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Rektor IPB University Bicara Future Learner di MilenialFest
juga fokus pada critical thinking dan problem solving,”
tuturnya.
Lebih lanjut Prof Arif melanjutkan, berdasarkan Global Skill
Index 2020, Indonesia berada di urutan ke 41 dalam bidang

bisnis. Untuk bidang teknologi, Indonesia ada di posisi ke-31.
Sementara dalam bidang sains data, Indonesia masih berada
di urutan ke 56. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian
penting bagi Indonesia saat ini.

Selain mindset dan skill yang dibutuhkan, Prof Arif juga

menjelaskan, untuk sukses menghadapi kehidupan, tidak

R

ditentukan oleh IQ, sekolah favorit ataupun lulus dengan nilai

terbaik. Berdasarkan hasil penelitian Thomas J. Stanley, PhD,

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria

kata Rektor, faktor sukses yang paling penting adalah

berkesempatan berbicara pada panggung
MilenialFest Conference 2020 yang digelar jelang

peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan (HUT) RI. Pesan
penting yang disampaikannya adalah bahwa menghadapi

situasi yang penuh ketidakpastian ini, kita semua dituntut

untuk memiliki growth mindset. Growth mindset diperlukan
agar mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan.
Selain mindset, lanjut Rektor, perubahan juga butuh skill
baru. Sebagaimana laporan oleh World Economic Forum

dalam Future Jobs Report 2018, bahwa skill yang

berkembang di tahun 2022 nanti adalah analytical thinking
and innovation. Selain itu active learning, creativity,

technology design and programing, critical thinking and
analysis dan complex problem-solving juga dibutuhkan.

kejujuran, kedisiplinan dan good interpersonal skill.“Itu

semua yang membentuk kita menjadi agile learner. Saat ini
dan di masa depan, menjadi pembelajar saja tidak cukup.
Agility sekarang dibutuhkan. Orang seperti ini adalah yang
sadar bahwa dia hidup dalam suasana yang penuh
ketidakpastian dan perubahan akan dunia,” kata Rektor.
Pada MilenialFest tahun ini Prof Arif bersama Menteri
BUMN, Erick Thohir meluncurkan program Talenta Juara,

yakni program beasiswa online class dan bootcamp yang

diselenggarakan oleh MilenialFest.
Dalam kesempatan tersebut, Prof Arif yang juga Ketua

Forum Rektor Indonesia (FRI) 2020-2021 ini melakukan
penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara FRI
dengan MilenialFest yang diwakili oleh Danial Iskandar

“Melihat apa yang terjadi di Asia-Pasific juga demikian.

selaku CEO MilenialFest. Adapun lingkup kerjasama tersebut

Ternyata masing-masing negara telah memetakan dan

memiliki preferensi softskill yang berbeda. Australia fokus

pada adaptability dan flexibility serta critical thinking dan

problem solving. India fokus pada innovation dan creativity

serta critical thinking-problem solving. Adapun Singapura

diantaranya adalah pembukaan kesempatan kepada
mahasiswa dari perguruan tinggi anggota FRI untuk

mengikuti program Online Class dan Bootcamp yang

berlangsung sepanjang September hingga Desember 2020.
(Rz/Zul)
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Rektor IPB University Ajak Kolaborasi ALMI dan I-4
Fakta lain juga dituturkan Prof Arif. Ia menyebut,
komitmen pemerintah untuk penelitian (research and
development/RnD) masih sangat minim. Terlihat dari
persentase pengeluaran untuk riset dari Gross Domestic
Product (GDP) hanya 0,2 persen. Jumlah peneliti di
Indonesia juga masih tergolong rendah, hanya 216 orang
per satu juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea

R

Selatan memiliki 7.980 peneliti per satu juta penduduk

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria

dengan pengeluaran RnD sebanyak 4,8 persen dari GDP.

mendapatkan kesempatan memberikan

Merespon fakta tersebut, Ketua Forum Rektor Indonesia

pemaparan dalam Forum Cendekia Kelas Dunia

(FRI) ini menjelaskan ada empat cara untuk mendorong

yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmuwan Muda

inovasi di perguruan tinggi. Yaitu dengan melakukan

Indonesia (ALMI) dan Ikatan Ilmuwan Indonesia

pembinaan entrepreneurship, mendorong kolaborasi

Internasional (I-4), 18/8. Bertajuk Penguatan Kolaborasi

dengan private sector, mempromosikan diversity dan

Riset dan Pendidikan untuk Penciptaan Inovasi Indonesia,

inklusi, dan memperkuat teknologi dan society.

Prof Arif menyampaikan bahwa inovasi diperlukan untuk
perubahan.

“Peran ALMI dan I-4 ini sangat strategis dalam hal men-

“Perubahan yang terjadi saat ini hanya bisa direspon

ALMI dan I-4 berkolaborasi dengan FRI, untuk memetakan

dengan lompatan-lompatan dalam bidang inovasi.

gap analysis terhadap riset dalam bidang yang potensial.

Lompatan ini yang bisa menjadi harapan bangsa Indonesia

Sejauh mana penelitian stem cell yang ada di

untuk bangkit dan keluar dari krisis,” kata Prof Arif.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) dengan yang

Namun demikian, lanjut Prof Arif, berkaca pada Global

support riset dan publikasi. Saya membayangkan kalau

ada di Indonesia misalnya,” tutur Prof Arif.

Innovation Index 2019, Indonesia masih berada pada

Dengan analisis gap ini, kata Prof Arif, pengembangan

peringkat 85 dari 129 negara di dunia. Selama empat

infrastruktur riset dalam negeri akan lebih sistematis. Dari

tahun berturut-turut, peringkat inovasi Indonesia berada

analisis tersebut bisa dipetakan berapa budget yang

di posisi kedua terendah di ASEAN.Di dalam Intellectual

diperlukan, infrastruktur yang mesti dibangun, serta

Property Right 2019, laporan yang menganalisa iklim

kolaborasi apa yang harus didorong.Menurutnya, COVID-

kekayaan intelektual berdasarkan 45 indikator unik dan

19 merupakan momen untuk berinovasi. Prof Arif

penting bagi ekonomi berbasis inovasi, Indonesia

mencontohkan, pada perang dunia kedua, komputer

menempati peringkat 45 dari 50 negara.“Sementara dalam

pertama lahir. Momen krisis kala itu memaksa inovasi

hal publikasi penelitian, Indonesia mengalami lonjakan

dilakukan untuk memenangkan perang. Sehingga saat

secara eksponensial sejak 2014 hingga 2019

krisis sebab pandemi ini, saatnya berlomba untuk

mengalahkan Malaysia, Singapura dan Thailand. Namun

melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi sebagai

sayangnya, banyaknya jumlah publikasi belum diikuti oleh

solusi. (Rz/Zul)

peningkatan jumlah sitasi,” ujar Prof Arif.
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Pakar Perikanan IPB University
Latih Warga Kepulauan Seribu Dederkan Ikan Kerapu

D

epartemen Budidaya Perairan, Fakultas

penelitian program pengembangan produk unggulan

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) dan Prodi

daerah dengan mengusung judul “Pengembangan

Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan

Pendederan Ikan Kerapu di Masyarakat dalam rangka

Budidaya (TPMPB), Sekolah Vokasi IPB University belum

Penguatan Komoditas Unggulan Daerah”. Tujuannya

lama ini berikan pelatihan dan pendampingan budidaya

adalah untuk menciptakan usaha baru di masyarakat yakni

Ikan Kerapu di Pulau Kelapa Dua, Kepulauan Seribu.

pendederan ikan kerapu yang bisa menumbuhkan

“Ke depan, sistem agribisnis budidaya ikan kerapu di
Kepulauan Seribu tidak hanya usaha pembesaran dan
usaha pembenihan saja. Melainkan juga usaha
pendederan. Bahkan bisa menjadi beberapa segmen

lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat dan
perekonomian wilayah. Selain itu, kegiatan ini bisa
menguatkan agribisnis ikan kerapu sebagai komoditas
unggulan daerah.

seperti pendederan I, pendederan II dan seterusnya yang

Pendamping lapangan Suku Dinas Ketahanan Pangan,

pada akhirnya akan memperkuat agribisnis ikan kerapu.

Kelautan dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu,

Pengembangan pendederan di Kabupaten Kepulauan

Mustafa, menyampaikan bahwa Ia akan terus mendukung

Seribu diharapkan bisa menumbuhkan usaha dan

kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan

wirausaha baru sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi

berterimakasih kepada tim IPB University yang telah

wilayah yang berbasis kepada sumber daya alam daerah,

membantu meningkatkan kemampuan dan kapasitas

sekaligus memperkuat pondasi agribisnis perikanan

masyarakat Pulau Kelapa Dua dan berharap semoga

budidaya laut,” ujar Dr Irzal Effendi, dosen IPB University

kegiatan ini dapat menjadi solusi permasalahan bagi

dari Departemen Budidaya Perairan.

kelompok pembudidaya ikan kerapu di Pulau Kelapa Dua.

Menurutnya, kegiatan ini adalah bagian dari implementasi

(**/Zul)
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Dosen IPB University Bicara Soal
Akumulasi Limbah Peternakan yang Merusak Lingkungan

M

eningkatnya permintaan pangan produk

ternak mengakibatkan perbesaran skala
usaha dan perubahan dari sistem ekstensif

menjadi intensif. Hal ini menyebabkan meningkatnya

akumulasi jumlah kotoran dan dapat menyebabkan

masalah lingkungan apabila limbah tidak dikelola dengan

baik.

Dr Salundik, dosen IPB University dari Departemen Imu
Produksi dan Teknologi Peternakan (IPTP) menjelaskan

pengelolaan dan pengolahan limbah peternakan harus

memperhatikan sifat dan karakteristik limbah. Sifat dan
karakteristik limbah perlu diketahui untuk perencanaan

pengolahan limbah ke depannya.

pengolahan limbah, penentuan skala pengolahan, lokasi
pengolahan, fasilitas pengolahan, biaya instalasi dan
manajemen proses pengolahan.

“Pengelolaan dan pengolahan limbah ternak berfungsi
mengurangi potensi pencemaran baik fisik, biologi

maupun kimia. Pengelolaan dan pengolahan limbah ini
juga dapat meningkatkan atau menambah nilai guna

limbah tersebut,” jelas Dr Salundik pada sebuah Online
Training yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan

IPB University bekerjasama dengan Forum Logistik
Peternakan Indonesia (FLPI) beberapa waktu lalu.

Limbah padat, lanjutnya, dapat diolah secara composting,
vermicomposting, penguburan atau penimbunan,

Menurutnya, limbah ternak dapat dikategorikan menjadi

penggunaan black soldier fly, anaerobik, pembakaran

(5-25 persen padatan), padat (lebih dari 25 persen

melalui pengendapan, flotasi, penyaringan, riverse

tersebut dipengaruhi oleh identitas ternak (spesies, umur,

exchange.

limbah cair (5 persen padatan), lumpur atau semi padat

maupun penekanan. Sementara limbah cair dapat diolah

padatan) dan gas. Jumlah, sifat dan karakteristik limbah

osmosa, maupun menggunakan bahan kimia seperti ion

ukuran dan kondisi fisiologis), sistem perkandangan,

sistem pembersih kandang dan penanganan limbah, jenis
ransum yang diberikan, industri ternak dan lingkungan.

Perencanaan pengelolaan dan pengolahan limbah yang

perlu diperhatikan antara lain: penentuan sistem dan tipe

“Limbah ternak ini terutama limbah kotoran juga dapat
dimanfaatkan sebagai biogas maupun pupuk organik.
Dengan demikian pengolahan limbah ternak dapat

menghasilkan nilai ekonomi bagi peternak,” pungkas Dr

Salundik. (RA)
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Dosen IPB University: Prospek Bisnis
Cacing Tanah untuk Bahan Baku Obat Sangat Cerah
Sayangnya, manfaat cacing tanah yang banyak ini belum
mampu dimanfaatkan secara maksimal di Indonesia.
Masyarakat di Indonesia umumnya baru memanfaatkan
cacing tanah sebatas sebagai pakan ternak maupun
sebagai penyubur tanah dan tanaman.

B

agi sebagian orang, cacing tanah identik dengan
hewan menjijikkan. Namun, faktanya tak sedikit
masyarakat yang membudidayakan cacing tanah
sebagai mata pencahariannya. Meskipun menjijikkan,
ternyata cacing tanah memiliki nilai ekonomi dan dapat
dijadikan sebagai bahan baku obat medis.
Untuk itu, dosen IPB University dari Fakultas Peternakan,
Verika Armansyah Mendrofa, SPt, MSi memberikan
penjelasan tentang budidaya cacing tanah sebagai pakan
ternak dan pangan. Menurutnya, cacing tanah memiliki
kadar protein sebesar 64-76 persen. Harga jual cacing
tanah lumayan fantastis, satu kilogram cacing tanah
dihargai 40 ribu sampai 120 ribu untuk di wilayah Bogor.
Tidak hanya cacingnya yang bisa dijual, tetapi produk
cacing seperti pupuk cair dan bekas cacing (kascing) juga
dapat dijual.
“Pupuk cair dan kascing sangat bermanfaat untuk
kesuburan tanah dan tanaman. Ini merupakan peluang
usaha yang menjanjikan,” kata Verika dalam Online
Training yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan
IPB University bekerjasama dengan Forum Logistik
Peternakan Indonesia (FLPI) belum lama ini.
Manfaat cacing tanah, lanjutnya, dapat digunakan sebagai
pakan ternak, pangan manusia, obat-obatan, kosmetik,
pengolah sampah, pengolah limbah industri, pupuk
tanaman dan penyubur lahan pertanian. Sementara,
kascing memiliki kandungan N sebesar 1.40 persen, P
sebesar 4.33 persen dan K sebesar 1.20 persen.
Kandungan ini lebih tinggi daripada kotoran sapi, kuda,
kambing maupun kotoran babi.
Dari sisi medis, cacing tanah mengandung enzim
lumbrokinase yang berguna untuk menurunkan tekanan
darah, ischemic dan stroke. Cacing tanah juga
mengandung enzim peroksidase dan katalase yang
berfungsi untuk mengobati penyakit degeneratif seperti
diabetes melitus, kolesterol maupun rematik. Tidak hanya
itu, cacing tanah juga mengandung enzim ligase dan
selulase yang berfungsi untuk melancarkan pencernaan
serta enzim arakhidonat sebagai obat antipiretik.

Supaya cacing tanah memiliki kualitas dan nilai jual tinggi,
Verika menjelaskan tentang teknik budidaya yang baik.
Sebelum melakukan budidaya, ia menyarankan supaya
lokasi budidaya berada di tempat yang teduh dan lembab.
Pemilihan lokasi yang teduh dan lembab dimaksudkan
supaya cacing tanah tidak kepanasan dan tidak terendam
air secara berlebihan.
“Sekalipun cacing hidup di dalam tanah, sebenarnya cacing
itu tidak suka kalau banyak air apalagi sampai tanahnya
tergenang air. Air ini bisa menutup lubang-lubang jalur
cacing sehingga cacing tidak nyaman dengan air itu. Kalau
bisa tempat budidayanya tidak menyerap air,” jelasnya.
Untuk pakan atau media hidup, ia menjelaskan, dapat
berasal dari limbah rumah tangga, rumah makan,
pertanian, peternakan dan bahan organik lainnya. Media
hidup cacing disarankan bukan dari bahan yang tajam,
berduri, berbulu, asam, pedas, mengandung minyak
maupun bahan kimia berbahaya. Sebelum diberikan,
media tersebut dianjurkan untuk dicacah terlebih dahulu
dan sedikit dilembabkan tetapi tidak sampai basah.
Bibit cacing tanah dapat diperoleh dengan cara mencari di
kebun atau tumpukan sampah atau kotoran ternak
maupun membeli dari peternak cacing. Bibit cacing
sebaiknya diperoleh dari beberapa tempat dan berbagai
ukuran.
Selama budidaya, disarankan untuk melakukan perawatan
dengan cara mengaduk media dua minggu sekali agar
aerasi media terjaga. Apabila media telah berubah warna
menjadi hitam, media bisa dipecah dan ditambahkan
dengan media baru.
“Jangan lupa senantiasa mengecek kelembaban dan pH
media. Kalau media terlalu asam, cacing banyak muncul di
permukaan media dan aktif bergerak. Sementara kalau
media terlalu basa, cacing akan muncul di permukaan
tetapi tidak banyak bergerak, berwarna pucat dan kurus,”
jelasnya.
Kegiatan panen cacing tanah dapat dilakukan apabila
media telah matang. Tanda media matang adalah warna
menjadi coklat kehitaman, teksturnya gembur seperti
tanah, bentuknya sudah berbeda dari media awal dan
umumnya pH sekitar 7. Untuk panen media atau
vermikompos, disarankan supaya media bersih dari cacing
maupun kokonnya. Media tersebut selanjutnya
dikeringanginkan agar kering, bila perlu media disaring.
(RA)
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Dekan FPIK IPB University:
Kampus Bertanggung Jawab Menjaga Kearifan Lokal

D

r Luky Adrianto, Dekan Fakultas Perikanan dan

pada hukum adat, tetapi juga localize dan consensus

Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi

apa? Karena dari situ muncul konsensus dinamika lokal

Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University sekaligus

Perikanan dan Kelautan Indonesia menuturkan bahwa

kampus adalah institusi yang bertanggungjawab untuk

building itu juga masih bisa disebut kearifan lokal. “Karena

yang kemudian dicoba untuk disepakati dan menjadi basis
untuk pengelolaan perikanan. Salah satu contohnya

menjaga kearifan lokal. Tiga stakeholder lain yang

adalah pengelolaan wilayah laut di Kendari.

pemerintah, multibusiness players dan masyarakat

“Kita bisa membuktikan bahwa kampus masih menjadi

bertanggungjawab dalam menjaga kearifan lokal adalah
sipil.“Kearifan lokal tidak hanya hukum adat,” tuturnya
dalam webinar “Penguatan Pengelolaan Perikanan melalui

pilar utama untuk tetap menjaga semangat keberlanjutan
pengelolaan sumber daya alam kita (Indonesia) khususnya

Praktik Kearifan Lokal” yang diselenggarakan oleh Forum

perikanan dan kelautan.

Indonesia dan FPIK IPB University (18/8).

Saat ini Forum Perikanan Indonesia beranggotakan 113

Ia juga menyampaikan bahwa kearifan lokal ialah

setiap wilayah, diharapkan kampus atau institusi atau

Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan

bagaimana mengelola human regulation/behavior untuk
memanfaatkan kearifan lokal yang ada di masing-masing

perguruan tinggi di Indonesia. "Dengan adanya kampus di

para akademisi menjadi aktor langsung, menjadi

pendamping serta fasilitator bagi masyarakat lokal yang

wilayah. Menurut perspektifnya, ketika masyarakat lokal

ada di daerah masing-masing untuk menjaga

sumberdayanya dan timbul konsensus yang kemudian itu

Dengan demikian kampus tidak hanya memproduksi sains

bergerak atau berdinamika menjaga ekosistem dan

menjadi sebuah konvensi bahkan ditingkatkan menjadi

keberlanjutan perikanan melalui penerapan kearifan lokal.
to sains, tidak hanya memproduksi tetapi juga kampus

sebuah aturan maka itu disebut kearifan lokal juga.

punya tanggung jawab untuk sains to business atau

Dr Luky menyampaikan bahwa jangan sampai kita

(AMA/Zul)

mengadvokasi bisnis dari pengelolaan, " jelasnya.

terjebak pada pemahaman bahwa kearifan lokal hanya
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Sekolah Vokasi IPB University
Dorong Digitalisasi Penyuluh Pertanian

P

rogram Studi Teknologi Produksi dan

adalah media sosial, teleconference, vlog dan juga blog.

Pengembangan Masyarakat Pertanian, Sekolah

"Saya melihat cyber extension ini seperti balai penyuluhan

Vokasi (SV) IPB University mendorong proses

digital. Cyber Extension merupakan mimbar pertanian

digitalisasi penyuluh pertanian. Terhadap hal ini, Prof Dr

untuk penyampaian materi dan informasi membantu

Sumardjo, dosen IPB University yang merupakan guru

fasilitas pelaku penyuluhan,” ujarnya.

besar di bidang penyuluhan pembangunan mengatakan,
skill yang harus dikuasai para penyuluh pertanian di era
new normal adalah penguasaan media dan teknologi

Alumni muda IPB University yang merupakan Duta Petani
Milenial Kementerian Pertanian, Sandi Octa Susila

hingga kemampuan komunikasi yang efektif.

berpesan kepada anak-anak muda agar dapat berpikir

“Tantangan para penyuluh di era digital ini yaitu harus

perkembangan zaman. Sandi memaparkan teknologi

adaptif, timbal balik terhadap informasi dan
memanfaatkannya untuk kegiatan penyuluhan serta
mengenalkan pemanfaatan trik kepada para petani. Cyber
Extension dan Media Forum merupakan wujud sinergi
sistem penyuluhan dan komunikasi pembangunan,”

jauh lebih cepat dalam menjawab tantangan
range selter, sebuah teknologi digitalisasi program yang
hasil kerja sama dengan Telkom Indonesia yang
diterapkan di lahan uji coba. Teknologi berbasis web
tersebut memungkinkan penggunanya melihat kondisi
setiap lahan yang sedang dibudidayakan. "Digitalisasi

ujarnya.

sangat memungkinkan kita aplikasikan di lapangan,

Sementara itu penyuluh pertanian sekaligus blogger,

harus ada keterlibatan milenial farmer," tutupnya.

Evrina Budiastuti, SP berpendapat bahwa ada empat

(RMY/RKD/Zul)

namun tidak bisa dilakukan hanya bersama petani tetap

aspek dalam upaya improvisasi sistem informasi digital
sebagai pendukung penyuluh pertanian. Di antaranya
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Ahli IPB University:
Tidak Semua Tanaman Obat itu Aman, Butuh Standarisasi
serta produk dengan kualitas rendah.Masalah lainnya
dalam standarisasi obat adalah tidak diketahuinya tingkat
toksisitas (racun), interaksi dengan obat herbal/kimia
lainnya, penggunaan obat herbal untuk hasil indikasi yang
berbeda, dosis yang tidak tepat, serta berpeluangnya
menggunakan tumbuhan obat yang salah.

I

ndonesia sebagai negara dengan iklim tropis memiliki
salah satu keunggulan diantaranya adalah kekayaan

biodiversitas tanaman herbal yang dapat digunakan

sebagai obat. Namun, tidak semua yang tanaman obat
aman untuk dikonsumsi. Dibutuhkan penanganan dan
tindakan dalam memanfaatkan senyawa-senyawa kimia
yang terdapat pada tanaman-tanaman tersebut.
Hal tersebut diungkap oleh Dr Mohamad Rafi, peneliti di
Pusat Studi Biofarmaka Tropika, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang juga dosen
IPB University dari Departemen Kimia Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).
“Pada tumbuhan, ada komponen kimia yang berperan
penting dalam menghasilkan reaksi biologi sebagai suatu
komposisi yang aktif. Komposisi tersebut kompleks
dengan variasi konsentrasi dan belum diketahui total
senyawa yang terkandung di dalamnya,”
ungkapnya.Terdapatnya variasi konsentrasi dan
kandungan senyawa yang belum pasti pada setiap
tanaman herbal, meskipun merupakan komoditas yang
sama, menjadi pendorong dibutuhkannya standarisasi
bahan baku.
Menurutnya, ada sederetan problem yang saat ini

“Singkatnya, standarisasi (kendali mutu) tumbuhan obat
dan produknya sangat diperlukan. Proses standarisasi itu
memiliki sistem dimana kita bisa meyakinkan bahwa
setiap produk yang kita jual memiliki jumlah yang tepat,
baik dari komposisi, konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi
memang mulai dari menanam, memanen, mengekstraksi,
mengisolasi, mengeringkan, hingga terbentuk ekstrak dan
produk jadinya itu semuanya ada Standar Operasional
Prosedur (SOP)-nya agar tidak kehilangan konsistensi
khasiat yang diharapkan. Tidak berubah sepanjang
perjalanan saat diproduksi serta sepanjang perjalanan
saat dihasilkan,” ujar Dr Rafi.
Dr Rafi menjelaskan metode kendali mutu tumbuhan obat
yaitu dengan menggunakan metode fingerprint analysis,
profilling analysis, dan targeted analysis. Yang paling
sering digunakan adalah targeted analysis.
Dalam kesimpulannya, Dr Rafi menyampaikan bahwa
standarisasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan
obat herbal yang konsisten khasiat, kualitas, dan
keamanannya. Konsep dalam standarisasi obat herbal
Indonesia perlu dikembangkan menyesuaikan dengan
karakteristik yang ada di Indonesia. “Perlu bagi
stakeholder memikirkan bagaimana menstandarkan agar
khasiat dan keamanannya terjamin dengan baik,”
tutupnya. (SM/Zul)

dihadapi dalam standarisasi obat, mulai dari bahan baku,
pemalsuan bahan kimia obat atau tumbuhan lainnya yang
mirip, kesalahpahaman bahwa obat herbal pasti aman,
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Potensi Sektor Kehutanan untuk Dukung Ketahanan Pangan
dilihat pada tempat tumbuh dan komposisi jenis yang
bergam. Komposisi ini dapat dilakukan ketika tajuk masih
terbuka maupun tajuk sudah rapat. Ketika tajuk terbuka
dapat ditanami tanaman yang membutuhkan cahaya
penuh seperti tanaman pertanian dan ketika tajuk rapat
dapat ditanami tanaman yang toleran terhadap naungan
seperti porang.

M

engingat pentingnya ketahanan pangan di

tengah pandemi COVID-19, Himpunan

Profesi Tree Grower Community (TGC)

Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan, IPB University menggelar diskusi seputar
potensi sektor kehutanan untuk mendukung ketahanan
pangan dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Prof Dr Nurheni Wijayanto, dosen IPB University dari
Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan
Lingkungan mengatakan, kondisi saat ini, terdapat jutaan
penduduk yang tergolong miskin tinggal di kawasan
hutan, terdapat konflik tenurial, hilangnya tutupan hutan,
kebakaran hutan dan lahan, dan perdagangan tanaman
dan satwa liar. Dengan kondisi yang demikian agroforestri
rasional untuk diterapkan di hutan Indonesia.“
Tentu dengan adanya optimalisasi ruang hutan, tanaman
kehutanan dapat dikombinasikan dengan tanaman buahbuahan, tanaman umbi-umbian, perikanan, dan
peternakan. Sayangnya agropastura atau kombinasi
antara tanaman kehutanan dengan peternakan di
Indonesia belum banyak dikembangkan,” tutur Prof
Nurheni.
Hal ini, lanjutnya, menyebabkan harga daging terus
melonjak dan harus mengimpor dari luar negeri. Padahal
peternakan merupakan sumber protein hewani yang
sangat diperlukan oleh masyarakat. Menurutnya,
optimalisasi peran sistem agroforestri untuk ketahanan
pangan nasional terdapat tiga aspek yaitu ekologi,

Aspek ekonomi-bisnis yang perlu diperhatikan yaitu
penggunaan input modal yang relatif rendah, memberikan
jaminan keamanan bagi ekonomi rumah tangga,
menghasilkan produk yang kontinu sesuai permintaan
pasar.
Adapun aspek sosial budaya yang perlu diperhatikan yaitu
sistem pewarisan kepada anak cucu yang dapat
mendukung keberlanjutan sistem agroforestri yang telah
dijalankan, fasilitas pendampingan, kepastian jaminan
hukum, dan organisasi yang kuat dan mandiri. Penerapan
sequential system diharapkan mampu memberikan
keuntungan ekologi, ekonomi-bisnis, dan social budaya.
Pengembangan sistem agroforestri menurutnya harus
diupayakan dapat mempertahankan keseimbangan
dinamis, dalam arti pertumbuhan ekonomi-bisnis yang
terjadi, harus diikuti oleh adanya peningkatan kelestarian
ekologi dan kestabilan sosial-budaya.
Sementara itu, Hariadi Propantoko, SHut, MSi sebagai
pihak Manajemen Program LSM Koalisi Rakyat untuk
Kedaulatan Pangan menyatakan pentingnya
pengembangan pangan dari sumber daya hutan. "Hutan
menyediakan pangan bagi manusia. Mulai dari buahbuahan seperti mangga, durian, kelengkeng, rambutan,
nangka, kepel, dan kemang, sagu, bahkan rotan. Peluang
pengembangan hasil hutan pangan sangat tinggi dimana
kita ketahui bahwa hutan memiliki sumber potensi pangan
yang berlimpah. Maka dari itu perlu didorong konsep
pengembangan kawasan hutan untuk produksi pangan, "
tuturnya. (*/RA)

ekonomi-bisnis, dan sosial budaya. Aspek ekologi dapat
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