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DENGARKAN...!

irektorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP), Institut Pertanian Bogor (IPB) Dmenyelenggarakan kegiatan Dialog Tokoh III dengan topik “Peran Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Jawa Timur dalam Memperkuat Sektor Pertanian dan Sumberdaya Alam” dengan 

Sub topik “Kemandirian Pangan”, (17/4). Kegiatan yang dilaksanakan di Kampus IPB Darmaga ini 
menghadirkan narasumber Gubernur Jawa Timur, Dr. H.Soekarwo. Gelaran yang bertujuan 
memperkuat visi, paradigma, dan strategi pembangungan yang berbasis pertanian dan sumberdaya 
alam, dan memperkuat pembangunan pertanian sebagai pilar pembangunan nasional ini dibuka 
oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

Dialog Tokoh ini digelar untuk mendekatkan dosen dan mahasiswa IPB dengan implementasi yang 
diperlukan. Jawa Timur memiliki perhatian yang besar terhadap pembangunan pertanian. Rektor 
IPB menyatakan, “Dalam penyelenggaraan dialog tokoh ini, mahasiswa dan dosen dapat 
mempelajari dan menganalisis kebijakan pertanian yang sudah diemplementasikan di Jawa Timur.  
Langkah ini penting agar kita dapat mengimplementasikan gagasan sekaligus  meningkatkan lagi 
kemampuan kita untuk bisa meningkatkan pertanian Indonesia sesuai dengan visi IPB 2018.”

Dialog Tokoh Bersama 
Gubernur Jawa Timur

Dalam   presentasinya, Gubernur Jawa 
Timur memaparkan tentang evaluasi 
kinerja pembangunan pertanian di Jawa 
Timur pada 2009-2013, strategi dan 
kebijakan, East Java Discovery, dan pola 
penanganan bencana gunung Kelud 
hubungannya dengan sektor pertanian. 
S e b a g a i  p e n u t u p ,  D r. S o e k a r w o 
menyampaikan komitmen Pemprov Jawa 
Timur, “Untuk dapat meningkatkan 
ketahanan pangan dalam jangka pendek 
secara realistis, maka fokus kebijakan dan 
st rateg i  ada lah  intens i f ikas i  dan 
optimalisasi.”

B e b e r a p a  k o m i t m e n  l a i n  y a n g 
disampaikan diantaranya pencapaian 
surplus beras sebesar 10 juta ton, 
peningkatan luas panen kedelai menjadi 
kurang lebih 259 ribu Ha, produktivitas 
kedelai menjadi 1,75 ton/Ha, dan 
meningkatkan peran Bulog sebagai 
penyangga pasar kedelai dalam negeri, 
peningkatan produksi gula nasional, dan 
pencapaian ketahanan pangan (daging 
s a p i ) .  S e l a i n ,  p e m a p a r a n  d a r i 
narasumber, kegiatan ini juga menyajikan 
sesi diskusi yang dipimpin oleh Direktur 
KSKP, Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, 
M.Sc.

Rektor IPB menandaskan, “Semoga 
bangsa kita menjadi mandiri dalam 
mencukupi kebutuhan pangan kita. Ini 
adalah manfaat yang luar biasa dari ilmu 
pertanian dan pembangunan pertanian. 
Semoga kerjasama antara IPB dan 
Pemprov Jatim yang telah terjalin dapat 
kita tingkatkan pada masa yang akan 
datang.” (RF)



erwakilan dari  National Institute for Environmental Studies (NIES) PTsukuba, Jepang  melakukan  kunjungan ke IPB. Rombongan diterima 
langsung oleh Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc, 

didampingi  Kepala Pusat Pengelolaan Peluang dan Resiko Iklim Kawasan Asia 
Tenggara dan Pasifik (Center for Climate Risk and Opportunity Management in 
Southeast Asia and Pacific/ CCROM-SEAP) IPB, Prof.Dr.Rizaldi Boer di Kampus 
IPB Darmaga (16/4), Bogor. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menjalin 
kerjasama dengan IPB terkait penelitian dalam menemukan model  untuk 
monitoring wilayah rendah  karbon dan membentuk  Eco Campus dan Eco 
Society.

Rektor  menyambut  positif kerjasama ini.  Rombongan yang terdiri dari Direktur 
Center for Social and Environmental Systems Research of NIES,  Mr. Tsuyoshi 
Fujita, Kepala Integrated Assessment Modeling Section of NIES, Mr. Toshihiko 
Masui, dan tiga peneliti NIES ini dipandu untuk melihat-lihat prototype hasil  
riset-riset dan inovasi IPB yang telah mendapatkan paten. Hasil-hasil riset dan 
inovasi  ini ditata apik di sudut Lobi Gedung Rektorat Andi Hakim Nasution.  

Mereka terlihat sangat terkesan dengan inovasi-inovasi IPB terutama kaitannya 
dengan masalah lingkungan.  Selain itu sebagai komitmen kuat IPB terhadap 
lingkungan, tamu juga sempat diajak Rektor untuk melihat fasilitas mobil listrik 
yang biasa digunakan untuk mahasiswa. Sekretaris CCROM-SEAP IPB, Dr. 
Muhammad Ardiyansyah  menyampaikan selain aspek penelitian, kerjasama ini 
juga mencakup aspek pendidikan yaitu faculty exchange dan student exchange. 
Selain itu dikatakannya, IPB dengan NIES akan  membuat model Eco Campus  
dan NIES  akan memasang monitor-monitor untuk mengukur emisi karbon di 
lingkungan Kampus IPB. Penandatanganan naskah kesepahaman akan digelar 
Juni 2014 mendatang. (dh)

Menuju Kerjasama IPB 

dan NIES Tsukuba Jepang

embangunan monorel di Jakarta Pdinilai pakar Ekonomi Sumberdaya 
dan Lingkungan Institut Pertanian 

Bogor (IPB) Dr. Aceng Hidayat adalah 
jawaban yang tepat dalam mengurai 
kemacetan di ibu kota negara. Menurutnya, 
situasi lalu lintas Jakarta saat ini yang sudah 
sangat crowded butuh alat transportasi yang 
bersifat massal. Dikatakan pula, dengan 
adanya Jakarta Monorel ini cukup efektif 
mengurangi arus masuk kendaraan dari luar 
Jakarta.

Dr Aceng Hidayat menyampaikan hal 
tersebut dalam Dialog Interaktif bertajuk 
Monorel: Peluang, Tantangan dan Masa 
Depan di Metro TV, yang tayang pada Kamis 
(17/4) pukul 10.05-10.30 WIB. Acara yang 
dipandu oleh presenter Gadiza Fauzi ini juga 
menghadirkan Presiden Direktur PT Jakarta 
Monorel John Aryananda, dan Konsultan 
Bappenas Lukas Hutagalung.

D a r i  s i s i  t e k n i s  d a n  l i n g k u n g a n , 
pembangunan monorel ini juga dinilai Dr 
Aceng sangat baik, karena tidak memerlukan 
pembebasan lahan. Begitu pula dari sisi 
bisnis, ia menilai pembangunan monorel ini 
merupakan kesempatan besar untuk 
investasi. “Jangan takut merugi. Dari sisi 
bisnis, proyek ini  sangat potensial. Dimana 
demand dan akseptabilitas masyarakat akan 
adanya transportasi yang nyaman, aman dan 
memiliki kepastian kapan datang dan 
berangkat sangat mereka nantikan. Monorel 
menjadi jawaban untuk itu,” ujar Ketua 
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan 
L i n g k u n ga n  Fa k u l t a s  E ko n o m i  d a n 
Manajemen IPB ini.

Lebih lanjut Dr Aceng mengatakan, dampak 
berganda dari adaya monorel ini juga bisa 
langsung dirasakan, yakni memperlancar 
arus mobilitas dan kegiatan ekonomi di 
Jakarta. Selain itu, dengan berkurangnya 

Pakar IPB Bicara Monorel di Metro TV

kendaraan pribadi juga akan menghemat Bahan 
Bakar Minyak (BBM). “Pastinya monorel ini bisa 
mengurangi pencemaran lingkungan akibat 
polusi kendaraan, mengurangi tingkat stres 
karena tidak ada lagi macet, dan meningkatkan 
kebahagiaan karena akan lebih banyak waktu 
untuk bersama di tengah keluarga,” pungkas Dr. 
Aceng. (nm)

Dr. Aceng Hidayat 

Agriaswara IPB 
Menuju Panggung 
Swiss dan Irlandia

ebelum mengikuti The 5th International Mission in SArt and Culture di Switzerland dan Irlandia, Paduan 
Suara Mahasiswa Agriaswara Institut Pertanian 

Bogor (P S M Agriaswara- I P B) menggelar Konser 
Prekompetisi “La Gloriosa Avventura”, Jum'at (12/4) di 
Kampus IPB Dramaga, Bogor. Pembina Agriaswara IPB,  Dr. 
drh.  H.  Agus Lelana,  M.Si  dalam sambutannya 
menyampaikan, “Dalam acara Konser Prekompetisi ini, 
kami memohon doa restu kepada semua pihak yang 
mendukung kegiatan ini. Semoga PSM Agriaswara dapat 
meraih juara di sana dan mengharumkan almamater IPB.”

Konser bertajuk La Gloriosa Avventura yang berarti 
perjalanan mulia ini diharapkan menjadi pemantik 
semangat menjemput kemenangan. Menurut anggota 
Presidum Agriaswara IPB,  Sulistyowati, PSM Agriaswara 
akan berpartisipasi dalam dua kompetisi internasional 
mewakili Indonesia di Eropa. 

Pada 24-26 April dijadwalkan tampil di kompetisi The 50th 
Montreux Choral Festival di Montreux, Switzerland dan 
akan dirangkai dengan unjuk kebolehan di kompetisi The 
60th Cork International Choral Festival di Cork, Irlandia 
pada 30 April-4 Mei. Selamat berjuang! (wal)
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