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DENGARKAN...!

alam rangka memperingati International Biodiversity Day, DDepartemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK) FPIK IPB 
menggelar Pameran Foto Biodiversitas Kelautan, 21/5 di Kampus 

IPB Darmaga. “Kegiatan ini untuk mengajak mahasiswa, dosen, juga 
pegawai IPB untuk lebih mengenal dan peduli harta karun Bangsa 
Indonesia yakni keanekaragaman hayati,” ungkap Dr. Hawis Madduppa 
selaku penanggung jawab kegiatan.  Sebanyak 71 foto yang dipamerkan  
merupakan hasil karya mahasiswa ITK yang dilombakan dalam kegiatan 
Marine Biodiversity Photo Hunt 2014. Foto diambil selama kegiatan 
fieldtrip Mata Kuliah Keanekaragaman Hayati Laut.  “Dengan adanya 
kegiatan pameran ini diharapkan mahasiswa dapat melatih kemampuan 
dan kepekaan diri dalam mendokumentasikan biodiversitas yang ada di 
laut,” ungkap Beginer Subhan, SPi, MSi. “Selanjutnya, kami berharap 
semua mahasiswa ITK memiliki kemampuan underwater photography  
yang dapat mendukung kegiatan eksplorasi biodiveristas laut di Indonesia,” 
imbuh Beginer yang juga Kepala Scientific Diving Laboratory ITK IPB ini. 
(*/ITK)

Pameran Foto Biodiversitas Kelautan 

ksi sosial kemanusiaan kini bisa memanfaatkan media Asos ia l .  Sepert i  gagasan  K l ik  Hat i  Merck  yang 
pelaksanaannya sudah masuk tahun ke empat. Kini giliran 

Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mendapat giliran didatangi Klik 
Hati Merck.  Dalam Workshop bertajuk “Optimalkan Aksi Sosialmu 
Lewat Sosial Media” di Kampus IPB Darmaga (22/5), Klik Hati 
Merck menggenjot semangat mahasiswa IPB untuk terus 
menggali inspirasi gerakan sosial dan mendorong kepedulian 
bersama agar aksi sosial kemanusiaan semakin marak. “Ada dua 
tren yang dioptimalkan yakni peningkatan semangat kepedulian 
dan maraknya penggunaan media sosial,” ujar Niken Suryo Sofyan, 
Corporate Communication Manager PT Merck Tbk.  Data Nielsen 
2012 menyebutkan bahwa sekitar 63 juta atau 24% dari total 
populasi Indonesia, tercatat sebagai pengguna internet aktif dan 
hampir seluruhnya menggunakan aplikasi jejaring sosial seperti 
Twitter dan Facebook. Sekitar 75% dari mereka menggunakan 
socia l  media untuk mengembangkan jejar ing sosia l .  
Dilatarbelakangi data tersebut, perusahaan farmasi, kimia, dan 
life science asal Jerman, PT Merck Tbk, kembali melaksanakan 
program corporate social responsibility (CSR) bertajuk “Klik Hati 
Merck 2014” lewat media digital.  Lebih lanjut, Niken 
mengungkapkan, Klik Hati Merck adalah sebuah program terbuka 
yang memberi kesempatan bagi individu ataupun organisasi lokal 
yang bergerak atau concern di bidang kesehatan, pendidikan, 
lingkungan, sosial, dan budaya untuk mengirimkan proposal aksi 
sosial yang ingin mereka gagaskan lewat situs www.klikhati.com.  
Dalam kompetisi program “Klik Hati Merck” 2014, lanjutnya, akan 
dipilih 30 finalis untuk mengikuti proses coaching dan monitoring. 
Di akhir program, yang menurut rencana akan jatuh pada 
September 2014, akan dipilih 5 pemenang terbaik dari lima 
kategori, yaitu di bidang kesehatan, lingkungan, sosial, 
pendidikan, dan budaya. Para pemenang nantinya akan mendapat 
dana dukungan masing-masing 75 juta rupiah.  Sementara itu, dari 
kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Kantor Hukum, 
Promosi dan Humas IPB, BEM-KM IPB dan Klik Hati Merck ini 
diharapkan akan meningkatkan aksi sosial mahasiswa IPB 
sehingga IPB bisa dikenal lewat berbagai aksi sosialnya.(zul)

Marakkan Aksi Sosial Lewat Media Sosial 



PB beserta Burung Indonesia mengadakan Idiskusi i lmiah “Restorasi Ekosistem dan 
Perubahan Iklim dalam Pengelolaan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem 
(IUPHHK-RE): Adaptasi dan Mitigasi” di Kampus IPB 
Darmaga, (22/5). Seri diskusi ilmiah yang sudah 
keempat kalinya digelar ini, dibuka oleh Sekretaris 
Institut (SI), Dr. Ibnul Qayim. Diskusi ilmiah ini digelar 
untuk mendapatkan pandangan, masukan, dan 
berbagi pengalaman para ahli dan praktisi mengenai 
peran restorasi ekosistem dalam upaya mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim khususnya di sektor 
kehutanan.

Kawasan hutan produksi memiliki peran penting 
bagi sektor kehutanan dalam upaya pengurangan 
emisi dan peningkatan serapan karbon. Pola 
pemanfaatan hutan produksi dengan sistem  
IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman industri 
selama ini mengakibatkan tingginya tingkat 
degradasi dan deforestasi. Cara baru dalam 
mengelola hutan alam produksi di Indonesia telah 
diawali dengan lahirnya kebijakan restorasi 
ekosistem. Pendekatan baru ini berpotensi 
memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor kehutanan.

Selain bertujuan untuk memulihkan ekosistem 
hutan alam di kawasan hutan produksi, restorasi 
ekosistem juga diyakini sebagai salah satu inovasi 
terbaik dalam hal mitigasi dan adaptasi perubahan 
ik l im.  Restoras i  ekosistem diyakin i  dapat 
berkontribusi besar terhadap upaya mitigasi di 
sektor kehutanan, sekaligus dapat menjadi 
pendekatan baru dalam membangun adaptasi 
berbasis ekosistem. Untuk mendapatkan perspektif 
lebih luas mengenai adaptasi dan mitigasi 
perubahan iklim dan kaitannya dengan restorasi 
ekosistem maka dilakukan diskusi ilmiah dengan 
pakar dan praktisi.

Dr. Ibnul Qayim menyatakan, “Ini merupakan seri 
yang ke empat, kita juga telah melaksanakan 
seminar internasional sebelumnya dan ada 
prosiding yang akan kita terbitkan. IPB sangat 
berterima kasih atas kehadiran seluruh stakeholder, 
para dekan, dan ketua departemen yang terkait 
dengan restorasi ekosistem yang kita hadapi saat ini, 
termasuk adaptasi dan mitigasinya terutama dalam 
perubahan iklim yang kita perlukan pada konteks ke-
Indonesiaan, kekinian, dan globalnya, saya berharap 
banyak yang kita dapatkan dari rangkaian seri diskusi 
ilmiah ini”. Acara ini digelar oleh Direktorat Riset dan 
Inovasi IPB. (RF)

Restorasi Ekosistem dan 
Perubahan Iklim 

emerintahan baru bakal  mendapat tantangan berat dalam sektor Ppertanian terutama dalam bidang pangan. Hal ini disampaikan Guru 
Besar IPB, Prof. Dr. Muhammad Firdaus dalam diskusi dengan wartawan 

pada (21/5) di Kampus IPB Baranangsiang Bogor.  Prof. Firdaus menjelaskan, 
Presiden terpilih nantinya tidaklah mudah untuk menjaga keseimbangan antara 
prinsip kemandirian dan kedaulatan pangan, sesuai amanah Undang-undang 
(UU) nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 
yang mewajibkan pelaksanaan pada tahun ini, 2014 dan tahun 2015. Begitu 
pula amanah UU nomor 13 tahun 2010 tentang Hortikultura dan UU nomor 18 
tahun 2012 tentang Pangan.  Ketiga UU tersebut memberi tantangan 
pembangunan pertanian lima tahun ke depan, seperti pemerintah harus 
menjamin kestabilan harga dan pasokan produk pertanian, baik di tingkat 
produsen maupun konsumen. Pemerintah harus menjamin pasar bagi produk 
yang dihasilkan petani yang membudidayakan komoditas dalam usaha tani. 
Selain itu, pemerintah wajib membentuk asuransi untuk menjamin apabila 
terjadi kegagalan dalam budidaya pertanian. Dalam kesempatan yang sama, 
Prof. Dr. Fransiska Zakaria Rungkat mengurai peranan teknologi pangan dalam 
menunjang ketahanan pangan. Sementara Prof. Dr. Hardinsyah menandaskan 
pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan dalam menyongsong era 
pemerintahan baru. Diskusi yang yang dimoderatori Prof. Dr. Evy Damayanti ini 
diselenggarakan oleh Kantor Hukum Promosi dan Humas IPB, Dewan Guru 
Besar (DGB) IPB, dan Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian 
(KSKP) IPB.  (wly)

Pada 22/5 IPB menerima kunjungan  studi banding dari Universitas Diponogoro 
(Undip). Kedatangan rombongan dari Semarang ini untuk mengkaji Organisasi 
dan Tata Kerja (OTK) serta Implementasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(PTN-BH) di IPB.  Ini karena Undip diberikan mandat oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk berproses menjadi PTN-BH.  “Kami ingin 
belajar tentang bagaimana cara menyusun dan mengesahkan OTK, Statuta dan 
implementasi PTN-BH, ungkap Sekretaris Senat Akademik Undip, Prof. 
Dr.Sunarso.  Lebih lanjut dikatakannya, Undip belum punya Majelis Wali Amanat 
(MWA) dan belum menjadi PTN-BH maka menyiapkan dan merancang menjadi 
langkah penting.  Sekertaris Institut (SI), Dr.Ibnu Qayim mengatakan, “OTK yang 
kita susun diajukan ke MWA untuk dikaji dan disempurnakan untuk kemudian 
diproses pengesahannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi.” (wal)

Kunjungan Undip ke IPB

“Kampus IPB berada jauh dari laut, tapi mengapa ada Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan? Lalu dimana tempat praktik para mahasiswanya?” Demikian 
tanya seorang guru SMA Avicenna Cinere Depok saat berkunjung ke IPB, (22/5). 
Kepala Bidang (Kabid) Promosi Kantor Hukum, Promosi, dan Humas IPB, Dr. 
Fahruddin pun memberikan penjelasan secara singkat namun dapat 
meyakinkan. Pertanyaan lain yang cukup kritis pun diajukan, semisal mengapa 
negeri ini masih dibanjiri produk pertanian impor, padahal IPB memiliki banyak 
ahli yang telah menelurkan beragam hasil penelitian, seperti pepaya Calina, 
varietas padi unggul, dan lain sebagainya. (nm)

Kunjungan SMA Avicenna, Cinere

Pemikiran Guru Besar IPB Untuk 
Presiden Terpilih
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