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IPB University dan Kementan RI Gelar Seminar Internasional,
Bahas Isu Lingkungan Dari Sisi Sains
dipertanggungjawabkan,” ujar Dr Ahmad Junaedi, selaku
Ketua Panitia.
Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University, Dr Arif Satria
mengatakan tentang pentingnya memahami perspektif
pertanian di era teknologi 4.0. “Era Industri 4.0 diharapkan
dapat memecahkan masalah pada banyak aspek sosial
dan ekonomi dalam praktik pertanian,” ujarnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Pertanian, IPB University

U

Dr Suwrdi mengatakan “Dari kegiatan ini diharapkan ada

ntuk pertama kalinya IPB University dan Badan

Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian RI

menggelar seminar internasional yang berkaitan

solusi terkait pengelolaan perkebunan. Yakni adanya
peningkatan produksi namun lingkungan tetap terpelihara
dengan baik,” ujarnya. (dh/Zul)

dengan isu lingkungan di bidang perkebunan. The 1st
International Conference on Sustainable Plantation, 2019
digelar di IPB International Convention Center (IICC), Bogor
(20/8).
“Banyak sekali isu negatif yang muncul terkait lingkungan
terhadap komoditas kelapa sawit. Oleh karena itu, dalam
seminar internasional ini kami mengundang Prof Dr Meine
Van Noordwijk, Chief Scientist of The World Agroforestry
Center, ICRAF. Beliau salah satu pakar yang berkontribusi
terhadap lingkungan. Kita ingin bangun jejaring melalui
konferensi ini. Untuk itu kita mengundang narasumber
kunci di berbagai komoditas perkebunan. Karena kita ingin
menyampaikan secara objektif bahwa perkebunan kelapa
sawit memiliki banyak kontribusi dalam upaya reboisasi
dan pemanfaatan lahan atau area terbuka yang tidak
dimanfaatkan. Sehingga secara saintifik sebetulnya bisa
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Guru Besar dari Universitas Melbourne
Paparkan Arbovirus di IPB University

P

enyakit-penyakit yang disebarkan lewat nyamuk

manusia dan inilah yang menyebabkan infeksi dalam

masih menjadi topik hangat di Indonesia.

tubuh.

Permasalahan inilah yang menjadi topik acara

34th IPB Talks yang diisi oleh Prof. John Fazakerley.
Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
IPB University, Prof. John memberi kuliah umum mengenai
arbovirus di Ruang Kelas Klinis FKH, Kampus Dramaga,

“Selama ini orang mengira bahwa infeksi menyebabkan
sel dalam tubuh mati. Namun pada kenyataannya, ketika
virus masuk dan menginfeksi sel, otak akan mengirim
sinyal pada sel untuk menghancurkan diri sendiri,” ujar

Bogor (21/8).

Prof John.

Arbovirus merupakan sebutan bagi virus yang dibawa oleh

Terdapat banyak jenis penyakit yang disebabkan oleh

arthropoda. Kelompok arthropoda yang paling dikenal oleh
masyarakat adalah nyamuk. Sudah menjadi pembahasan
umum, bahwa nyamuk seperti aedes aegypti membawa
virus yang dapat menyebabkan penyakit, salah satunya
demam berdarah. Pertanyaannya adalah bagaimana virus
ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia dan hadir dalam
tubuh nyamuk.
Virus memiliki siklus yang sangat pendek. Nyamuk yang
membawa virus akan menghisap darah manusia. Pada
proses ini, air liur nyamuk akan membawa virus ke dalam
tubuh manusia. Virus akan diperbanyak di dalam tubuh

arbovirus, namun yang paling umum terjadi di Indonesia
adalah dengue dan chikunguya. Meski dalam berbagai
penelitian dikatakan bahwa gejala yang timbul tidak
terlalu terlihat dan cenderung ringan, namun infeksi akibat
virus ini tidak bisa dianggap main-main.
Prof. John telah banyak menghabiskan waktunya dalam
penelitian mengenai arbovirus dan kaitannya terhadap
encephelatic atau penyakit pada bagian otak. Prof. John
menjabat sebagai dekan di Fakultas Pertanian dan
Kedokteran Hewan Universitas Melbourne, Australia dan
baru pertama kali datang ke Indonesia dan bekerja sama
dengan FKH IPB University. (adinda/Zul)
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Paparkan Food Energy Nexus di IPB University, Prof Lim dari
Korea Ungkap Butuh Tujuh Liter Air untuk Hasilkan Energi

P

rofesor Song Soo Lim dari Universitas Korea

cara yaitu memanfaatkan energi panas bumi. Energi ini

paparkan food-energy nexus untuk masa depan

yang akan disalurkan pada rumah kaca untuk

yang berkelanjutan di depan mahasiswa dalam

memproduksi kebutuhan makanan,” ujar Prof Lim.

IPB University Talks di Ruang Sidang Fakultas Ekonomi
dan Manajemen (FEM), Kampus Dramaga Bogor (21/8).
Semakin meningkatnya populasi di dunia maka kebutuhan
pangan juga turut meningkat sehingga produktivas pun
harus dinaikkan. Kenaikan produktivitas ini akan
berdampak pada pemakaian jumlah air dan juga energi.
Kesinambungan antara ketiga rantai inilah yang disebut
dengan nexus energi makanan.
“Namun pada faktanya, dunia sedang memerangi krisis
air, lahan, dan energi. Energi yang dibutuhkan manusia
semakin bertambah. Untuk memproduksi satu energi saja
dibutuhkan tujuh liter air. Berangkat dari permasalahan
tersebut, muncul beragam inovasi untuk memproduksi
makanan di dalam lingkungan yang tidak mendukung.

Menurutnya Indonesia adalah negara yang kaya. Pertanian
akan selalu menjadi tulang punggung dari perekonomian
suatu negara. Tidak ada negara kaya yang menelantarkan
pertaniannya. Indonesia memiliki banyak sekali potensi
yang dapat dikembangkan, sehingga sudah menjadi tugas
generasi muda terus berinovasi.
“Membeli produk lokal juga lebih baik untuk lingkungan.
Ketika produk yang dibeli berasal dari tempat yang sama
atau dekat, maka energi yang terpakai untuk pengiriman
semakin kecil. Tapi sudah jadi tugas kalian (mahasiswa)
untuk mencari cara agar hasil pertanian Indonesia dapat
diekspor dengan inovasi yang baru,” terangnya.
(Adinda/Zul)

Korea tidak memproduksi petroleum, lalu bagaimana agar
dapat mencukupi kebutuhan energi? Kami menemukan
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Sebanyak 20 Mahasiswa Asal Asia dan Eropa
Belajar Manajemen Ketahanan Pangan di IPB University
Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Kantor Food and
Agriculture Organization (FAO) Indonesia.
Salah satu peserta SAMI 2019, Kun Rithy dari Kamboja
merasa sangat senang dengan kegiatan ini.
"Ini sangat spesial bagi saya, saya merasa, selain
merasakan summer program saya juga bisa bertemu
dengan orang-orang dari berbagai negara untuk

D

alam rangka menjaga ketersediaan dan

ketahanan pangan di Indonesia, Departemen

Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen

(FEM) IPB University menyelenggarakan summer course
dengan nama “Sustainable Agrifood Management in
Indonesia.” Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 18
Agustus sampai 28 Agustus 2019.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, IPB
University, Prof Dr Ir Dodik Ridho Nurrochmat
menyampaikan selama kegiatan summer course ini para
peserta dapat belajar dan berdiskusi mengenai
pengalamannya di bidang pangan.

berkomunikasi dan belajar mengenai food agriculture
management," ungkapnya.
Peserta yang baru pertama kali datang ke Indonesia itu
berharap dengan mengikuti summer course ini ia dapat
belajar mengenai pertanian khususnya manajemen
pertanian di Indonesia, sehingga setelah selesai program
dapat berbagi pengalaman kepada masyarakat di
negaranya.
"Sepulangnya saya dari Indonesia, saya akan berbagi
pengalaman dengan orang-orang di negara saya, dan saya
berharap saya bisa menerapkan materi yang saya
dapatkan selama kegiatan summer course ini,"
pungkasnya (Rosyid/Zul)

“Di Indonesia, peserta tidak hanya belajar aspek sains tapi
juga dapat belajar mengenai tradisi dan budaya
masyarakat Indonesia, terutama di Bogor,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mengenal budaya masyarakat
Bogor, para peserta dapat mengunjungi tempat-tempat
wisata di Bogor seperti Kebun Raya Bogor, Taman Safari
Bogor maupun puncak Bogor.
Peserta summer course tahun ini sebanyak 20 orang yang
berasal dari Jepang, Kamboja, Vietnam, Singapura, Jerman,
Thailand, India dan Malaysia. Selama kegiatan summer
course ini, peserta akan mengikuti berbagai kegiatan
seperti presentasi makalah, seminar, field trip, dan
perlombaan. Kegiatan field trip akan dilaksanakan di
beberapa tempat seperti Agatho Organic Farm, Lembaga
Pengkajian Panga, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis

4

Guru Besar IPB University: Kedaulatan Mulut
Bisa Tekan Impor

G

uru Besar Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB

pangan dan gizi dapat terpenuhi baik dari segi kuantitas

University, Prof Ahmad Sulaeman menyatakan

maupun kualitasnya.

bahwa salah satu pilar utama gizi seimbang

yaitu dengan mengkonsumsi beraneka ragam pangan.
Tidak ada satu komoditas pangan tunggal pun yang

“Pangan merupakan komoditas strategis dan indikator
kedaulatan pangan. Hal ini merupakan urgensi utama dari

memiliki kandungan gizi yang lengkap dan mencukupi.

diversifikasi pangan. Selain itu penganekaragaman pangan

Hal ini disampaikan Prof Sulaeman dalam The 5th

ketahanan pangan. Untuk mencapai kedaulatan pangan,

Strategic Talks di Kampus Dramaga, Bogor (9/8). Acara

perlu adanya kesadaran untuk berkedaulatan, salah

yang digelar oleh Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi

satunya kesadaran bahwa kita memiliki kedaulatan mulut.

Strategis (DPIS) IPB University ini mengangkat tema

Kedaulatan mulut Bangsa Indonesia dapat menangkal

“Strategi Diversifikasi, Mutu dan Keamanan Pangan dalam

banjirnya impor produk, karena melalui kedaulatan

Upaya Pemenuhan Gizi Seimbang”.

tersebut kita dapat menentukan makanan apa yang

Menurut Prof Sulaeman, upaya menganekaragamkan jenis
pangan yang dikonsumsi hendaknya mencakup pangan
sumber energi dan zat gizi sehingga kebutuhan akan

juga diperlukan sebagai pilar penting yang menunjang

masuk ke dalam mulut. Di sinilah diperlukan prioritas
untuk mengutamakan mengkonsumsi pangan lokal
terutama dari petani setempat. Kita perlu belajar dari
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Korea Selatan terkait kedaulatan mulut ini, karena mereka

dengan peningkatan produksi dan diversifikasi pangan

sangat mengutamakan makanan dari produk lokal,” ujar

tidak hanya dari pertanian, namun juga sektor perikanan,

Prof Sulaeman.

peternakan dan kelautan.

Sementara itu, Prof. (Em) Dr. Ir. Tien R Muchtadi, MS juga

“Kondisi masyarakat saat ini di beberapa daerah perikanan

mengatakan bahwa peningkatan penduduk yang drastis

masih banyak keluarga nelayan yang lebih memilih

menjadi indikasi pesatnya pertumbuhan pasar dalam

menjual ikan yang mereka tangkap dibandingkan

negeri Indonesia. Semakin banyak jumlah penduduk maka

dikonsumsi. Ini menggambarkan kurangnya minat

tingkat konsumsi juga akan meningkat. Akibatnya,

masyarakat dalam mengkonsumsi ikan. Di tahun 2019 ini,

permintaan pangan juga akan semakin tinggi.

kedaulatan pangan ikan dapat diraih dengan target

“Untuk itu, inovasi dan penerapan teknologi untuk
menunjang diversifikasi pangan menjadi sangat penting.

konsumsi ikan Indonesia sebesar 52 kilogram per kapita
per tahun,” ujarnya.

Daya dukung teknologi yang dapat dilakukan diantaranya

Dr Wini juga menegaskan bahwa strategi diversifikasi

yaitu bionanoteknologi, precision farming, biocyclofarming

bidang perikanan merupakan kunci penting dalam

dan teknologi iradiasi. Teknologi tersebut sudah banyak

kedaulatan pangan ikan yaitu melalui implementasi Blue

dilakukan, namun belum muncul ke permukaan,” tutur Prof

Economy. Aspek penting dalam Blue Economy diantaranya

Tien.

yaitu dengan pengolahan kembali limbah industri (hasil

Prof Tien prihatin melihat kondisi masyarakat Indonesia
saat ini yang lebih cenderung membeli produk pangan
dengan brand luar atau produk impor. Tantangan bagi
Indonesia saat ini tidak hanya diversifikasi untuk

samping) produksi perikanan sehingga ada nilai yang
ditambahkan dan memiliki harga jual yang tinggi. Selain
itu, pemanfaatan bahan baku semaksimal mungkin dan
juga usaha untuk mengurangi limbah yang dihasilkan.
“Jika Blue Economy bisa diterapkan maka perikanan

meningkatkan produktivitas namun juga diversifikasi

Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif,” imbuhnya.

produk akhir. Oleh karena itu perlu adanya roadmap

(**/Zul)

diversifikasi pangan pokok, mulai dari hulu hingga hilir.
“Inovasi di sisi penjualan produk juga diperlukan sehingga
mudah diterima oleh masyarakat. Contohnya dengan
melibatkan orang sosial untuk strategi penjualan dan
pemasaran produk. Olahan pangan Indonesia seperti yang
bersumber dari ubi dan jagung harus dikemas sedemikian
rupa agar lebih menarik bagi masyarakat khususnya
generasi muda. Saya berharap program Riset Unggulan
Strategis Nasional (RUSNAS) yang pernah dilakukan di
Indonesia dapat dilanjutkan kembali,” imbuhnya.

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id

Selain isu pangan, kegiatan ini juga membahas tentang isu
stunting. Dosen Departemen Teknologi Hasil Perairan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB
University, Dr Ir Wini Trilaksani mengatakan bahwa salah
satu rumusan penting dalam penurunan stunting yaitu
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Departemen IKK IPB University Latih Kader Desa
di Kabupaten Bogor Tentang Pendidikan Keluarga

K

ader dari sepuluh desa prioritas di Kabupaten

stunting sangat diperlukan. Hal ini juga mengingat bahwa

Bogor mendapatkan pelatihan Pendidikan

Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan wilayah

Keluarga dari hasil kerjasama antara Departemen

terluas dan penduduk terbesar di Provinsi Jawa Barat

Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas Ekologi

sekaligus sebagai wilayah pertanian sumber pangan yang

Manusia (Fema) IPB University dengan Dinas

masih luas.

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2KB). Pelatihan digelar di Hotel Gumilang,
Cipayung Bogor (21-23/8).

“Peningkatan kapasitas ini sangat diperlukan sehingga
kelompok kegiatan di Kabupaten Bogor dapat lebih
optimal menjalankan fungsi pendidikan keluarga untuk
mencapai keluarga-keluarga di Kabupaten Bogor yang

Kesepuluh desa tersebut adalah Desa Sukatani

lebih sejahtera, salah satunya melalui upaya pencegahan

(Kecamatan Sukaraja), Pabuaran (Kecamatan

stunting,” ujarnya.

Sukamakmur), Cibeber II (Kecamatan Leuwiliang), Cibatok
2 (Kecamatan Cibungbulang), Banyu Resmi (Kecamatan
Cigudeg), Cimande (Kecamatan Caringin), Pasir Buncir
(Kecamatan Caringin), Tangkil (Kecamatan Caringin),
Leuwikaret (Kecamatan Klapanunggal), dan Sukamulih

Hal senada juga disampaikan oleh Asep Fahrudi selaku
Kepala Bidang Keluarga Berencana Kesejahteraan dan
Ketahanann Keluarga, Kabupaten Bogor. Menurutnya
angka stunting di Kabupaten Bogor masih di angka sekitar

(Kecamatan Sukajaya).

28 persen. Meskipun masih di bawah angka nasional

Menurut Ketua Departemen IKK, Tin Herawati, penguatan

mendasar di Kabupaten Bogor mengingat anak yang

kapasitas pendidikan keluarga untuk kelompok kegiatan di

stunting berisiko tinggi untuk gagal dalam tumbuh dan

Kabupaten Bogor khususnya dalam mencegah kejadian

berkembang di periode-periode selanjutnya. (**/Zul)

namun hal ini tentu saja menjadi salah satu permasalahan
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Mahasiswa IPB University Lakukan Ekspedisi ke Pulau Sabira

P

uluhan mahasiswa IPB University yang

Seribu Bagian Utara’’ dan melibatkan 39 mahasiswa dan 2

tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Ilmu

asisten dari Laboratorium Oseanografi.

dan Teknologi Kelautan (Himiteka) lakukan

Ekspedisi Himiteka VI ke Pulau Sabira, Kepulauan Seribu
Bagian Utara (6-10/8). Kegiatan yang berlangsung setiap
tahun ini bertujuan untuk mengambil data hidrobiologi
karang dan ekosistem mangrove, pengambilan data
akustik instrumentasi kelautan untuk mengambil data

“Di hari terakhir kami juga lakukan kegiatan Marine Go To
School (MGTS) di SD dan SMP Pulau Sabira pada pagi hari.
Selain itu, kami bersama dengan Balai Karang Taruna juga
melepas tukik sebanyak 100 ekor di Pulau Sabira,” ujarnya.
(**/Zul)

batrimetry di Pulau Sabira dan marking serta tracking titik
sampel data serta garis pantai Pulau Sabira.
Ketua Himiteka, Yazid Busthami mengatakan bahwa
kegiatan tahun ini juga bertujuan untuk menerapkan ilmu
dari empat laboratorium yang ada di Departemen Ilmu dan
Teknologi Kelautan (ITK) Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK) serta mengeksplorasi biodiversitas
ekosistem laut di Pulau Sabira.
Sementara itu, Ketua Panitia Ekspedisi VI, Satria Utama
mengatakan ekspedisi kali ini mengangkat tema
‘’Ekplorasi Biodiversitas Ekosisten Laut di Kepulauan
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SOWWAVE Green Port: Pelabuhan Modern
Gagasan Mahasiswa IPB Univeristy untuk Mewujudkan Indonesia
Poros Maritim Dunia
diterapkan di Indonesia. Di sisi lain dengan menambahkan
nilai-nilai 3E diharapkan pelabuhan di Indonesia dapat
menjadi pusat kegiatan sehingga mampu meningkatkan
pendapatan negara tanpa merusak lingkungan sekitarnya.
“Hal lain dari konsep ini yaitu nilai edukasi berupa
Indonesian Maritime Museum. Di sini nanti masyarakat
dapat belajar mengenai seluk-beluk pelabuhan. Dengan
mengusung konsep lingkungan ramah anak, diharapkan
dapat membuat masyarakat lebih nyaman,” tutur Mayang.

C

Tidak hanya itu, melalui pelabuhan ini nantinya kegiatan
ita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia

konservasi lingkungan akan terus digalakkan dalam

perlu mendapat dukungan dari semua pihak tak

rangka menjaga keseimbangan ekologi di sekitar

terkecuali dari mahasiswa. Oleh karena itu tiga

pelabuhan.

mahasiswa IPB University merancang sebuah konsep
pelabuhan Hybrid Renewable Energy System (HRES) yang
berbasiskan pada 3E (Economy, Education, Environment).

“Konsep SOWWAVE Green Port ini sangat potensial untuk
diterapkan di Indonesia. Karena posisi Indonesia pada

Konsep tersebut diberi nama SOWWAVE Green Port.

cross position yang menghubungkan antara dua benua

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Deby Puspita, Mayang

potensial untuk mewujudkan Indonesia poros maritim

Sari dan Muhammad Ghani. Mayang Sari mengatakan

dunia,” pungkas Mayang. (Rosyid/Zul)

menjadikan posisi Indonesia sebagai tempat strategis dan

konsep pelabuhan yang dirancang yaitu pelabuhan yang
memanfaatkan energi solar atau surya, angin dan
gelombang.
“Kita tahu Indonesia merupakan negara maritim, dimana
pelabuhan menjadi salah satu unsur penting untuk
menyokong kegiatan perikanan dan kelautan,” ungkapnya.
Dengan keberadaan Indonesia yang terletak pada garis
khatulistiwa, energi surya dapat tersedia sepanjang tahun.
Di sisi lain, negara Indonesia yang merupakan negara
kepulauan, dapat memanfaatkan gelombang laut dan
angin sebagai pilihan lain sumber energi terbarukan.
Ia menilai, konsep pelabuhan modern yang memanfaatkan
sumber energi terbarukan sangat potensial untuk

9

