten, Mahasiswa
semester 3 Program Keahlian Komunikasi Sekolah
Vokasi Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar
Seminar Jurnalistik bertajuk “Journalist Starting Point 2018”,
Minggu (9/12), di Pajajaran Suites Hotel, Bogor.
Dr. Ir. Wahyu Budi Priyatna, M.Si, Koordinator Program
Keahlian Komunikasi mengatakan seminar tahunan ini juga
dalam rangka sebagai tugas akhir mata kuliah Event
Organizer. Dr. Wahyu mengaku khawatir dengan realita
peran kualitas media masa kini yang belum mampu
menjadi salah satu pilar yang benar bagi pembangunan
bangsa. “Saya berharap dengan adanya seminar jurnalistik
ini dapat menambah wawasan yang dapat berdampak
positif bagi mahasiswa,” ujar beliau.

Sementara itu, Djati Darma membawa materi seputar ilmu
penyampaian berita sebagai News Anchor korporasi Surya
Citra Televisi (SCTV). Djati mengatakan bahwa seorang
news anchor tidak hanya bertanggung jawab
membawakan berita, melainkan merencanakan dan
mengarahkan alur acara. Djati juga menambahkan poin
penting pada suara seorang news anchor adalah
microphonic voice, artikulasi yang jelas, variasi intonasi,
dan tenaga suara yang terjaga. “Penyampaian berita harus
jelas dan tepat sasaran,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Walikota Bogor, Ir. Usmar
Hariman mengapresiasi digelarnya kegiatan ini. “Saya
mengucapkan terima kasih sudah diundang dan
menambah wawasan dalam acara ini,” ujarnya. (adit/ris)

Arbain Rambey, fotografer jurnalistik senior di media
Kompas menyampaikan teknik fotogra . “Ngefoto bisa jadi
gampang dan Anda semua bisa menjadi seorang fotografer
jurnalistik,”ungkap Arbain. Arbain menampilkan klasi kasi,
unsur, dan kisah perancangan foto diselingi dengan
penampilan hasil foto yang membuat peserta acara
semakin tervisualisasi. “Tidak ada foto dalam foto jurnalistik
yang tidak dirancang sebelumnya,” ujar Arbain. Di akhir
sesi, tiga peserta beruntung dapat merasakan pengalaman
langsung mengambil foto dengan didampingi langsung
oleh Arbain sendiri.
Rahma Hayuningdya, News Anchor dari NetTV secara
atraktif menjabarkan industri kreatif seputar pembuatan
acara televisi berbasis berita mulai dari praproduksi yang
berkutat pada rapat perencanaan, produksi yang turun
langsung di lapangan, sampai pascaproduksi dengan
serba-serbi penyuntingannya. “Reporter saat liputan itu
bagaikan belanja. Mencari bahan-bahan harus segar,
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Forum Wacana IPB Gelar Simulasi Tes IELTS

M

emiliki kemampuan berbahasa asing terutama
bahasa Inggris merupakan syarat utama
seseorang bisa mendapatkan beasiswa di luar
negeri. Salah tes kemahiran bahasa Inggris yang diakui
oleh dunia internasional adalah International English
Language Testing System (IELTS).
IELTS bisa digunakan untuk kepentingan imigrasi atau
melanjutkan studi ke luar negeri terutama negara-negara
persekutuan Inggris. IELTS juga mulai diakui oleh Amerika
Serikat dan sekitar 6000 organisasi di dunia. Instansi di
dalam negeri juga sudah mulai menjadikan IELTS sebagai
syarat kelulusan atau naik jabatan.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan bahasa
Inggris mahasiswa dan masyarakat sekitar, Forum
Mahasiswa Pascasarjana (wacana) Wacana Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar Simulasi IELTS dan
Seminar Beasiswa di Kampus IPB Dramaga, Bogor (9/12).
“Acara ini bertujuan untuk memberikan ruang, akses,
informasi dan pemahaman penting bagi peserta untuk
mempersiapkan diri dalam mengikuti test IELTS melalui
kegiatan simulasi, pembahasan soal serta seminar tips dan
trik menghadapi ujian IELTS. Selama tiga jam peserta
mendapatkan materi ujian listening, writing dan reading.
Peserta berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri

maupun swasta di Jabodetabek dan Bandung,” ujar
Radyum Ikono, Ketua Forum Wacana IPB.
Menurutnya, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama
dengan Bakti Nusa Bogor, founder Sahabat Beasiswa
(portal informasi dan pembinaan beasiswa), Lembaga
Bahasa ngeIELTS, Dompet Dhuafa Pendidikan dan Gerakan
Cinta Anak Tani (GCAT).
“Selain simulasi, untuk membuka wawasan peserta dalam
mempersiapkan diri meraih beasiswa, kami juga menggelar
seminar beasiswa luar negeri. Seminar ini lengkap dengan
informasi lembaga atau kampus yang memiliki beasiswa
dan juga hal-hal yang perlu disiapkan untuk mendapatkan
beasiswa tersebut. Seperti bagaimana mempersipkan
kelengkapan administratif yang diperlukan, menulis riset
proposal yang baik dan benar serta menghubungi
professor atau universitas tujuan,” terangnya.
Sebagai bentuk kepedulian bersama, pada kesempatan ini
juga diberikan donasi untuk ikut berkontribusi dalam
kegiatan Gerakan Cinta Anak Tani (GCAT). Yakni sebuah
gerakan pemberian beasiswa bagi siswa-siswi dari keluarga
petani di daerah sekitar kampus IPB Dramaga, Bogor.
(**/Zul)
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