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Yuk Tengok Aktivitas Seru di Apartemen Kepiting 4.0
setting untuk budidaya kepiting, namun dengan modifikasi,
ada peluang ke depan bisa digunakan untuk komoditas lain.
Apartemen Kepiting 4.0 saat ini baru diatur untuk vertical
aquaculture sehingga harus disesuaikan dengan
karakteristik bioekologi biota yang akan dibudidayakan.
Lebih lanjut Dr Luki menjelaskan, Apartemen Kepiting 4.0
adalah kerjasama operasional antara FPIK IPB University dan
PT Tritunggal Segara Indonesia (PT TSI). FPIK IPB University
menugaskan IPB Fisheries and Marine Observation Station
(IFMOS) Ancol sebagai pelaksana dari kerjasama ini.
Apartemen di-set up sejak tahun 2018 dimulai dari
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)

R

antara IPB University dan PT TSI dan Perjanjian Kerjasama
antara FPIK IPB University dan PT TSI. Kemudian dilanjutkan
ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria belum lama

ini berkesempatan menyaksikan aktivitas yang ada

di Apartemen Kepiting 4.0 yg ada di kawasan IPB

Ancol.

dengan renovasi gedung IFMOS Ancol pada tahun yang
sama dan mulai setting apartemen pada tahun 2019. “Saat
ini sudah mulai berproduksi setiap 20-25 hari sekali. Ke
depan, potensinya cukup besar mengingat peluang pasarnya
masih terbuka lebar,” tambah Dr Luki.

Apartemen Kepiting 4.0 adalah sebuah set teknologi
akuakultur kepiting vertikal (vertical crab aquaculture) yang
merupakan evolusi ke-3 dari teknik budidaya kepiting.
Evolusi pertama adalah menggunakan basis pembesaran di
alam kemudian teknik ke-2 adalah horizontal aquaculture
dan teknik ke-3 adalah vertical aquaculture.

Saat ini pun produksi dari 3000 kamar dan tiga blok
apartemen kepiting di Ancol masih kurang karena setidaknya
diperlukan 10.000 kamar kepiting.
Saat ini FPIK IPB University melalui Dr Yuni Puji Astuti, dosen
dan peneliti di Departemen Budidaya Perairan tengah

Rektor mengatakan, “Teknik ini hemat ruangan dan memiliki
efisiensi tinggi dalam budidaya kepitingnya.”

melakukan proses setting teknologi SRAS (smart
recirculated aquaculture systems) untuk meningkatkan
kualitas air sebagai media utama kamar kepiting. Diharapkan

Dr Luki Adrianto, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu

teknologi ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil

Kelautan IPB University mengatakan, teknik ini baru di-

budidaya kepiting di setiap kamarnya. (RA)
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IPB University dan Universitas Jember
Bentuk Poros Ketahanan Pangan

I

PB University dan Universitas Jember jalin kerjasama di
bidang pertanian. Rektor IPB University, Prof Dr Arif
Satria dan Rektor Universitas Jember, Dr Iwan Taruna
melakukan penandatanganan nota kesepahaman
(memorandum of understanding/MoU) secara virtual di
kampus masing-masing, (25/8).
Dalam kesempatan ini, Rektor Universitas Jember yang
merupakan alumni IPB University ini menyampaikan
bahwa kedua perguruan tinggi memiliki kesamaan yaitu
sama-sama fokus di bidang pertanian. Saat ini Universitas
Jember butuh banyak partner untuk bisa berkolaborasi
dengan Perguruan Tinggi Negeri dalam upaya penguatan
Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Melalui kerjasama ini diharapkan ada kemudahan di
bidang pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran di
luar program studi. Ada akses untuk mahasiswa dan
kemudahan belajar di Universitas Jember juga IPB
University. Terkait riset, Universitas Jember juga ingin
banyak belajar tentang banyaknya inovasi IPB University
yang sudah dipasarkan. Demikian juga dalam hal
implementasi pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Prof Arif menyambut baik
kerjasama ini. Menurutnya kerjasama ini penting untuk
merespon era ketidakpastian seperti saat ini. Uncertainty
hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi dan flexibility.

“Kedekatan IPB University dengan Universitas Jember
tidak diragukan lagi. Selain banyak tenaga pendidik asal
Jember, IPB University juga memiliki kegiatan perkebunan
nanas di Kediri. Ada juga Sekolah Peternakan Rakyat di
Bojonegoro yang lokasinya dekat dengan Jember,” ujarnya.
Pada kesempatan ini Prof Arif juga mempersilakan kepada
Universitas Jember untuk melihat Agribusiness Techno
Park (ATP) IPB University yang telah menerapkan smart
farming.
“Inovasi-inovasi yang dilakukan IPB University juga perlu
dilakukan pengembangan lebih jauh di tempat-tempat
lain. Tentu interaksi dua pihak akan lebih bagus dan
dengan trust yang kuat,” ucapnya.
Terkait pengembangan bidang penelitian, menurutnya
inovasi harus terus berkembang. Mau tidak mau, produk
pertanian harus hadir di meja makan. Saat ini produk
inovasi IPB University telah hadir di 13 mall di Indonesia.
Yakni di Solo, Medan, Jakarta dan Bogor. Dengan demikian
masyarakat akan mengetahui hasil inovasi IPB University
yang telah dipasarkan.
“Dengan kerjasama ini saya berharap poros baru akan
muncul. Yaitu poros Jember dan Bogor. Poros untuk
kekuatan pangan di Indonesia. Semoga kerjasama ini
membuahkan hasil untuk kemajuan bangsa kita,” ucapnya.
(dh/Zul)
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Dosen IPB University: Pentingnya Menjaga Kualitas Air
untuk Menjaga Keberlanjutan Umat Manusia
panjang yang masih belum diketahui pada kesehatan
manusia dan ekosistem.

“Saat ini 2,2 juta manusia kekurangan akses air minum
dan sanitasi yang baik. Bahkan 3 milyar orang di seluruh

dunia tidak memiliki fasilitas cuci tangan di rumah.

Permasalahan air ini merupakan permasalahan yang
dihadapi oleh dunia. Air merupakan hal yang sangat

penting, sehingga ada target yang harus dicapai dalam

poin di Sustainable Development Goals (SDGs) dalam hal

penyediaan air bersih,” tambah Prof Hefni.

Poin SDGs memberikan dua fokus dalam kaitannya
dengan isu penyediaan air. Kedua poin tersebut adalah

P

tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik serta

menjaga biota air. Kedua poin ini sudah masuk dalam
ermasalahan kualitas air merupakan salah satu

tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat

abad 21. Air merupakan kebutuhan utama dalam

setiap aspek kebutuhan umat manusia. Penurunan
kualitas air mengancam kesehatan manusia dan

membatasi produksi pangan. Selain itu fungsi ekosistem

juga akan mengalami penurunan akibat dari permasalahan
turunnya kualitas dan kuantitas air. Bahkan dalam skala

luas, penurunan ini dapat mengakibatkan terhambatnya
pertumbuhan ekonomi.
“Ketersediaan sumber daya air dunia yang langka karena
memburukya air akibat pencemaran sumberdaya air

tawar. Penyebabnya adalah pembuangan air limbah dalam
jumlah besar yang tidak diolah atau diolah tapi tidak

memadai ke sungai, danau, akuifer, dan pesisir,” ungkap
Prof Dr Hefni Effendi, dosen IPB University yang juga

Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH),

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB University, dalam acara Dosen Mengabdi

(24/8).

Menurutnya, jumlah polutan baru yang mencemari air
semakin meningkat. Polutan ini berasal dari limbah obat-

obatan, pestisida dan bahan kimia rumah tangga. Saat ini
juga terjadi perubahan pola iklim yang ekstrim. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri dengan dampak jangka

regulasi pemerintah yang diimplementasikan dalam

bentuk program di masyarakat. Namun, permasalahan air
di Indonesia masih belum teratasi karena lemahnya
pengawasan.

Solusi permasalahan ini menurutnya adalah dengan

meningkatkan upaya pengelolaan air. Pemerintah sudah
mengatur regulasi tentang perairan dalam bentuk

Undang-Undang (UU) dan Peraturan Menteri (Permen).
Perlu diperketat lagi pengawasan dan implementasinya,

terutama tentang baku mutu air limbah.

“Tugas ini harus dikerjakan bersama oleh semua pihak
secara kolaboratif. Pemerintah sudah membuat peraturan
tentang persyaratan dan tata cara dumping (pembuangan)

limbah ke laut, lalu ada peraturan tentang baku mutu air

laut. Terbaru adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Regulasi ini merupakan

turunan dari konsep SDGs untuk menjaga kualitas dan
kuantitas air. Regulasi ini harus diimplementasikan,

diawasi dan dievalusi dengan baik agar target-target yang
sudah ditentukan bisa tercapai, ” ungkapnya.
Kegiatan webinar ini juga menghadirkan beberapa dosen
IPB University yang memiliki kepakaran di pengelolaan

lingkungan khususnya air diantaranya Dr Sigid Hariyadi, Dr

Niken Tunjung Murti Pratiwi dan Aliati Iswantri.
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P2SDM IPB University Bahas Kepastian
Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Era Pandemi

P

usat Pengembangan Sumber Daya Manusia

(P2SDM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) IPB University

menggelar webinar seri ke-11 dengan topik utama
“Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu dalam
Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar (MB-KM)”, (25/8).

dalam Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD Dikti).
Perguruan tinggi wajib untuk memberikan update
mengenai pangkalan data tersebut secara reguler untuk
menghindari akreditasi ulang. Adapun standar pendidikan
tinggi yang telah ditentukan ada 24 poin ditambah dengan
standar kebijakan MB-KM. Salah satunya adalah
perguruan tinggi harus memiliki panduan tersendiri bagi

Salah satu perancang Merdeka Belajar - Kampus

kegiatan mahasiswa yang mengambil program studi di

Merdeka (MB-KM) yaitu Prof Dr Aris Junaedi, Direktur

luar institusi.

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI diundang menjadi
pembicara utama untuk membahas hal tersebut. Ia
menjelaskan bahwa ada empat poin kebijakan Kampus
Merdeka yang saat ini sudah diluncurkan dan
diimplementasikan untuk lima tahun ke depan. Yaitu
pembukaan program studi baru, sistem akreditasi
perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri badan hukum,
dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Dalam bahasannya, ia mengatakan bahwa segala kegiatan
di dalam Kampus Merdeka akan didata dan diakomodasi di

“Target standar itu diharapkan ada proses peningkatan
mutu atau continuous quality improvement (CQI),”
ungkapnya.
Ia juga mengatakan bahwa kurikulum sistem penjaminan
mutu tersebut mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI). Selain itu, pada beberapa kesempatan,
pemerintah sudah membahas mengenai penjaminan
mutu melalui daring. Yaitu dengan menggunakan toolkit
hingga domain yang diperlukan untuk penjaminan mutu.
(MW/Zul)
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Langkah Solutif Ahli IPB University
dalam Menghadapi Permasalahan Sawit
agraria yang mestinya bisa menyelesaikan problem sawit
dalam kawasan. Kendalanya kita adalah soal
permohonan-permohonan yang muncul, karena masih
banyak yang belum mengajukan. Jadi saya coba untuk
melihat langkah aksi kolektifnya sebagai solusi sawit di
kawasan hutan. Yakni dengan mempertimbangkan fungsi

I

kawasan hutan, legalitas kebun sawit,

ndonesia sebagai salah satu negara dengan luasan
tanaman kelapa sawit terbesar di dunia
membutuhkan tata kelola perkebunan yang tepat,

pengelola/pengusaha kebun sawit, serta kondisi sawit,”
tambahnya.
Adapun langkah solutif yang ditawarkan oleh Prof Dr Didik

sehingga dapat berkelanjutan secara ekonomi, politik, dan

Suharjito adalah mengintegrasikan hasil identifikasi dan

lingkungan. Hal ini mendorong Badan Kebijakan Fiskal

pemetaan dari berbagai pihak terhadap subyek dan obyek

Kementerian Keuangan RI, Center Alternative Dispute

sawit di dalam kawasan hutan, analisis

Resolution and Empowerment (CARE) Lembaga Penelitian

tipologi/kategorisasi subyek dan obyek, komitmen para

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB

pihak, mengambil konsensus pilihan dan tindakan

University menyelenggarakan Webinar dengan tema

operasional di lapangan yang meliputi pelepasan Hak

“Menguatkan Pengelolaan Kebun Sawit Berkelanjutan”

Guna Usaha (HGU), penguatan kelembagaan petani

melalui Zoom dan Live Streaming Youtube (25/8).

dengan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),

Dalam sambutannya, Prof Dr Didik Suharjito, Dosen IPB
University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan yang
juga Kepala CARE menyampaikan bahwa ada banyak
tantangan pada perkebunan kelapa sawit baik dari dalam

kolaborasi atau kemitraan swasta-masyarakat, dan
penguatan implementasi dari ISPO/RSPO (International
Sustainable Palm Oil/ Roundtable on Sustainable Palm
Oil).

negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, beberapa

“Memperhatikan peran perkebunan dalam mendukung

tantangan itu perlu untuk disikapi dan melakukan tindakan

pencapaian SDGs dan rentang rantai yang panjang mulai

yang cermat sehingga pengelolaan sawit yang

dari on farm hingga off farm, mau tidak mau kita harus

berkelanjutan ini dapat terjamin sehingga dapat menjaga

segera menepis kendala-kendala tersebut supaya kita

perekonomian nasional, kesempatan kerja dan

tidak tersangkut oleh banyak hambatan. Langkah ke

seterusnya.

depan segera kita lakukan dialog-dialog karena policy-nya

“Pada intinya, apa yang sudah berkembang di dalam
kebijakan, dihasilkanlah beberapa langkah solusi, baik
dengan pelepasan kawasan hutan, tukar menukar,
perhutanan sosial, dan denda ataupun ganti rugi serta

sudah ada tapi seringkali ada kendala-kendala komitmen
dari berbagai pihak. Sehingga saya kira webinar ini bisa
mendorong kita untuk punya komitmen untuk
membangun konsensus tadi,” tutupnya. (SM/Zul)

didukung degan kebijakan-kebijakan seperti reforma
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IPB University Gandeng RS Ummi Sosialisasikan Hidup Sehat
Terhindar dari Penyakit Jantung Koroner

I

PB University bersama Rumah Sakit Ummi Bogor
mengadakan webinar kesehatan bertema Hidup Sehat
di Segala Usia dengan Atau Tanpa Penyakit Jantung
Koroner, (22/8).
Wakil Rektor IPB University bidang Sumberdaya,
Perencanaan dan Keuangan, Prof Dr Agus Purwito dalam
sqmbutannya mengatakan, penyakit jantung koroner
patut diwaspadai oleh seluruh masyarakat baik kaum
muda maupun lansia. Pasalnya, penyakit jantung koroner
tidak hanya menyerang lansia yang sudah berumur lebih
dari 65 tahun, tetapi kaum muda yang berumur kurang
dari 30 tahun juga dapat terserang.
"Bahkan dalam beberapa kasus, pemuda yang berumur di
bawah 30 tahun ada yang meninggal akibat penyakit
jantung. Untuk itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi penyakit jantung ini," paparnya.
Beberapa faktor penting yang dapat memicu munculnya
penyakit jantung adalah gaya hidup dan pola makan. Di
samping itu, faktor stres juga menjadi pemicu utama
munculnya penyakit jantung ini. Oleh sebab itu, perlu
upaya menjaga kestabilan ritme jantung sehingga tidak
muncul potensi serangan jantung.
dr Tengku M Budiansyah, dokter spesialis jantung dan
pembuluh darah RS Ummi menerangkan untuk menjaga

kesehatan jantung, sangat bergantung pada mindset
dalam merawat seluruh organ tubuh terutama organ
jantung. "Ingat ya, penyakit jantung koroner itu bukan
karena semata takdir Tuhan, tetapi itu keinginan kita
sebagai manusia karena telah lalai tentang cara
bagaimana hidup sehat. Karena jantung koroner adalah
pilihan, pilihan untuk tidak sehat," tegasnya.
Supaya kesehatan terjaga, dr Tengku menyarankan untuk
mengonsumsi dua sendok makan extra-virgin olive oil per
hari, tiga buah blueberries atau strawberry tiap minggu,
30 gram kacang per hari, sayuran hijau, dan tanaman yang
mengandung protein nabati tinggi.
Di samping mengonsumsi makanan, ia juga menyarankan
supaya rajin berolahraga. Bagi dewasa, dianjurkan supaya
berolahraga selama minimal 30 menit perhari. Sementara,
bagi overweight atau obesitas disarankan untuk
berolahraga selama 45-60 menit per hari. Untuk anakanak, disarankan berolahraga selama 60 menit perhari.
“Olahraga yang benar, harus memperhatikan frekuensi,
intensitas, tempo olahraga dan tipe aktivitas. Intensitas
olahraga yang baik adalah tiga sampai lima kali dalam satu
minggu, tempo olahraganya minimal 20 menit dan tipe
olahraga kombinasi antara aerobik dan kalistenik," jelas dr
Tengku. (RA)
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Sherly Annavita Rahmi Hadir Dalam
Gerakan Anti Korupsi yang Digelar FEM IPB University
pentingnya milenial dan masyarakat secara umum untuk
menanamkan value dan komitmen dalam upaya
memberantas korupsi, terutama apabila memiliki jabatan
atau amanah yang harus dipegang,” ujarnya saat
memberikan sambutan.
Kegiatan ini juga menghadirkan influencer muda, Sherly
Annavita Rahmi, SSos, MSIph. Dalam paparannya, Sherly
berpesan bahwa komitmen memerangi korupsi yang
pernah dipegang saat tergabung dalam organisasi
kemahasiswaan harus terus dipegang meskipun sudah
lulus kuliah. Komitmen dan konsisten menjadi kuncinya.
“Karakter anak muda haruslah senang melawan arus agar

D

perubahan dapat terjadi. Selain itu, saat ini bukan lagi
zamannya berkompetisi tetapi berkolaborasi. Oleh karena

r Ahmad Hambali, Kepala Biro Hukum dan

itu, jangan hanya terfokus pada satu orang yang

Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional

melakukan perubahan tetapi kolaborasi antar sesama

(BAZNAS) mengatakan bahwa milenial sebagai

aktivis melalui organisasi kemahasiswaan,” ujarnya. (**Zul)

pewaris masa depan harus paham posisi dirinya. Dalam
tuntutan global di masa revolusi industri 4.0 dan era
disrupsi, milenial harus memiliki karakter yang kuat
sebagai pemimpin. Tak hanya soal inovasi, kompetensi,
konsisten, kebermanfaatan, tetapi juga integritas. Oleh
karena itu, milenial memiliki kontribusi besar dalam
memberantas korupsi.
Hal ini Dr Ahmad sampaikan saat menjadi narasumber
dalam webinas Millenial Campaign and Competition for
Anti-Corruption yang digelar oleh Sharia Economics

Akses berita dan
informasi IPB University
terkini pada laman:
www.ipb.ac.id

Student Club (SES-C) Fakultas Ekonomi dan Manajemen
IPB University beberapa waktu lalu.
Dekan FEM, Prof Dr Nunung Nuryartono berharap gerakan
anti korupsi ini tidak hanya berhenti di campaign tapi
direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Selain itu,
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