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Yuk Wisata ke Agribusiness and Technology Park IPB University
jambu kristal, jambu mutiara, melon, sayur nonorganik,
benih ikan lele, dan bibit tanaman.
Hamparan pemandangan yang menyejukkan mata akan
segera menyapa saat kita masuk kawasan ATP IPB
University. Kita akan disapa oleh ranumnya golden melon di
dalam greenhouse, hamparan jambu kristal dan jambu
mutiara, warna warni sayur-sayuran, hingga ikan lele yang
dibudidayakan di dalam kolam-kolam di dalam greenhouse.

A

gribusiness and Technology Park (ATP) adalah salah
satu unit bisnis yang dimiliki oleh IPB University. Unit
bisnis ini bergerak di bidang pertanian dari hulu
sampai hilir dengan melibatkan petani di sekitar
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur
sebagai mitra.
Sejarah ATP IPB University bermula dari kerjasama antara
IPB University dengan Taiwan dengan fokus kerjasama
pembangunan kemitraan petani. Melalui kerjasama itulah
kemudian dibangun kantor ATP IPB University yang berlokasi
di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga, Bogor. ATP IPB
University juga memiliki fasilitas penunjang bisnis seperti
pembibitan, greenhouse, perkebunan dan area packaging
house.
Sebagai salah satu unit bisnis, ATP IPB University memiliki
berbagai produk yang dihasilkan bersama petani mitra
dengan produk unggulan sayuran organik. Sedikitnya ada 30
petani mitra yang kami dibina dan bekerjasama dengan ATP
University. Melalui petani mitra inilah ATP University
menghasilkan berbagai produk sayuran organik yang
berkualitas.
Direktur Bisnis IPB University, Dr Ahmad Yani mengatakan,
produk sayuran organik hasil dari petani mitra dipasarkan
kepada pasar modern dan ritel di kawasan Jabodetabek
seperti Diamond Supermarket, Yogya, Total, Ranch Market,
dan All Fresh market. Tidak hanya itu, ATP IPB University
juga menggandeng toko online untuk turut memasarkan
produk-produk yang dihasilkan. “Selain produk sayuran
organic, ATP IPB University juga menghasilkan produk buah

Untuk segmen bisnis ikan lele dimulai dari pembenihan,
pendederan, pembesaran hingga pengolahan. Adapun
produk bibit tanaman, ATP IPB University memproduksi
berbagai bibit sayuran di dalam smart greenhouse yang
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bibit petani mitra.
Selain bibit sayuran, ATP IPB University juga menyediakan
bibit buah jambu kristal, jambu mutiara, buah pepaya calina.
Dr Ahmad Yani menjelaskan, di samping berfokus pada lini
bisnis, ATP IPB University juga memberikan layanan kepada
mahasiswa dan masyarakat seperti kegiatan kunjungan
praktikum lapangan, agroedutourism, pelatihan dan kegiatan
magang bagi mahasiswa.
“Kegiatan Agroedutourism merupakan salah satu bentuk
layanan yang diselenggarakan di ATP IPB University dalam
rangka mengenalkan model bisnis pertanian yang dijalankan
ATP IPB University kepada masyarakat luas. Target dari
kegiatan ini mulai dari siswa sekolah dasar, menengah,
hingga mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap
dunia pertanian, mengenalkan produk produk pertanian
terutama hortikultura, kegiatan-kegiatan produksi hingga
pengemasan produk pertanian, “ jelasnya.
Dikatakannya, untuk kegiatan pelatihan diselenggarakan
dalam rangka memperdalam pengetahuan dan memperoleh
keterampilan mengenai produksi dan pengelolaan produk
pertanian lebih lanjut. Pelatihan yang diselenggarakan
ditujukan untuk petani mitra, mahasiswa, dan masyarakat
umum. Selain agroedutourism dan pelatihan, pelayanan lain
yang diselenggarakan adalah praktikum mahasiswa, magang
siswa dan mahasiswa, penelitian mahasiswa, serta
penyewaan ruangan dan taman. (RA)
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IPB University, Unpad dan UPI Kolaborasi Riset
Tangani Stunting di Cirebon
menanggulangi stunting,” kata Suratmo.
Koordinator Pelaksanaan Penelitian Institusi
Agromaritim (PI Amar) 4.0 IPB University, Prof Dr Agik
Suprayogi mengatakan bahwa sosialisasi ini
merupakan bagian dari Penelitian Institusi AgroMaritim 4.0 (PI-AMar4.0) IPB University.
“Menyikapi industri 4.0, pada tahun 2019 IPB

I

PB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) lakukan
kolaborasi riset penanganan stunting di Kabupaten

Cirebon. Hal ini disampaikan Kepala Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
IPB University, Dr Ernan Rustiadi dalam Sosialisasi
Kegiatan IPB-UNPAD-UPI di Kabupaten Cirebon, awal
pekan ini di Ruang Rapat Suparman, Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon.
“Kolaborasi penelitian ketiga perguruan tinggi ini
diharapkan memberikan solusi dari berbagai aspek
permasalahan stunting, sehingga dapat mempercepat
penanganan masalah stunting di wilayah Kabupaten
Cirebon,” jelas Dr Ernan.
Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Cirebon, Suratmo menyambut positif kegiatan
kolaborasi tiga perguruan tinggi tersebut di Cirebon.
”Perlu dilakukan adanya langkah bersama dalam
menekan turunnya angka jumlah stunting di Cirebon.
Jumlah populasi anak yang mengalami stunting atau
memiliki tinggi kurang di usianya bukan masalah bagi
orang tua maupun dinas kesehatan saja. Semua pihak
perlu terlibat dalam hal ini. Penelitian bersama ini
merupakan bentuk kepedulian pihak akademisi dalam

menawarkan Penelitian Institusi yang mengarah pada
industri 4.0 yang disebut dengan Penelitian Institusi
Agro-Maritim 4.0 (PI-AMar4.0) IPB University.
Pelaksanaan PI-AMar4.0 IPB ini bertujuan untuk
membantu dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang
dilakukan oleh dosen/peneliti IPB University sebagai
upaya kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan
bangsa, khususnya di bidang pangan, energi,
lingkungan, biomedis, dan kemiskinan dengan
memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan
informasi (TIK),” papar Prof Agik.
Dalam kolaborasi tersebut, IPB University
melaksanakan dua kegiatan penelitian yakni “Evaluasi
Efektivitas Posyandu dalam Penanganan dan
Pencegahan Stunting di Kabupaten Cirebon” yang
diketuai Prof Ali Khomsan dan “Penguatan Posyandu
dan Pengembangan Model Edukasi Gizi Ibu Hamil dan
Menyusui untuk Penanggulangan Stunting” yang
diketuai Dr Hadi Riyadi. Acara sosialisasi ini berupa
penyampaian tujuan kolaborasi oleh ketiga perguruan
tinggi, rencana kegiatan penelitian setiap tim peneliti
dan diskusi.
Selain Kepala LPPM hadir pula peneliti IPB University
yakni Prof Agik Suprayogi, Prof Ali Khomsan, Dr Hadi
Riyadi dan Dr Mira Dewi. Dalam kesempatan itu hadir
juga peneliti Unpad, UPI dan jajaran pimpinan daerah
Kabupaten Cirebon. (LPPM/Awl/Zul)
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Keliling Indonesia Demi Jewawut,
Dosen IPB University Ini Berhasil Rakit Varietas Unggul
tergolong cukup tinggi, yaitu 12 persen, di atas padi yang
hanya rata-rata di 7 persen.
Selain itu tanaman ini juga mengandung antioksidan, serat
dan sejumlah mineral. Jewawut juga dilaporkan toleran
terhadap kekeringan dan salinitas. Sehingga cukup
potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman pangan

J

ewawut mungkin masih asing di telinga sebagian

masyarakat Indonesia. Padahal, jewawut merupakan

tanaman pangan sebagaimana halnya padi. Karena itu

tak heran jika tanaman ini masih kurang begitu

dimanfaatkan. Di beberapa daerah di Indonesia, Jewawut
dikenal dengan nama lokal seperti Hotong (Maluku) dan
Botok (Nusa Tenggara).
Dikatakan Dr Sintho Wahyuning Ardie, dosen IPB
University dari Divisi Bioteknologi Tanaman, Departemen
Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, jewawut
merupakan tanaman toleran. Tanaman ini masih bisa
bertumbuh dan berproduksi dengan normal di lahan
marginal.
Tanaman dengan nama latin Setaria italica L ini, memiliki
mekanisme khusus untuk beradaptasi dengan
lingkungannya sekaligus merupakan sumber keragaman
genetik yang penting. Tak hanya kemampuannya
beradaptasi, jewawut juga memiliki nilai agronomi.
“Tanaman ini menjadi menarik untuk kami teliti karena dari
studi biologi tanaman, jewawut memiliki karakteristik
khusus. Jewawut masuk dalam anggota famili poaceae
atau tanaman rerumputan, sejenis dengan padi atau
jagung. Siklus hidup jewawut singkat, melakukan
penyerbukan mandiri sehingga sangat ideal dijadikan
sebagai tanaman model,” ujar Dr Sintho.
Dari sisi agronomi, lanjut Dr Sinto, jewawut memiliki
kandungan nutrisi tinggi, bebas gluten, dan indeks
glikemik yang rendah sehingga cocok untuk diet terutama

di lahan marginal.
“Tapi jika kita mencoba mencari tanaman atau biji jewawut
di pasaran ini mungkin masih sangat sulit. Kalau ada pun
kebanyakan masih digunakan sebagai pakan burung. Jadi
memang pemanfaatan di Indonesia masih sangat
terbatas,” kata Dr Sintho.
Dr Sintho lantas melakukan riset mengenai tanaman
jewawut ini. Dengan pendekatan bioteknologi, Dr Sintho
memulai penelitiannya dari eksplorasi dan mengumpulkan
genotipe hewawut di seluruh indonesia. Dari eksplorasi
itu, terkumpul 23 genotipe jewawut untuk kemudian
dilakukan penapisan genotipe toleran.
Hingga pada akhirnya, riset tersebut bertujuan untuk
mendapatkan varietas unggul jewawut, yaitu jewawut
yang memiliki produktivitas tinggi, berumur genjah,
toleran terhadap kekeringan/salinitas, memiliki
kandungan nutrisi yang baik, habitus pendek dan tidak
mudah rebah sehingga mudah dipelihara dan dipanen.
Dari sesuatu yang kurang dimanfaatkan, dengan
penempatan bioteknologi kita bisa membuka banyak
manfaat. Misalnya untuk memperoleh informasi
mengenai mekanisme alternatif atau mekanisme baru
toleransi terhadap cekaman abiotik.
“Dengan bioteknologi, kita juga bisa menemukan
heterologous genes atau inducible promoter dari
tanaman-tanaman yang kurang dimanfaatkan tadi seperti
jewawut, yang memiliki fenotipe toleransi. Yang kemudian
penemuan ini dapat diaplikasikan pada tanaman
komersial,” terangnya. (Rz/Zul)

bagi penderita diabetes. Kandungan protein jewawut juga
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Agar Ekonomi Indonesia Tak Masuk Jurang Resesi,
Ini Saran Guru Besar IPB University

P

andemi COVID-19
telah mendera
perekonomian
banyak negara termasuk
Indonesia. Sejak
meruaknya pandemi
COVID-19 bulan Maret
lalu, ekonomi Indonesia
mengalami kontraksi ke
level -5.32 persen pada
Triwulan 2 tahun 2020 atau anjlog 8.29 poin persentase dari
level 2.97 di triwulan sebelumnya (Triwulan 1 tahun 2020).
Meskipun demikian, kondisi ini belum bisa disebut resesi
karena per definisi, resesi adalah kondisi pertumbuhan
ekonomi bernilai minus selama dua triwulan berturut-turut
atau lebih. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia
baru sekali minus yaitu pada triwulan kedua tahun 2020.“
Kalau di Triwulan 3 tahun 2020 nanti pertumbuhan ekonomi
kontraksi lagi, barulah perekonomian Indonesia bisa disebut
mengalami resesi,” papar Prof Hermanto Siregar, dosen IPB
University yang merupakan Guru Besar di bidang Ilmu
Ekonomi ini.
Kontraksi ekonomi yang terjadi pada Triwulan 2 tahun 2020
disebabkan oleh banyak faktor. Dari sisi pengeluaran,
seluruh komponen pengeluaran yaitu konsumsi masyarakat,
investasi, ekspor, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga
nonpemerintah dan impor mengalami penurunan.
Sementara, dari sisi produksi, sektor transportasi dan
pergudangan serta sektor akomodasi dan makanan
minuman mengalami kontraksi yang paling dalam.
“Sektor terbesar yaitu industri terkontraksi -6.19 persen.
Kontraksi terparah terjadi pada sektor transportasi dan
pergudangan (-30.84 persen) serta sektor akomodasi dan
makanan minuman (-22.02 persen). Ketiga sektor ini
berpangsa 25.7 persen terhadap produk domestik bruto
(PDB). Sulit ketiga sektor ini untuk pulih di Triwulan 3 karena
dalamnya kontraksi tersebut,” tutur Prof Hermanto ketika
dikonfirmasi melalui telefon.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perdagangan
yang merupakan sektor terbesar ketiga terkontraksi -7.57
persen di Triwulan dua. Sementara itu, ada tiga sektor yang
masih tumbuh positif yaitu infokom bertumbuh 10.88
persen, pertanian 2.19 persen dan jasa keuangan (termasuk
perbankan) tumbuh 1.03 persen.
“Memperhatikan semua ini, untuk mencegah kontraksi yang
lebih dalam di 2020 Triwulan 3, pertanian harus digenjot dan
konsumsi pemerintah harus ditingkatkan,” tambahnya.
Sektor pertanian mengalami pertumbuhan karena cukup
baiknya panen padi, jagung, kedelai dan hortikultura. Terkait
upaya menggenjot sektor pertanian, Prof Hermanto
menyarankan supaya pemerintah berfokus pada

optimalisasi sumberdaya pertanian yang sudah dimiliki
petani, khususnya lahan pertanian.
“Utamakan program untuk petani yaitu optimalisasi
pemanfaatan lahan milik petani terlebih dahulu, bukan
pembukaan lahan baru yang kurang melibatkan petani.
Untuk tanaman pangan dan hortikultura, petani ini kuncinya.
Tanpa memajukan petani, ya pertanian tidak bisa maju,”
jelasnya.
Untuk mendukung kemajuan petani, selain optimisasi
pemanfaatan lahan petani, ia menekankan supaya peran
penyuluh maupun pendamping pertanian ditingkatkan.
Menurutnya, hal ini penting dilakukan karena petani perlu
pendamping profesional yang dengan cepat dapat
mendiseminasi teknologi pertanian dan digital kepada para
petani. Tidak hanya itu, di era pandemi ini input pertanian
seperti pupuk, benih yang berkualitas dan permodalan
pertanian juga harus ditingkatkan.
“Pemerintah harus memastikan ketersediaan pupuk
bersubsidi dan benih yang berkualitas. Bantuan atau akses
modal bagi petani juga perlu ditingkatkan karena petani
memerlukan modal besar untuk mengoptimalkan
pemanfaatan lahan pertaniannya,” terang Prof Hermanto.
Terkait minimnya tenaga pendamping maupun penyuluh
pertanian di daerah, Prof Hermanto menghimbau
pemerintah daerah untuk menggandeng perguruan tinggi
yang ada di daerahnya.
"Upaya ini akan disambut baik oleh Perguruan Tinggi yang
dosen-dosennya memang berkepentingan juga untuk
melaksanakan darma pengabdian kepada masyarakat.
Dosen-dosen pertanian tentu memiliki kemampuan untuk
memberikan penyuluhan pertanian atau mendampingi
petani".
Kepedulian kampus dalam mendampingi para petani bisa
juga dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) maupun
program pengabdian lainnya. KKN Tematik memungkinkan
pemerintah daerah meminta IPB University mengirimkan
mahasiswa dan dosen mencari solusi terhadap masalah
pertanian tertentu yang dihadapi petani di daerah
tersebut.Sementara itu, untuk pemasaran produk pertanian,
Prof Hermanto menyarankan di era pandemi ini pemerintah
daerah untuk ikut membeli produk-produk pertanian yang
dihasilkan oleh petani lokal. “Pemerintah daerah harus lebih
peduli lagi dengan pemasaran pertanian. Pemda bisa
bekerjasama dengan industri atau swasta untuk membeli
hasil-hasil pertanian langsung dari petani, kemudian
dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan
cara ini para petani terhindar dari kerugian akibat anjlognya
harga, bahkan dapat memperoleh laba yang wajar yang
memang sangat dibutuhkan di era pandemi yang masih
penuh dengan ketidakpastian ini,” terang Prof Hermanto.
(RA)
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IPB University dan Bank BRI Sepakati Pembangunan BRIWork

I

PB University dan Bank BRI menyepakati kerjasama

pembangunan gedung Tani Center di lingkungan
kampus IPB University. Tani Center ini merupakan

upaya IPB University dalam melayani petani di seluruh
Indonesia.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria menjelaskan dengan

sudah 4.0,” tambah Prof Arif.
Sementara, Direktur Utama Bank BRI, Sunarso
menjelaskan pembangunan gedung Tani Center ini
diintegrasikan dengan sistem perbankan sehingga petani
maupun masyarakat dapat memanfaatkan gedung
tersebut tidak hanya untuk masalah pertanian tetapi juga

pembangunan gedung ini, petani bisa menanyakan apa

perbankan. Gedung tersebut nantinya akan diberi nama

saja yang dihadapinya secara online melalui aplikasi milik

BRIWork. BRIWork merupakan konsep layanan perbankan

Tani Center yaitu DigiTani. “Dengan aplikasi DigiTani yang

yang bekerjasama dengan outlet berbasis komunitas.

kita punya, petani secara realtime menanyakan apapun
yang dialami oleh petani,” jelas Prof Arif.
Ia mengaku, saat ini pihaknya sedang mengembangkan
platform tersebut dengan satelit sehingga dapat
mengetahui lokasi, kondisi lahan dan rekomendasi
penanaman yang cocok bagi petani. Dengan demikian,
sistem pertanian ke depan diharapkan dapat lebih presisi
dan lebih modern. Selain layanan online, Tani Center juga
dirancang untuk memberikan layanan secara offline.
“Konsep ini merupakan bentuk penyuluhan di era digital.
Jadi cyber extension yang kita bangun, karena kalau
melakukan penyuluhan konvensional seperti masa lalu,

“Gedungnya kita rancang sebagai integrated space, yaitu
tempat untuk mengadakan kegiatan penunjang
kemahasiswaan, tempat diskusi tentang pengembangan
pertanian, kemudian petani-petani andalan dan
profesional bisa datang ke tempat ini untuk mencari
informasi, dan sebagai tempat pelayanan perbankan juga,”
papar Sunarso.
Sunarso mengaku gedung tersebut akan dibangun secara
modern dan terintegrasi dengan teknologi. Upaya ini
dilakukan guna mendukung terwujudnya konsep dan
strategi pembangunan pertanian Indonesia yang lebih
presisi dan visioner. (RA)

tentu ini tidak compatibel terhadap era yang saat ini yang
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Guru Besar IPB University: Potensi Sagu Indonesia
Bisa Mencukupi Kebutuhan Pangan 1 Milyar Penduduk
Papua yaitu seluas 4.749.424 hektar. Di pulau ini
ditemukan sebanyak 80 aksesi, sehingga banyak dugaan
sagu berasal dari Pulau Papua.
Tanaman ini juga sangat beragam dan memilki banyak
jenis spesies. "Hasil penelitian saya menemukan terdapat
43 jenis sagu yang berduri dan 17 jenis sagu tidak berduri
di Papua. Tercatat juga produktivitas mencapai antara 2040 ton per hektar, namun sagu rakyat yang dipanen hanya
241.000 ton per tahun. Sagu perkebunan juga hanya
dipanen sebanyak 6.000 ton. Sehingga yang dipanen

K

risis pangan merupakan salah satu isu yang

sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan potensi
yang ada,” ungkapnya.

dikhawatirkan terjadi selama masa pandemi.

Memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa panen

Ketersediaan pangan harus terus dijaga untuk

sagu sehingga bisa diusahakan tumpang sari, baik ternak,

keberlangsungan hidup masyarakat. Salah satu caranya

ikan atau palawija dan tanaman sayuran. Bahkan sagu

adalah dengan meningkatkan keberagaman pangan pokok

bisa dikembangkan dalam integrated farming yaitu antara

masyarakat.

sagu, ikan, ternak dan palawija. Hal ini memerlukan

Indonesia memiliki beragam tanaman untuk makanan
pokok selain beras, misalnya sagu. Sagu merupakan
tanaman asli Indonesia yang belum banyak

edukasi dan sosialisasi, agar sagu bisa dijadikan sebagai
bahan makanan pokok yang banyak dibudidayakan dan
dikonsumsi masyarakat.

dikembangkan. Bahkan konsumsi sagu menurun,

Menurut Dr Bambang Hendroyono, Pelaksana Tugas (Plt)

meskipun dulu sagu merupakan salah satu tanaman

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lehtas

makanan pokok yang banyak dikonsumsi di Indonesia.

(PHPL), Kementerian Kuhatanan dan Lingkungan Hidup

“Dulu sagu banyak dikonsumsi karena merupakan
tanaman penghasil karbohidrat yang tinggi. Per pohonnya
terdapat 200-400 pati kering atau setara 20-40 ton per

(KLHK) RI, pemerintah memberikan dukungan penuh pada
industri sagu. Saat ini pemerintah berusaha menyusun
baseline data yang valid.
“Penyusunan data menjadi penting untuk merumuskan

hektar per tahun. Namun pemanfaatan sagu di Indonesia

dan melaksanakan implementasi kebijakan di lapang. Saat

masih belum maksimal. Padahal sagu sangat menjanjikan.

ini inventarisasi potensi dan sebaran sagu di Indonesia

Kalau lihat potensinya bisa memberikan makan satu

belum seluruhnya dilakukan. Pemanfatatan sagu juga

milyar orang,” ungkap Prof Dr Mochamad Hasjim Bintoro,

masih bergantung pada tegakan alam. Selain itu kita juga

dosen IPB University sekaligus Guru Besar Fakultas

terus melakukan pengembangan inovasi dan teknologi,”

Pertanian (Faperta) dalam sebuah diskusi sagu yang

ungkapnya. (NA/Zul)

digelar Dewan Guru Besar (DGB) IPB University.
Menurutnya sagu hanya hidup di wilayah dataran rendah.
Sebaran sagu hampir bisa ditemui pada tiap pulau di
Indonesia. Areal sagu paling luas adalah di wilayah Pulau
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Pakar IPB University: Jangkrik Bisa Dongkrak Ekonomi,
dari Pakan Ternak hingga Pangan Alternatif
bungkil kedelai dan tepung ikan yang masih diimpor.
Padahal dengan penambahan tepung jangkrik, nilai gizinya
pun tidak berbeda nyata.

S

eringkali kita memandang sebelah mata terhadap
beberapa satwa yang terlihat seperti hama atau
menjijikkan. Padahal di balik itu, terdapat segudang
manfaat yang dapat diberikan olehnya. Seperti halnya
jangkrik, serangga yang kerap muncul di malam hari itu
memiliki manfaat yang berguna untuk mendongkrak
ekonomi masyarakat.
Dosen IPB University yang merupakan pakar sistem
integrasi peternakan, Prof Dr Asnath M Fuah mengatakan
bahwa jangkrik merupakan salah satu pangan alternatif
yang baik untuk menambah nilai gizi pangan, serta kaya
akan protein. Saat ini, masyarakat Indonesia lebih
mengedepankan pada penggunaan jangkrik sebagai pakan
unggas. Padahal dengan pemasaran yang baik, produksi
pangan menggunakan tepung jangkrik akan lebih diminati.
“Sebetulnya jangkrik bisa dijadikan olahan pangan. Asal
pengolahannya baik dan berlabel, kita bisa membawanya
ke market yang luas,” ungkapnya.
Dengan demand yang tinggi untuk pakan unggas, supply
jangkrik belum memenuhi, sehingga usaha budidaya
jangkrik dinilai memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
Terutama budidaya jangkrik jenis kliring, cendawang, dan
kalung yang memiliki produktivitas yang tinggi. Selain itu,
pemeliharaannya mudah serta ramah lingkungan.
Di samping untuk pakan unggas, Prof Dr Dewi Apri Astuti,
dosen IPB University sekaligus pakar nutrisi ternak
Fakultas Peternakan mengatakan bahwa penggunaan
tepung jangkrik juga berguna bagi ternak ruminansia
dengan kondisi kelahiran tertentu serta pada masa
kehamilan. Saat ini, peternak lebih sering menggunakan

Hasil riset juga mengungkapkan bahwa ternak kambing,
dalam masa kehamilan, setelah diberi pakan tepung
jangkrik menunjukkan perbaikan nilai gizi dalam darah.
Selain itu, pada kambing jantan, kualitas spermanya pun
menjadi lebih baik. Namun demikian, pemberian tepung
jangkrik sebagai pengganti susu maupun pakan bagi
ternak hanya bersifat sementara saja.
Dalam usaha budididaya jangkrik, Dr Yuni Cahya
Endrawati, dosen IPB University dan pakar Satwa Harapan
Fakultas Peternakan mengatakan bahwa ada beberapa hal
yang harus diperhatikan oleh peternak jangkrik, yaitu
kondisi lingkungan terutama suhu dan kelembaban. Kedua
hal tersebut dinilai sangat berpengaruh pada produktivitas
jangkrik.
“Karena tempat budidaya haruslah sama dengan habitat
aslinya. Selain itu, tipe opositor pada tubuh tiap jenis
jangkrik harus diperhatikan, karena akan menentukan
manajemen penetasannya. Perbandingan antara beberapa
jenis jangkrik yang dibudidayakan di Indonesia
menunjukkan bahwa karakteristik jangkrik bimaculatus
atau kalung memiliki keunggulan yang berbeda, baik dari
umur hingga kandungan nutrien lebih baik. Walaupun
jangkrik jenis mitratus memiliki penetasan yang lebih
tinggi, karakternya yang lincah membutuhkan
penanganan yang agak sulit. Jadi inilah alasan mengapa
bimaculatus lebih unggul. Itu karena memang
pemanfaatan diproduknya atau permintaan pasar secara
karakteristik jangkriknya lebih disukai hewan lainnya
sebagai pakan,” jelasnya.
Sementara itu Ahmad Anwari, Ketua Kelompok Ternak
Jangkrik Perwira Bekasi saat ditanya alasannya
menggeluti bisnis budidaya jangkrik, ia mengaku bahwa
budidaya jangkrik, selain menguntungkan juga tidak
memerlukan halaman yang luas untuk budidayanya.
"Pakan pendamping pun sangat mudah didapatkan seperti
daun pisang maupun rerumputan yang berkadar air tinggi,
" ungkapnya. (MW/Zul)
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Pakar Perikanan IPB University: Indonesia Baru Bisa Penuhi
Tak Lebih dari 2 Persen Permintaan Sidat Jepang
dan habitat sidat mulai berkurang. Penyebabnya adalah
gangguan habitat akibat pencemaran lingkungan,
pemangsaan oleh predator dan penggunaan alat tangkap
yang merusak habitat hingga membunuh benih. Meskipun
sidat merupakan sumberdaya yang dapat dipulihkan
namun saat ini spesiesnya rentan punah.
“Keberlanjutan sidat di Indonesia perlu diperhatikan,

J

umlah perairan yang luas membuat potensi perikanan

di Indonesia sangat melimpah. Salah satu spesies ikan
yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan

adalah ikan sidat. Ikan ini bisa ditemukan di perairan

Indonesia khususnya di perairan pantai selatan. Daerah ini
menjadi daerah habitat penyebaran ikan sidat.
Potensi ini bisa dikembangkan menjadi skala industri
akuakultur yang lebih besar. “Komoditas perikanan di
Indonesia memiliki potensi yang besar. Salah satunya ikan
sidat yang pasokan benihnya bisa didapat dari alam. Sidat
merupakan komoditas budidaya pengolahan eksportir
yang potensial. Namun Industri sidat belum berkembang
secara optimal,” ungkap Dr Ronny Irawan Wahju, dosen
IPB University dari Departemen Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan (FPIK).
Menurutnya sidat sangat potensial untuk diekspor ke luar
negeri. Salah satu negara tujuan yang membutuhkan
pasokan tinggi adalah Jepang. Bahkan kebutuhan Jepang
akan ikan sidat sebanyak 355,63 ton, Indonesia hanya
bisa memenuhi tak lebih dari 2 persennya. Hal ini
merupakan potensi yang besar bagi para pembudidaya
sidat.
Namun sayang, industri sidat di Indonesia belum
berkembang karena kurangnya teknologi penyediaan
benih yang berkualitas serta budidaya dan pengolahan
yang belum berkembang.

bahkan dikembangkan dalam skala industri. Kuncinya
adalah inovasi teknologi untuk menjamin ketersediaan
pasokan benih sidat alamiah dan hasil pembenihan. Selain
itu diperlukan teknologi budidaya dan teknologi
pengolahan sidat yang berkualitas dan berkelanjutan,”
tambahnya.
Perlu dipersiapkan teknologi penangkapan benih atau
induk dari alam sekaligus daerah penangkapan dan
penakaran benih dan induk. Selanjutnya sistem
manajemen konservasi daerah penangkapan dan
pelepasan liaran. Pada bagian pembesaran diperlukan
kualitas media dan pemeliharaan untuk pendadaran dan
pemeliharaan benih. Lalu perlu dipersiapkan pula untuk
proses pemijahan.
Menurutnya, proses pemijahan diperlukan formulasi
pakan induk dan manajemen kesehatan induk yang baik.
Serta harus disiapkan teknologi penetasan telur. Pada
bidang pengolahan diperlukan pengembangan teknologi
bersertifikasi ekspor dan diversifikasi produk. Tahap inilah
yang diperlukan agar industri sidat bisa berkembang
dengan baik di Indonesia.
“Tentunya pengembangan industri sidat memerlukan
sinergi dari semua pihak, baik dari pemerintah dalam hal
ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,
akademisi dan juga pelaku usaha. Pemerintah
mempersiapkan regulasi, akademisi melakukan riset
untuk mengembangkan teknologi dan inovasi serta pelaku
usaha perlu untuk memperkuat kapasitas dan
memperluas sakala usaha,” tutupnya. (NA/Zul)

Lebih lanjut Dr Ronny menjelaskan bahwa budidaya ikan
sidat perlu segera dilakukan. Pasalnya jumlah populasi
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