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DENGARKAN...!

angunlah apa yang orang Papua bisa Banyak persoalan yang dibahas terkait pada 
bangun, bukan bangun apa yang kita mau peran UP4B serta persoalan-persoalan yang Bbangun. Slogan inilah yang menjadi dihadapi oleh Papua hingga saat ini. Sebagai 

kalimat kunci yang disampaikan oleh Letjen. lembaga yang berfungsi dalam percepatan 
(Purn.) Bambang Darmono, Kepala Unit pembangunan, maka UP4B memiliki fokus pada 
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua upaya untuk melakukan pembangunan dalam 
Barat (UP4B) dalam diskusi "Membedah Papua infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi 
Kontemporer" yang diselenggarakan Pusat Studi masyarakat, peningkatan pelayanan pendidikan, 
Pembangunan Pertanian dan Perdesaan (PSP3), dan peningkatan pelayanan kesehatan serta 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada kebijakan afirmasi bagi rakyat Papua.  Maka dari 
Masyarakat (LPPM) IPB, 03/4 di Kampus IPB itu UP4B memiliki tugas dalam melakukan 
Baranang Siang.  Diskusi yang dihadiri puluhan perencanaan,  penyiapan,  pelaksanaan 
peneliti, pengamat, mahasiswa, dan juga pers ini pengendalian, dan evaluasi.
merupakan upaya penajaman persoalan Papua, 
bukan hanya pada perspektif sosiologi, namun Sesuai dengan mandat yang ada dalam Peraturan 
juga dalam konteks pembangunan dan Presiden No. 65 tahun 2011, maka ada dua 
politiknya. pendekatan dalam melihat dan penanganan 

Papua, yaitu pendekatan pembangunan sosial-

ekonomi dan pendekatan pembangunan sosial 
politik dan budaya. Memandang persoalan 
papua bukan hanya terkait pada persoalan 
pembangunan infrastruktur dasar dan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun 
juga persoalan sosial yang berkembang dewasa 
ini. Persoalan sosial yang muncul seperti 
masalah keamanan dan ketertiban terkait 
tindakan kriminal oleh pihak-pihak tertentu, 
pemanfaatan ruang yang terkendala oleh 
keberadaan tanah ulayat, kondisi kelembagaan 
daerah yang lemah, dan juga isu ketimpangan 
Papua-Jawa serta Papua Pegunungan-Papua 
Pesisir.

Sekretaris  PSP3 IPB, Dr.  Sofyan Sjaf  
menandaskan,  PSP3 IPB sebagai pusat studi 
yang peduli dan kritis pada persoalan nasional 
maupun lokal, salah satunya persoalan Papua, 
mencoba untuk membangun kembali kajian-
kajian dengan mengaitkan tidak hanya pada 
studi pembangunan, namun juga dalam studi 
politik. Hal ini semakin diperkuat dengan 
bergabungnya beberapa peniliti yang concern 
dalam persoalan politik lokal di PSP3-IPB. 
Dalam kesempatan yang sama, Dr Lala M. 
Ko lopak ing  se laku  Kepa la  PSP3  IPB  
menyampaikan bahwa IPB melalui PSP3 siap 
berkomitmen menyokong pembangunan 
pertanian kerakyatan dan perdesaan 
berkelanjutan di wilayah Papua. Hal ini 
ditunjukkan dengan pengembangan kawasan 
mandiri pangan dan minapolitan oleh PSP3 di 
Papua dan Papua Barat serta telah menjadi 
percontohan nasional .  Komitmen ini  
mendapatkan respon yang sangat positif dari 
Kepala UP4B, dimana ada komitmen dan 
harapan yang sama untuk dapat memfasilitasi 
PSP3 IPB berkomunikasi dengan daerah-daerah 
di Papua dan turut serta mengembangkan 
inovasi bagi kesejahteraan masyarakat Papua. 
(*/Anom).

Diskusi Pertanian Papua



anggal 6 April ditetapkan 
sebagai Hari Nelayan. TTidak semua warga 

Indonesia tahu Hari Nelayan 
Nasional ini, padahal Hari 
Nelayan ini sudah ditetapkan 
sejak Pemerintahan Orde Baru. 
"Inilah Hari nelayan yang 
terlupakan," ungkap Anisa 
P r a t i w i  M a h a s i s w a  
D e p a r t e m e n  I l m u  d a n  
Teknologi Kelautan (ITK) FPIK 
IPB. Himpunan Mahasiswa Ilmu 
d a n  Te k n o l o g i  Ke l a u ta n  

(HIMITEKA) IPB melakukan cara unik untuk memperingatinya dengan  
mengkampanyekan Hari Nelayan di lokasi Car Free Day, lapangan Sempur, Kota Bogor, 
6/4. Tampak para mahasiswa ini menunjukkan  spanduk bertuliskan "Tahukah Hari Ini 
6 April HARI NELAYAN?"

Pada aksi simpatik tersebut mereka membagikan merchandise  berupa pulpen 
dengan hiasan bergambar ikan kepada warga bogor yang sedang berolahraga. Dalam 
aksinya HIMITEKA menjuluki para nelayan sebagai "Pahlawan Protein". Hal ini terlihat 
dalam Poster yang juga ditampilkan yang berbunyi "Sejahterakan sang Pahlawan 
Protein Bangsa". HIMITEKA juga mengajak masyarakat Bogor untuk mengkonsumsi 
ikan hasil tangkapan nelayan. Secara gamblang HIMITEKA mengajak "Mulailah 
Langkahmu dengan mengonsumsi Hasil Tangkapan Nelayan Bangsa". Acara ini 
merupakan bagian dari Aksi Peringatan Hari Nelayan bekerjasama dengan seluruh 
anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia 
(HIMITEKINDO).

nstitut Pertanian Bogor (IPB), World Wildlife 
Fund (WWF) Indonesia, Universitas Papua I(UNIPA) dan Balai Besar Taman Nasional Teluk 

Cenderawasih (TNTC) bekerjasama melakukan 
penelitian  whale shark atau hiu paus di Teluk 
Cenderawasih. Penelitian biologi dan ekologi hiu 
paus  telah dilakukan pada tahun 2013. Salah satu 
rangkaian kegiatan kerjasama ini adalah 
pemberian Kuliah Umum Biologi dan Ekologi Hiu 
Paus kepada masyarakat umum. Dalam kuliah 
umum tersebut IPB diwakili Laboratorium 
Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan, 
Departmen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan (Dept.ITK-FPIK-IPB) 
dan ditunjuk sebagai tempat penyelanggara, 28/3. 
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Brent S. 
Stewart dari Hubbs-Sea World Research Institute 
San Diego, California.

Kegiatan yang dihadiri  dosen dan mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi ini dibuka Ketua 
Departemen ITK-FPIK-IPB, Dr. Wayan Nur Jaya. 
Peneliti bidang Oseanografi ini menyampaikan 
bahwa penelitian tentang hewan yang dilindungi 
ini sangat penting dan berharap kolaborasi antara 
WWF-Indonesia,  UNIPA dan TNTC terus 
berkelanjutan.

Secara umum dari hasil penelitian ini disampaikan 
hiu paus merupakan hewan penjelajah yang selalu 
bergerak secara geografis dan vertikal. Pertanyaan 
yang masih belum terjawab adalah di mana 
populasi hiu paus betina, di mana daerah hiu paus 
yang masih muda dan di mana hiu paus yang sudah 
dewasa berkumpul serta di mana daerah 
perkawinan mereka. Khusus untuk daerah Teluk 
Cenderawasih diduga terdapat hubungan 
keberadaan bagan dan ikan puri dengan 
kemunculan hiu paus.

Pada saat ini IPB dan WWF-Indonesia sedang 
melaksanakan penelitian dan pengembangan RFID 
yang akan digunakan dalam penelitian whale shark 
di Indonesia. Bersama UNIPA, TNTC dan WWF-
Indonesia, IPB sedang melakukan penelitian 
genetika populasi whale shark yang ditemukan di 
Teluk Cenderawasih. Selain kegitan penelitian, 
kerjasama ini juga mengagendakan kegiatan 
peningkatan sumberdaya manusia dengan 
mengadakan pelatihan genetika hewan laut. 
(*/ITK)

Kuliah Umum Biologi 
dan Ekologi Hiu Paus

Aksi untuk Sang Pahlawan Protein

elegasi dari Xiamen University, China yang berjumlah delapan orang 
berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB), (10/4). Rombongan yang Ddipimpin oleh Prof. Dr. Daguang Wu selaku Vice President dari Xiamen 

University ini bertujuan untuk menjajaki dan mengidentifikasi kemungkinan 
kerjasama kedua pihak.  Rombongan diterima di Ruang Sidang Rektor Kampus IPB 
Darmaga oleh Direktur Kerjasama dan Program Internasional, Dr.Ir. Edy Hartulistyoso 
didampingi Prof. Indrajaya, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Xiamen University merupakan salah satu universitas terbaik di China. Karena 
lokasinya yang berdekatan dengan laut, universitas ini memiliki banyak fakultas yang 
mempelajari Marine Sciences. "Kami menilai IPB memiliki Marine Sciences yang 
komprehensif.  Oleh karena itu kami berkunjung ke IPB untuk menjajaki 
kemungkinan kerjasama yang bisa kita jalin," ujar Prof. Daguan. Dr. Edy Hartulistyoso 
menandaskan. "Pertemuan ini mengarah pada kerjasama di bidang perikanan dan 
kelautan. Oleh karena itu, kami menghadirkan Prof. Indrajaya dan tim dari Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB."

Pada hari yang sama, IPB juga menerima kunjungan penjajakan kerjasama dari 
delegasi Universite Catholique de Lille, Perancis. Kasubdit Program Internasional, 
Direktorat Kerjasama dan Program Internasional IPB, Dr. Eko Hari Purnomo 
berkesempatan menerima rombongan dari Perancis ini. (zul)

Xiamen University dan Universite Catholique de Lille
 Jajaki Kerjasama dengan IPB
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