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DENGARKAN...!

usat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat P(LPPM), Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama PT. EOS Consultant, dan Sky Pasific Indonesia 
menyelenggarakan pertemuan Forum Amdal Indonesia (FAI) ke-18 dengan tema “Mengupas 

Implementasi Kriteria Kelayakan dan Izin Lingkungan” di Lantai 4 Gedung Alumni IPB Baranangsiang Bogor 
(12/6). Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti sekitar 31 peserta. Forum ini terdiri dari 
beberapa stakeholders yang terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) mulai dari 
pemrakarsa, industri, konsultan, praktisi lingkungan, pemerintah dan komisi. Pertemuan dibuka oleh 
Walikota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto. Penerbitan izin lingkungan di tingkat pusat (KLH) sekarang ini sudah 
berjalan sebagaimana mekanisme yang diatur dalam PP No 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan. Namun 
penerapan izin lingkungan di tingkat daerah sangat berbeda. Ada daerah yang memberikan kelonggaran 
dengan memperkenankan pengusaha melakukan kegiatan usahanya sebelum ada izin lingkungan. Di sisi 
lain, para aparat penegak hukum di daerah menginterpretasikan bahwa izin lingkungan adalah harga mati, 
artinya pelaku usaha belum boleh melakukan kegiatan usahanya jika belum mengantongi izin lingkungan.

Kepala PPLH LPPM IPB, Dr.Ir. Hefni Effendi, M.Phil, menyatakan, “Kesenjangan ini perlu dicarikan jalan 
keluarnya oleh KLH, mengingat hal ini akan membuat para pelaku usaha di daerah menjadi ambigu.  Dengan 
spirit ingin menepis bahwa izin lingkungan justru memperpanjang birokrasi lingkungan, maka 
permasalahan penerapan izin lingkungan di daerah ini harus menjadi perhatian utama KLH, sehingga ada 
kepastian hukum bagi para pelaku usaha”. Kepala LPPM IPB, Dr. Ir. Prastowo M. Eng menyatakan, 
“Persoalan besar sekarang ini Amdal sebagai salah satu perangkat manajemen lingkungan apakah sudah 
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efe kt i f  d a l a m  m e n ge l o l a  d a n  m e n j a ga 
lingkungan? Pertama, harus ada komitmen mulai 
dari pemerintah dalam menegakkan peraturan 
dan perundangan lingkungan. Dalam hal ini kalau 
lebih operasional komitmen komisi amdal dan 
komitmen pemrakarsa juga penting bagaimana 
mereka komitmen dengan dokumen amdal yang 
disusun.  Kedua, kualitas dokumen Amdal sebagai 
perangkat manajemen lingkungan. Apabila 
dokumen sudah berkualitas dan stakeholdersnya 
berkomitmen baru dokumen Amdal itu efektif 
sebagai salah satu perangkat manajemen 
lingkungan di dalam perannya melakukan 
pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, 
diperlukan pedoman baik dalam menyusun, 
dalam menulis, dan melaksanakan sehingga 
komitmen dan kualitas dapat dihasilkan”, tambah 
Dr. Prastowo.

Dr. Bima Arya  menyatakan, “Kita sudah 
mencanangkan bahwa Bogor harus menjadi kota 
yang ramah lingkungan dengan berlandaskan 
pembangunan berkelanjutan. Diperlukan, 
pembenahan dari aturan yang ada, evaluasi 
Perda dan Perwali yang ada dan bagaimana kita 
betul-betul melakukan penegakan hukum. 
Prosesnya Amdal harus sesuai, tidak boleh ada 
permainan di situ, dan kita akan menindak 
dengan keras praktek-praktek kolutif yang bisa 
merusak lingkungan.  Harapannya kalau bisa, 
Bogor menjadi pionir dari kota yang menjalankan 
semua prinsip-prinsip pembangunan yang 
berkelanjutan. Kita ingin kembali ke masa-masa 
kejayaan Bogor sebagai kota ramah lingkungan. 
Saya dan banyak warga menunggu forum ini bisa 
berkontribusi untuk menyelarasakan visi dan misi 
pemerintah kota Bogor 2014-2019 yang sebagian 
besar sarinya adalah kota ramah lingkungan 
dengan pembangunan berkelanjutan. Saya sering 
sampaikan kita ingin ubah stigma Bogor dari kota 
sejuta angkot menjadi kota sejuta taman, dari 
surga kaki lima menjadi surga pejalan kaki. 
Tentunya itu memerlukan dukungan bapak ibu 
sekalian dari Forum Amdal Indonesia“. (RF)    

Dr. Bima Arya



ibuan orangtua calon mahasiswa baru Institut RPertanian Bogor (IPB) Angkatan 51 jalur Seleksi 
Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) berbondong-bondong ke Grha Widya 
Wisuda (GWW) dan Gymnasium Kampus IPB Darmaga, 
(16/6). Kehadiran mereka ke IPB untuk memenuhi 
undangan dari pihak kampus yang menggelar kegiatan 
rutin tiap tahun yakni Pertemuan Orangtua Mahasiswa 
dengan pimpinan IPB.  Tahun ini, IPB menerima sekitar 
3500 mahasiswa baru dimana sekitar 60% nya berasal 
dari jalur SNMPTN.  Dalam pertemuan tersebut, 
Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc beserta 
jajaran Wakil Rektor, Dekan, Kepala Badan Pengelola 
Asrama, Direktur Tingkat Persiapan Bersama, Senat 
Akademik, dan Dewan Guru Besar hadir di mimbar. 
Mereka membuka dialog dengan orangtua calon 
mahasiswa tentang ke-IPB-an.

Pada kesempatan ini Rektor memberikan penegasan 
kepada orangtua bahwa IPB sangat mengutamakan 
mutu pendidikan dan bukan keuntungan perusahaan. 
Selain itu, IPB juga dikembangkan bukan sebagai 
kampus yang mewah tetapi menjadi kampus yang 
kondusif bagi mahasiswanya.  Hal ini disampaikan 
Rektor terkait besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang 
ramai dipertanyakan oleh orangtua. “Sejak tahun 2003, 
IPB menerapkan biaya kuliah dengan sistem subsidi 
silang. Sistem ini diberlakukan guna mensubsidi 
mahasiswa yang kurang beruntung dari segi ekonomi. 
Orangtua yang kondisi ekonominya dianggap mampu, 
dikenakan biaya lebih tinggi dibandingkan dengan 
orangtua yang kondisi ekonominya dianggap belum 
mampu. Kemudian sistem ini diadopsi oleh pemerintah 
dengan nama UKT ini,” ujarnya.

Dalam UKT ini, pemerintah menerapkan lima kategori 
(berdasarkan pendapatan tetap orangtua), tetapi IPB 
masih mempertahankan delapan kategori. Tujuannya 
untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang 
kurang beruntung dari segi ekonomi agar bisa 
menikmati pendidikan tinggi.  “Bagi orangtua yang 
kebetulan nilai UKT-nya tinggi, mohon itu dianggap 
sebagai infaq yang menjadi amalan kita untuk akherat. 
Dan menjadi rezeki bagi yang kurang mampu,” 
terangnya.(zul)

IPB Buka Dialog dengan 
Orangtua Calon Mahasiswa Baru

Di Langgur, Maluku Tenggara, 11-14 Juni 2014  Departemen Ilmu dan Teknologi 
Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Insitut Pertanian Bogor  (ITK-FPIK-
IPB) dan WWF Kei Project melaksanakan Pelatihan Scientific Diving. Sebanyak 14 
Peserta yang terdiri dari berbagai instansi seperti BAPPEDA dan Dinas Kelautan 
Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, WWF-Kei Islands Project,  
PSDKP Tual, Puskesmas P. Dullah Laut dan masyarakat umum.  

Materi scientific diving pada pelatihan saat ini adalah tentang monitoring terumbu 
karang dan pengamatan ikan terumbu. Satu satu  instruktur  dari ITK-IPB, Dr. Hawis 
Madduppa  menyatakan bahwa sebagai salah satu kabupaten yang memiliki pulau-
pulau kecil dan daerah pesisir yang cukup luas, sudah sewajarnya jika aparat PEMDA 
memiliki kemampuan Scientific Diving tentang Pengamatan Karang dan Ikan terumbu.  
Jan Manuputti, WWF – Kei Project Leader, menyatakan bahwa pelatihan ini 
merupakan kesempatan yang baik untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku 
Tenggara dalam menambah pengetahuan tentang monitoring dan pengamatan di 
ekosistem terumbu karang.   

Beginer Subhan, SPi, M.Si, dari  Scientific Diving Laboratory  ITK –IPB menyatakan 
bahwa Indonesia memerlukan lebih banyak lagi personel yang paham tentang metode 
pengamatan dan monitoring terumbu karang. Instruktur pelatihan yang juga peneliti 
terumbu karang IPB, Dondy Arafat, SPi, MSi menambahkan bahwa IPB sedang 
mengembangkan materi dan modul Scientific Diving khusus Pengamatan Karang dan 
Ikan terumbu. (*)

Serunya Scientific Diving di Maluku Tenggara

nstitut Pertanian Bogor (IPB) dan National Institute for Environmental Studies I(NIES), Tsukuba, Jepang mengadakan panandatanganan Memorandum of 
Understanding (MoU) di Kampus IPB Darmaga (16/6). MoU ini ditandatangani 

oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Ir. Herry Soehardiyanto, M.Sc bersama President of NIES, 
Prof. Akimasa Sumi. Kerjasama ini dijalin dalam rangka penelitian dalam penemuan 
model untuk monitoring wilayah rendah karbon dan membentuk eco campus dan 
eco society. 

Rektor IPB menyatakan, “Kami sangat senang dapat memulai kerjasama yang sangat 
baik dengan NIES dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penelitian 
bersama di bidang perubahan iklim, dapat saling bertukar informasi secara ilmiah 
dan teknis, dan melaksanakan seminar bersama dan penelitian.” Dalam pertemuan 
ini juga ditandatangani Project Agreement untuk penelitian bersama tentang 
“Development of Innovative MRV System for Eco-Industrial Parks and Eco-Cities” 
oleh Prof. Dr.Ir. Rizaldi Boer, MS (Kepala Pusat Pengelolaan, Peluang dan Resiko Iklim 
Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik/CCROM-SEAP) dan Prof. Tsuyoshi Fujita (NIES). 

Penelitian bersama ini bertujuan menghasilkan sumbangan pemikiran terhadap 
perbaikan lingkungan melalui kegiatan kolaborasi yang mencakup tema-tema 
penelitian, diantaranya penilaian yang terintegrasi dari strategi mitigasi dan model 
penelitian bagi masyarakat yang rendah karbon, desain eco-city perkotaan dan 
regional, pemodelan dan simulasi bagi masyarakat karbon rendah, serta 
pengawasan inovatif dan penelitian sistem evaluasi daerah.  Rektor berharap 
kerjasama ini bisa berjalan sangat baik dan menghasilkan banyak temuan yang  
berguna bagi kedua institusi dan memperkuat hubungan antara Indonesia dan 
Jepang. (RF)

IPB dan NIES Jalin Kerjasama 
Monitoring Wilayah Rendah Karbon
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