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Sumbangsih IPB University untuk Kemaritiman Indonesia
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PB University melalui Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir

Prof Dr (HC) KH Ma'ruf Amin dan dihadiri oleh Dirjen

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bekerjasama

H Purnomo dan Rektor IPB University, D. Arif Satria.

dan Lautan (PKSPL), Lembaga Penelitian dan

dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

menyelenggarakan kegiatan Konferensi Internasional yang

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Ir R Agus

KH Ma'ruf Amin menyampaikan beberapa hal penting

bertajuk 'Port, Shipping and Maritime Logistics:

terkait semangat bekerjasama membangun Indonesia

Indonesia', Kamis (26/9).

potensi kemaritiman yang harus mampu dikelola dengan

Responding to Millennial Challenges and Opportunities in

sebagai poros maritim dunia. "Bangsa Indonesia memiliki
baik, karena potensi ini akan menjadi permasalahan bila
tidak kita kelola dengan baik. Sebagai negara yang 70

Konferensi ini yang dibuka resmi oleh Wakil Presiden

Terpilih 2019 yang akan dilantik 20 Oktober mendatang,

persen lebih wilayahnya perairan, Indonesia harusnya
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unggul di bidang kemaritiman, namun kini kita masih
berproses untuk mengoptimalkan potensi tersebut.

Presiden Jokowi juga sudah bertekad ingin Indonesia
menjadi poros maritim dunia. PKSPL IPB University telah

banyak memberikan banyak gagasan dalam mencapai

cita-cita kita bersama tersebut. Saya juga berharap,

dengan adanya acara ini bisa terjalin kerjasama antara

pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk

memajukan sektor Kemaritiman Indonesia," ucap Prof KH

Ma'ruf Amin.

Dr Arif Satria juga turut mengatakan pentingnya sektor

kemaritiman di era Revolusi Industri 4.0. "PKSPL IPB

Selanjutnya juga akan dibangun Pelabuhan di Bau Bau
dan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Tak lupa juga, 20

trayek tol laut yang menjadi target pembangunan ke

depan, 113 trayek penerbangan perintis, penyelenggaraan

Public Service Obligation (PSO) kapal (26 kapal PT Pelni)
dan enam trayek kapal angkutan ternak," Purnomo.

Kegiatan ini yang merupakan salah satu rangkaian dalam
kegiatan Dies Natalis IPB University ke-56 ini .

Konsorsium Kemaritiman IPB University yang terdiri dari
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Sekolah

Bisnis (SB), Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) dan

Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta). (KD/ris)

University telah melaksanakan studi pada 2018, dari 12

juta barel Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 59,4 juta

Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) komoditi yang berlalu

lalang di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, Indonesia
baru dapat mendapatkan 20 persen dari komoditas
tersebut. Pada tahun 2015, sumbangan sektor

kemaritiman menyumbangkan 28,34 persen atau setara
dengan 182 juta dollar. Hal ini tentu masih dapat kita

kembangkan lagi dengan posisi geostrategis Indonesia di
kancah bisnis kemaritiman internasional. Maka dari itu,

IPB University mengundang para pebisnis kemaritiman

level regional, pebisnis kapal ekspedisi dan pengiriman

logistik, serta seluruh stakeholder bidang kemaritiman
untuk mendiskusikan inovasi-inovasi yang mampu

meningkatkan performa kemaritiman Indonesia," ujar Dr

Arif Satria.

Ir R Agus Purnomo juga turut menyampaikan proyekproyek pemerintah untuk meningkatkan performa sektor

kemaritiman. "Saya ingin mengucapkan terima kasih

kepada IPB University atas berbagai macam sumbangsih

gagasan serta riset pada sektor kemaritiman. Semoga bisa
menambah pengetahuan, efisiensi dan efektivitas dalam
meningkatkan perekonomian nasional dari sektor

kemaritiman. Indonesia merupakan negara maritim
dengan 95 ribu kilometer garis pantai. Namun, selama ini
pembangunan dan kegiatan kemaritiman masih bertumpu
pada Indonesia bagian Barat. Maka dari itu,
pengembangan Kawasan Timur Indonesia agar

menurunkan biaya logistik untuk pembangunan dan
konsumsi saudara-saudara kita di Timur Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman

merupakan salah satu langkah kongkrit. Pemerintah akan

terus meningkatkan tujuh pelabuhan paling berpengaruh.
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Teken MoU, IPB University Lanjutkan Kerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Tegal
mengontrol ikan, kualitas air dan lain sebagainya,” ujar Dr
Arif. Bagi Dr Arif, upaya mempercepat proses transformasi
pertanian, perikanan dan peternakan menuju 4.0 tidak
bisa dilakukan tanpa ada kolaborasi dari daerah. Sehingga
dengan kolaborasi ini diharapkan mendorong kemajuan
pertanian di Kabupaten Tegal.

I

PB University sepakat melanjutkan kerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Tegal. Kerjasama tersebut
dituangkan dalam nota kesepahaman atau
Memorandum of Understanding (MoU) yang
ditandatangani langsung oleh Rektor IPB University, Dr
Arif Satria dan Bupati Tegal, Dra Hj. Umi Azizah di Kampus
Dramaga, Kamis (24/9).
Ruang lingkup kerjasama berfokus kepada bidang
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyakarat
meliputi kegiatan kuliah kerja nyata tematik, klinik
tanaman, budidaya perikanan darat, pengembangan
sekolah peternakan rakyat dan mobilisasi mahasiswa IPB
Goes To Field. Dalam kesempatan tersebut, Dr Arif Satria
menyampaikan, IPB University saat ini merupakan salah
satu perguruan tinggi pada peringkat 100 besar dunia
dalam bidang pertanian dan masuk urutan ke-12 di Asia.
Sementara untuk tingkat nasional, menurut
pemeringkatan Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun 2019, IPB
University menjadi kampus terbaik ketiga di Indonesia.
“Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) sebagai salah satu
upaya IPB untuk mentransformasi masyarakat agar
memiliki daya saing yang lebih baik,” terang Dr Arif. Dr Arif
menambahkan, SPR yang kini dikembangkan IPB
University telah mengakomodir teknologi-teknologi baru,
sehingga tidak sekedar mengelola ternak namun juga
menyiapkan sumber air yang semua prosesnya
menggunakan teknologi 4.0 seperti satelit dan sensor,
misalnya.
“IPB University juga sudah mengembangkan pola
pemberian pakan secara otomatis menggunakan
smartphone untuk perikanan darat. Saat ini risetnya masih
terus disempurnakan agar semua menggunakan
smartphone, tidak hanya pakan tapi ke depan bisa untuk

Sementara itu, Bupati Tegal mengungkapkan bahwa
dirinya kali pertama datang ke kampus IPB University.
Kampus yang menurutnya namanya terus melejit dari
sejak awal berdiri. Menurutnya, penandatanganan MoU ini
tidak lain bertujuan untuk meneguhkan kembali jalinan
kerjasama yang telah terbangun baik selama 15 tahun.
“Saya dan semua rombongan sekaligus mewakili petani
dan masyarakat Tegal menyampaikan terima kasih kepada
IPB yang telah mempercayai Kabupaten Tegal sebagai
daerah dampingan, mitra membangun dalam
berkolaborasi menciptakan kemajuan, kebaharuan dunia
industri dan budidaya pertanian,” ujar Bupati Tegal.
Dampak pendampingan pertanian oleh IPB University pun
disampaikan Umi Azizah. Pendampingan IPB melalui
pembibitan tanaman bawang putih lokal, begitu dirasakan
manfaatnya oleh petani bawang di daerahnya. Produksi
bawang putih di Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan
Bojong pernah mengalami masa emas di tahun 80-90an.
Akan tetapi sejak tahun 1991 sampai 2015, tidak ada lagi
petani yang mau menanam bawang putih. Mereka hampir
putus asa, karena hasil panen kecil-kecil, harganya murah
bahkan tidak laku karena kalah saing dengan bawang
putih impor.
“Kerjasama Bank Indonesia (BI) dengan IPB University
saat itu, melalui penelitian yang dilakukan Prof Sobir,
Alhamdulillah hasilnya sangat menggembirakan. Ketika
awal demplot itu hanya 3000 meter persegi, di tahun
2019 meningkat sangat tajam menjadi 478 hektar.
Bahkan saat ini banyak petani muda antusias ingin
menanam bawang putih,” kata Umi Azizah.
Kedua pihak, baik IPB University maupun pemerintah
Kabupaten Tegal menyambut baik jalinan kerjasama ini.
Dengan harapan supaya proses sinkronisasi dan sinergi
kebijakan pembangunan pertanian Kabupaten Tegal bisa
berjalan lebih cepat dengan dukungan program dan
kegiatan dari IPB University yang adaptif dan responsif
dalam menjawab tantangan pertanian yang dihadapi.
(Rz/ris)
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Mendag: Indonesia Terlambat Antisipasi
Gempuran Produk Impor yang Murah

M

enteri Perdagangan (Mendag) Republik

koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

Indonesia (RI), Enggartiasto Lukita

daerah dalam kegiatan perlindungan konsumen dan tertib

mengatakan bahwa Indonesia terlambat

niaga serta penyusunan rencana Strategis Direktorat

mengantisipasi masuknya barang-barang dari luar negeri

Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen

dengan harga murah. Jika ini terus berlanjut, maka

PKTN) periode 2020-2024.

kepercayaan konsumen terhadap produk-produk dalam
negeri akan semakin turun, apalagi produk lokal tidak
mampu bersaing dengan produk luar baik dari kualitas
maupun harga. Untuk itu, konsumen semakin perlu
dilindungi dan dicerdaskan. Peran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan menjadi sangat esensial sebagai lini

Peserta kegiatan adalah para kepala dinas yang
membidangi perdagangan serta kepala bidang yang
menangani perlindungan konsumen dan tertib niaga dari
34 Dinas Perdagangan dan Perindustrian se-Indonesia,
pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan

terdepan dalam proram perlindungan konsumen.

serta pejabat eselon II di lingkungan Ditjen PKTN.

Hal ini disampaikan Mendag saat membuka Urun Rembug

Salah satu pembicara yang hadir yakni Dr. Megawati

Strategi Perlindungan Konsumen Nasional dalam rangka
Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga 2020-2024 di Hotel Pullman Vimala Hills, CiawiBogor (26/9). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan

Simanjuntak, akademisi dari Departemen Ilmu Keluarga
dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB
University. Dalam kesempatan ini, Dr Megawati
memaparkan tentang potret kondisi konsumen Indonesia
saat ini dan tantangan pemberdayaan konsumen.
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Konsumen saat ini berada di era beragamnya barang dan

pengusaha dan mengembangkan program digital melalui

jasa di pasar, informasi yang asimetris, dan ekonomi

kerjasama dengan lembaga-lembaga lain seperti

digital. Hasil penelitian indeks keberdayaan konsumen

Kemenkominfo, BPOM, dan lain-lain. Motto yang harus

yang telah dilakukan di 34 propinsi menunjukkan masih

digencarkan adalah “To Promote and Protect Consumer,”

banyak konsumen yang tidak mengetahui haknya dan

ujarnya.

lembaga perlindungan konsumen, serta rendahnya
keinginan konsumen untuk komplain ketika merasa
kecewa terhadap pelaku usaha.

Sementara itu Ardiansyah Parman, menyampaikan
paparan tantang rekomendasi yang telah diajukan ke
presiden. Yakni rekomendasi pengembangan perlindungan

“Untuk meningkatkan keberdayaan konsumen maka

konsumen, dan kondisi kelembagaan perlindungan

edukasi konsumen harus diintensifkan dan diekstensifkan

konsumen di Indonesia.

dengan frekuensi yang lebih sering dan sasaran mencakup
kalangan yang luas mulai anak sekolah, mahasiswa,
lembaga-lembaga masyarakat dan rumah tangga. Selain
itu perlu adanya perbanyakan dan sosialisasi saluran
komplain. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) juga harus menjadi salah satu fokus
utama. Pelaku usaha perlu menjadi sasaran edukasi, untuk
nantinya mereka juga dapat menjadi agen edukasi kepada
konsumen,” ujarnya.

“Ke depan perlindungan konsumen adalah Konsumen
Centris. Pemerintah, LPKMS (Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat), BPSK (Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen), BPKN dan pelaku
usaha bersama-sama terlibat dalam perlindungan
konsumen. Perlindungan konsumen dapat berkontribusi
mewujudkan pencapaian Product Domestic Bruto (PDB)
24.000 Triliun pada tahun 2024,” imbuhnya. (**/Zul)

Selain Dr Megawati, acara ini juga menghadirkan
Ardiansyah Parman selaku Ketua Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN), Dr Bayu Krisnamurthi
mewakili akademisi dari Departemen Agribisnis, Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University yang
pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Perdagangan RI
periode 2009-2014.
Dr Bayu Krisnamurthi mengusulkan agar setiap dinas
harus segera memasukkan konsumen sebagai konstituen
utama, kemudian menyesuaikan struktur program dengan
mengubah paradigma program Dinas Perdagangan dan
Perindustrian menjadi 70 persen untuk kegiatan promosi/
edukasi/ sosialisasi, 25 persen untuk
pengawasan/penegakan hukum, serta 5 persen untuk
penyelesaian sengketa.
“Pendekatan dengan memfokuskan pada sosialisasi
konsumen akan menghasilkan perlindungan konsumen
yang simpatik dibandingkan jika fokusnya pada penegakan
hukum. Promosi dilakukan kepada konsumen dan
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Mentan Amran: Indonesia Masuk Eksportir No 5 Dunia

M

enteri Pertanian Republik Indonesia (RI),

Amran Sulaeman mengatakan bahwa

Indonesia menduduki peringkat kelima

eksportir terbesar di dunia. Bahkan untuk Pendapatan

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Rektor bidang

Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan, IPB University,
Prof. Dr. Agus Purwito mengatakan bahwa tantangan

Peragi saat ini adalah upaya meningkatkan produksivitas

Domesik Bruto (PDB), Indonesia meraih posisi terbaik

dari produk pertanian yang berkualitas dengan jumlah

Menteri Amran saat menghadiri Kongres dan Seminar

teknik agronomi yang dihasilkan untuk membantu petani.

kelima dari 224 negara di dunia. Hal ini disampaikan

Nasional Perhimpunan Agronomi Indonesia (Peragi) di

Auditorium Sadikin Sumintawikarta- Bogor, (24/9) hasil
kerjasama antara Peragi, IPB University dan Kementerian

cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui

Sementara itu, Ketua Umum Peragi, Prof Dr Ir Andi
Muhammad Syakir menyampaikan bahwa Peragi memiliki

Pertanian RI.

potensi besar dalam membangun pertanian Indonesia

“Ekspor semuanya naik. Bahkan pertumbuhan ekonomi

pertanian, aplikasi industri 4.0 yang berbasis internet

Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan

farming.

peran serta Peragi selama ini, Peragi yang paling banyak

“Teknik budidaya pertanian presisi mengkondisikan

sesuatu yang tidak dipikirkan orang. Misal, buatlah labu

tanaman secara cepat dan tepat. Dengan demikian

teknologi pasti bisa. Saya juga berharap Peragi dapat

menekuni usaha pertanian dalam menunjang ekonomi

sektor pertanian kita baru-baru ini mencapai 3,7 persen.
pemerintah 3,5 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari
berkontribusi. Ke depan saya ingin Peragi membuat

melalui peran sebagai agronom modern. Di sektor

banyak digunakan untuk pengembangan precision

budidaya pertanian dijalankan sesuai dengan kebutuhan

yang besarnya bisa menggegerkan dunia, dengan

diharapkan para generasi milenial lebih tertarik untuk

berpikir out of the box, membuat sesuatu yang tidak

keluarganya,” ujarnya. (dh/Zul)

dipikirkan orang. Selain itu di era digital, Peragi juga harus
berubah mengikuti perubahan saat ini,” tambahnya.
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IPB University dan Kemenkomar Gelar Forum Koordinasi Inovator
Produk Kelautan dan Perikanan (ForKIPKP) Zona I
Collaborative Research Center (CRC) kawasan Science
Techno Park (STP) IPB University, Taman Kencana, Bogor.
Acara yang dibuka oleh Wakil Rektor BIdang Inovasi,
Bisnis dan Kewirausahaan, Prof Erika B Laconi ini menjadi
wadah komunikasi yang dikoordinasikan oleh
Kemenkomar untuk mencari solusi atas permasalahan
inovator dan menjembatani proses berbagi informasi
antara inovator dengan pelaku usaha dan mitra lainnya.
“Selain itu, acara ini mensinergikan inovator produk

R

kelautan dan perikanan seluruh Indonesia sehingga

encana Pembangunan Jangka Menengah

memperkuat penumbuhan industri baru, peningkatan
daya saing dan hilirisasi inovasi,” kata Prof Erika.

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 telah

Sementara itu, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual

menetapkan bahwa sasaran nasional terkait

IPB University, Dr Ir Syarifah Iis Aisyah, MScAgr

produksi perikanan khususnya produk hasil olahan

mengatakan, acara ini tidak hanya sebagai wadah berbagi

perikanan dan kelautan merupakan target nasional yang

informasi. “Tetapi juga display produk inovasi dan temu

harus dicapai dan dikoordinasikan oleh Kementerian

bisnis untuk mencari mitra industri yang mau

Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar).

menggunakan inovasi dari perguruan tinggi dan lembaga

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa,

penelitian dan pengembangan (litbang),” kata Dr Syarifah.

Kementerian Koordiantor bidang Kemaritiman RI

Pada kegiatan ForKIPKP Zona I dilaksanakan kegiatan

(Kemenkomar), Agung Kuswandono mengungkapkan

temu bisnis yang terbagi dalam tiga bidang yaitu pangan,

potensi sumber daya hayati laut dan perikanan

kosmetik dan obat, serta mesin dan alat. Hadir sebagai

merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan

narasumber kegiatan ini adalah perwakilan dari Direktorat

juga penyangga kelangsungan kehidupan manusia, baik

Jenderal (Ditjen) Penguatan Inovasi Kementerian Riset,

untuk sandang, pangan, papan, bahan obat-

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Ditjen

obatan/farmakologi, bisnis, dan jasa ekosistem

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

(ecosystem services).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Industri

Untuk memperkuat peran inovator di bidang kelautan dan
perikanan, telah dideklarasikan pembentukan Forum
Koordinasi Inovator Produk Kelautan dan Perikanan
(ForKIPKP) pada 18 September 2018. “Pada tahun 2019,
kegiatan ForKIP KP terbagi menjadi tiga Zona Wilayah di
Indonesia, yaitu Jawa Barat (Zona I), Jawa Timur (Zona II),
dan Sulawesi Selatan (Zona III),” kata Agung Kuswandono.
Kegiatan ForKIPKP Zona I dilaksanakan oleh IPB University
bekerjsama dengan Kementerian Koordintor bidang
Kemaritiman RI pada 26 September 2019 di Gedung

Argo Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan best
practices hilirisasi inovasi produk kelautan dan perikanan
oleh Prof Linawati Hardjito, inovator IPB University, dan
perwakilan dari Tropical Seaweed Innovation Network
(TSIN). Kegiatan ini diikuti oleh para inovator di bidang
kelautan dan perikanan, diantaranya dari IPB University,
lembaga penelitian dan pengembangan di bawah
koordinasi KKP, Kementerian Perindustrian (Kemenperin),
dan para pelaku usaha serta pemangku kepentingan
terkait lainnya. (*/ris)
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IPB University Bersama Binus University
Ajak Pengusaha Belajar Komunikasi Brand Online
untuk beradaptasi melalui komunikasi online, satu cara
yang tepat untuk memenangkan persaingan,” ujar Imza.
Sementara itu, Amalia E. Maulana selaku narasumber
mengawali pembicaraannya dengan menyampaikan hasil
penelitian ethnography-nya tentang ikan patin. Amalia
mendapatkan temuan penting tentang kebingungan
konsumen seputar ikan patin fillet yang beredar di pasar di

S

alah satu dari tridarma perguruan tinggi adalah
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dan setiap

pengajar di perguruan tinggi perlu memasukkan

kegiatan ini dalam portofolionya. Membagikan ilmu dan
mengajarkan pengetahuan adalah bagian terpenting dari
kegiatan pengabdian tersebut.
Menyadari pentingnya hal tersebut, IPB University
bersama Binus University menggelar Pelatihan
Komunikasi Brand Online yang Efektif untuk member
Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia (APCI), Rabu (25/9)
di Hotel Whiz Prime, Bogor. Kegiatan ini dalam rangka
hibah Kemenristekdikti, Program Kemitraan Masyarakat
diketuai oleh Amalia E. Maulana, PhD, staf pengajar Binus
University dan anggotanya Dr Ir Irzal Effendi, MSi dan
Cecilia Eny Indriastuti, SPi, MSi, dari IPB University.
Dalam sambutannya, Dr Irzal Effendi menjelaskan betapa
pentingnya kerjasama antar universitas. Latarbelakang
beliau di budidaya patin akan saling melengkapi dengan
keahlian pemasaran dari pemateri Komunikasi Brand
Online yaitu Amalia E. Maulana, PhD dari Binus University.
Ketua APCI, Ir Imza Hermawan menyambut baik kegiatan
ini. Imza mengungkapkan, pelatihan tersebut sangat
bermanfaat bagi para anggota khususnya para pengusaha
yang berskala kecil dan menengah. “Pelatihan ini berguna
untuk meningkatkan kesadaran pengusaha patin bahwa
branding sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa
diabaikan. Revolusi Industri 4.0 menuntut pelaku usaha

Indonesia.
“Ini menjadi persoalan utama dalam pemasaran patin di
pasar dalam negeri yang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebelum setiap anggota asosiasi mulai
meningkatkan kegiatan komunikasi brand-nya secara
online. Saat ini masih simpang siurnya penamaannya,”
ungkap Amalia.
Hasil penelitian ini menyebutkan, saat ini konsumen
kebingungan terhadap istilah patin, dori, dan pangasius
yang dianggap konsumen sebagai jenis ikan yang
berbeda-beda padahal intinya merujuk kepada ikan yang
sama. Karenanya Amalia menegaskan, perlu kerja sama
dari seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya dari
pihak asosiasi, pelaku usaha, pedagang dan Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Untuk bisa memasarkan brand ikan patin secara online
maka pengusaha butuh memahami media habit dan
kebutuhan pada konsumennya. Menurutnya, cerita-cerita
menarik seputar ikan patin fillet perlu digali oleh para
pengusaha. The Power of Story terhadap ikan patin sangat
penting dalam komunikasi online.
“Saat ini keberadaan perusahaan di dunia digital belum
menjadi prioritas dan banyak pengusaha yang masih
merasa gamang untuk berkomunikasi secara lebih baik
dan tajam di media ini. Acara pelatihan ini menjadi
moment yang baik untuk para pengusaha patin,
khususnya yang kecil dan menengah untuk lebih berbenah
terhadap tampilannya di dunia digital dan menjadi
pemenang di hati konsumennya,” tutup Amalia. (Rz/ris)
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Agrianita IPB University Bagikan
Ribuan Pisang Gratis pada Mahasiswa

A

grianita IPB University bagikan ribuan pisang

gratis kepada mahasiswa dalam acara “Makan
Buah Supaya Sehat”, Jum'at (27/9) di Kampus

bagi tubuh tapi sering diabaikan. “Sekarang ini penyakit

seperti darah tinggi, stroke juga menyerang anak-anak

remaja juga. Penyakit tersebut bisa diakibatkan karena

Dramaga. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan

kurang asupan buah dan sayur. Hal tersebut dipicu oleh

ditemui dilokasi acara menyampaikan sangat

(fast food), banyak makan makanan berlemak dari

dan Keuangan IPB University, Prof Agus Purwito saat
mengapresiasi kegiatan Agrianita IPB University. “Ini

pola makan yang tidak sehat, makan makanan cepat saji

gorengan, sehingga tertumpuk kolesterol jahat. Kebiasaan

adalah inisatif yang baik agar mahasiswa Program

ini sering dilakukan oleh anak-anak remaja. Untuk itu

mahasiswa makan buah. Kebanyakan anak muda tidak

mencegah berbagai penyakit,” papar Dr Sri.

ini secara rutin. Mudah- mudahan bisa menjadi tradisi,

Menurut Dr Sri, buah pisang menjadi pilihan karena pisang

Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) membiasakan
suka buah. Agrianita IPB University menggelar kegiatan

sehingga mahasiswa IPB University sehat,” kata Prof

makan buah sehat ini merupakan antisipasi dini, untuk

mengandung mineral yang baik bagi metabolisme

Agus.

manusia, juga ada zat penenang dan baik buat anak anak

Ketua Bidang Kesehatan, Kesenian dan Olahraga Agrianita

IPBUniversity,” tambahnya.

IPB University, Ina Roosdiana Agus Purwito berharap

dengan kegiatan berbagi buah ini, selain agar mahasiswa
sehat, juga agar mahasiswa teredukasi dan terbiasa
makan buah, lebih memilih buah daripada gorengan untuk

remaja. “Ini bukti kecintaan kami terhadap mahasiswa

Rencananya kegiatan ini akan digelar rutin. Buah yang
disajikan pun akan beragam berganti, sambil
memperkenalkan buah nusantara. Dengan kegiatan ini

sarapan dan mencintai buah nusantara.

juga akan membantu petani buah dan secara tidak

Koordinator kegiatan Makan Buah Supaya Sehat, Dr dr Sri

membeli buah lokal. (dh/ris)

langsung semua akan teredukasi mengkonsumsi dan

Budiarti menyampaikan, buah merupakan nutrisi penting
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IPB University Jalin Kerjasama dan Pengumuman
Penerima Hunian Resort (U-Resort) 2019
program sarjana harus masuk asrama dulu. Maka semakin
banyak jumlah mahasiswa, semakin banyak kamar
asrama yang harus disiapkan. Selain itu semakin banyak
ruang kelas yang harus disiapkan tentu manjadi beban
berat baik internal kampus berupa tanah akan semakin
habis, lingkungan tidak green lagi dan tidak ramah
lingkungan,” tuturnya.

I

PB University dan PT Prima Permata Agung,

pengembang University Resort (U-Resort), Bogor jalin

kerjasama. Penandatanganan kerjasama dilakukan di

Kopicentrum Kampus IPB Dramaga Bogor (24/9). Dalam
kerjasama ini University Resort (U-Resort) berikan
beasiswa berupa hunian gratis bagi mahasiswa atau
mahasiswi IPB University yang berprestasi.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Wakil Rektor
bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr Drajat
Martianto dengan Direktur Utama dari PT Prima Permata
Agung, Dr Ir Lukman Purnomosidi, MBA yang disaksikan
oleh Direktur Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir,
Dr Alim Setiawan, Managing Director PT Prima Permata
Agung, Rio Purnomosidi, jajaran pejabat IPB University
dan jajaran staf University Resort (U-Resort).
Dr. Drajat Martianto mengatakan kerjasama ini unuk
memberikan fasilitas bagi sebagian mahasiswa IPB
University yang membutuhkan dan berprestasi untuk
mendapatkan hunian yang layak dan mendukung
kelancaran proses pendidikannya, sehingga bisa
menyelesaikan studinya dengan baik. Ini suatu yang
sangat menggembirakan, membanggakan dan membantu
bagi IPB University terutama mahasiswanya.
“IPB University sekarang menyusun rencana jangka
panjang sampai tahun 2045, salah satu yang sedang
dihitung adalah berapa jumlah mahasiswa yang ideal bagi
IPB University. Sementara kita tahu membangun gedung
yang baru bukan suatu yang mudah, apalagi ketentuan
bagi mahasiswa baru IPB University yang merupakan

Dr. Drajat menegaskan saat ini kita berada pada situasi
dimana jamannya tidak harus segala sesuatu dikerjakan
sendiri melainkan harus ada kerjasama dan kolaborasi
baik antara instansi pemerintah dengan swasta termasuk
perguruan tinggi dengan swasta. Untuk itu dalam
pembangunan asrama bisa kerjasama dengan pihak
swasta termasuk kerjasama dengan pengembang
University Resort (U-Resort). Kehadiran pengembang
University Resort (U-Resort) sesuatu yang baik sesuai
dengan kebutuhan IPB University dalam hal ini mengenai
hunian untuk mahasiswa.
Sementara itu Dr Lukman menyampaikan bahwa
pemberian beasiswa kepada empat mahasiswa IPB
University ini merupakan bagian dari komitmen
pengembang dalam mendukung program pendidikan di
kampus IPB University. University Resort (U-Resort)
sanggup menyediakan asrama dengan 1000 unit kamar
untuk menjadi mitra IPB University.
Empat mahasiswa IPB University penerima beasiswa
hunian dari University Resort (U-Resort), Bogor
diantaranya Muhammad Evan Nurrahmawan Program
Magister Fitopatologi dengan IPK, 4.0, Maya Rizki Sari,
Program Magister Ilmu Manajemen dengan IPK 3,79,
Agneesha Bilqis Habibah Fakultas Ekonomi dan
Manajemen dengan IPK 3,57 dan Asril Firdaus Fakultas
Teknologi Pertanian dengan IPK 3,72. “Semoga pemberian
beasiswa ini menjadi tonggak yang memacu prestasi para
penerima beasiswa menjadi lebih baik. Benefit yang
diterima oleh mereka adalah hunian di University Resort
selama satu tahun lengkap dengan fasilitas penunjangnya.
Selain itu, akan diberikan pembinaan kewirausahaan
langsung dari pihak University Resort. (Awl/Zul)
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Guru Besar IPB University:
Diprediksi Luas Kebakaran Hutan 2019 Lampaui 2018
diantaranya adalah gas beracun. Sekarang sedang
diselidiki bagian mana dari kebakaran tersebut yang
menghasilkan gas beracun,” kata Prof Bambang.
Lebih lanjut Prof Bambang mengatakan, pada tahun 2006,
emisi karbon Indonesia akibat kebakaran hutan
menduduki peringkat ke-3. Di tahun 2015, emisi gas
rumah kaca Indonesia melebihi emisi Jerman dan Jepang.
Diprediksi, jumlah hutan yang terbakar di tahun ini akan

S

udah seperti pola hidup, isu kebakaran hutan tiap

tahunnya pasti selalu muncul ke permukaan. Isu
yang tak kunjung padam ini menarik banyak

perhatian dari berbagai pihak, khususnya akademisi.
Himpunan profesi Resource and Environmental Economics
Student Association (REESA) dari Departemen Ekonomi
Sumberdaya Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan
Manajemen, IPB University mengadakan forum kajian
berjudul Green Generation in Discussion of Environmental
and Agricultural Economics (Greentea) di Kampus
Dramaga, Bogor, Kamis (25/9).
Greentea II ini mengambil tema “Kebakaran Hutan, Isu
Kontinu yang Tak Kunjung Padam” dan mengundang dua
praktisi di bidang penanganan kebakaran hutan. Guru
Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof Bambang
Hero Saharjo, dan penyidik Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga alumni IPB
University, Ardi Yusuf, SHut, Magr.
Prof Bambang adalah seorang pakar kebakaran hutan dan
telah bekerja dalam bidang ini selama lebih dari 20 tahun.
Prof Bambang mengatakan bahwa dampak dari
kebakaran hutan tidak hanya berdampak bagi alam,
melainkan juga dampak sosial, ekonomi, bahkan
hubungan antar negara.
“Dampak yang paling ditakutkan tentunya dampak bagi
kesehatan. Pada 2015, di Palangkaraya ditemukan asap
berwarna kuning. Setelah diteliti, baru diketahui bahwa
ada 90 gas yang terdeteksi pada asap, yang 50

melampaui angka di tahun 2018, yaitu 510.504 hektar.
Beberapa upaya untuk menanggulangi kebakaran hutan
pun telah dilakukan. Salah satunya pemberian edukasi
pada anak usia sekolah. “Kita lakukan edukasi dari anak
Sekolah Dasar (SD). Mereka sangat antusias,” jelas Prof
Bambang. Tidak hanya bidang edukasi, bidang pertanian
pun kerap dilakukan seperti menanam nanas di daerah
gambut. Selain itu, pembuat electric power plant juga
dikembangkan. Alat ini dapat menghasilkan tenaga listrik
sebesar tujuh megawatt dan dibuat dari bahan baku yang
biasanya dibakar.
Di lain pihak, Ardi Yusuf membahas isu ini dari sisi hukum.
Sebagai penyidik, Ardi mengatakan bahwa penegakan
hukum bagi para tersangka kebakaran hutan sudah cukup
baik. “Sejak 2001, kita sudah menjatuhkan hukuman
denda pada perusahaan. Meski banyak yang belum
membayarkan dendanya, tapi penegakan cukup baik.
Pertanyaannya, kenapa kejadian ini masih terulang?”
tanya Ardi pada hadirin.
Ardi mengaku, meski penegakan hukum sudah baik tapi
pelaksaannya belum cukup terintegrasi. Contohnya,
kondisi lahan gambut yang tidak sepenuhnya basah dapat
memicu kebakaran hutan.
Terakhir Prof Bambang dan Ardi berpesan, sebagai
akademisi harus peduli dengan cara aksi nyata. Jangan
menjadi pesakitan yang hanya bisa mengkritik usaha
pemerintah dan instansi. Buktikan, dan implementasikan
ilmu langsung di lapangan. (ASK/ris)
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Ratusan Siswa SMA Pelajari Konsep Fisika dan
Penerapannya di Physic Expo IPB University 2019

K

emeriahan Physics Expo 2019 sangat dirasakan

kegiatan ini yaitu pelatihan robotik dan kompetisi robotik

siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA)

Line Follower dengan variasi rintangan yang lebih

sederajat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh

menantang.

Himpunan Mahasiswa Fisika IPB University pada tanggal
6-8 September 2019. Acara ini diikuti oleh lebih dari 200
orang peserta dari berbagai sekolah di sekitar wilayah
Bogor Depok Tangerang Bekasi-Jawa Barat (BodetabekJabar). Kegiatan ini diisi berbagai macam kegiatan dan
kompetisi fisika dan nonkompetisi sehingga hal ini
berbeda dengan ekspo-ekspo yang lain, seperti Jawara
Fisika, Robotic Challenge, Physic Project dan Physic Camp.

"Melalui Physic Expo ini dapat menjadi kegiatan yang
mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap
fisika sebagai ilmu dasar dalam perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Selain itu dapat
meningkatkan kualitas serta peran Himpunan Mahasiswa
Fisika (Himafi) sebagai himpunan mahasiswa yang
profesional dan tidak lupa pula sebagai ajang branding
Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu

Ari Setiawan, Ketua Pelaksana pada Physic Expo ini

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University untuk menjadi

menyampaikan bahwa Physics Expo merupakan kegiatan

salah satu program studi terbaik di Indonesia. (SM/ris)

pameran instrumentasi fisika di bidang teknologi yang
dikemas dalam berbagai keindahan fenomena fisika.
"Kami berharap dengan adanya Physics Expo ini dapat
memotivasi siswa-siswi SMA untuk mempelajari konsep
fisika dan penerapannya," terang Ari.
Salah satu cabang kompetisi dari Physic Expo yang paling
banyak diminati oleh peserta adalah Robotic Challange.
Robotic Challange bertujuan untuk mengenalkan dan
membangun jiwa robotika dan instrumentasi pada siswasiswi tingkat SMA dan sederajat. Adapun rangkaian dari
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