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Ratusan Ahli Penginderaan Jauh Bertemu di IPB
Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia (MAPIN) didukung
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (L A PA N)
menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke‐XX, Kamis
(5/2) di Auditorium Thoyib Hadiwijaya Fakultas Pertanian Kampus
IPB Dramaga Bogor. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil
Rektor Bidang Riset dan Kerjasama Institut Pertanian Bogor (IPB)
Prof. Dr. Anas Miftah Fauzi ini dirangkai dengan Kongres MAPIN ke‐
VI yang berlangsung hingga Jumat (6/2). Ketua MAPIN, Prof (Riset)
Dr. Dewayani Sutrisno mengatakan bahwa penginderaan jauh saat
ini berperan penting di berbagai bidang, terutama dalam
memberikan informasi yang memerlukan mekanisme pemantauan
yang teratur dan berkesinambungan. Pemanfaatannya
diaplikasikan untuk pemantauan sumberdaya alam, lingkungan,
pertahanan, dan pertanian.
“Penginderaan jauh juga telah menjadi komponen yang penting
dalam mitigasi bencana alam, seperti saat meletusnya Gunung Api
Sinabung, Kelud, dan Merapi beberapa waktu silam. Penginderaan
jauh telah memberikan informasi yang aktual dalam manajemen

bencana gunung meletus tersebut,“ terangnya. Wakil Rektor IPB Prof. Dr.
Anas Miftah Fauzi menyampaikan dukungan penuh IPB terhadap
penyelenggaraan PIT ke‐XX dan Kongres MAPIN ke‐VI ini. Dikatakan, IPB
telah bekerjasama dengan LAPAN dimulai pada tahun 2009, dan sekarang
sedang mempersiapkan peluncuran satelit yang disebut dengan Lapan
IPB Satelit (Lisat). Lisat digunakan sebagai sebuah konsorsium untuk
pengembangan keilmuan di bidang satelit dan penginderaan jauh.
“Keilmuan penginderaan jauh sangat penting pada waktu pembuatan
mapping untuk menentukan lahan yang sesuai dengan penanaman padi.
IPB dan semua sivitas akademika berharap bisa aktif dalam pembangunan
nasional yang sesuai dengan kompetensi keilmuan yang ada di IPB, “
paparnya. Kegiatan ini diisi oleh beragam stand dan poster. Serta
demonstrasi pengambilan foto udara menggunakan drone untuk
pemetaan kawasan kampus IPB. Ratusan peserta yang hadir berasal dari
berbagai kalangan, seperti IPB, LAPAN, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), peneliti, praktisi dan pengembang
teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis di Indonesia.
(Wal)
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Siswa SMA Plus Liwaul Furqon dan Kusuma Bangsa
Palembang Perluas Wawasan Pertanian di IPB

Seminar Prospek Bisnis
Minyak Atsiri Indonesia

Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima kunjungan dari SMA Plus Liwaul
Furqon Leuwiliang, Kabupaten Bogor (3/2) dan SMA Plus Kusuma Bangsa
Palembang, Sumatera Selatan (4/2). Sejumlah siswa dan guru diterima di
Gedung Green TV dan Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga Bogor. Dalam kesempatan ini pimpinan rombongan SMA Plus
Liwaul Furqon, Efa Nasuifa mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah agar
siswa dapat mengenal IPB lebih dekat dan mendapatkan informasi terkait
keunggulan IPB, jurusan, dan jalur masuk IPB.

Dewan Atsiri Indonesia (DAI) menggelar “Seminar Prospek Bisnis
Minyak Atsiri Indonesia” di IPB International Convention Center
(IICC) Bogor (5/2). Ketua DAI, Dr. Meika Syahbana Rusli yang juga
merupakan staf pengajar Departemen Teknologi Pertanian Institut
Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, peluang bisnis minyak atsiri
masih terbuka lebar. “Dari 300 jenis minyak atsiri dunia, baru 40 jenis
minyak atsiri Indonesia yang sudah dan sedang dikembangkan,”
ujarnya.

Sedangkan Kepala Sekolah SMA Kusuma Bangsa Palembang, Dony Fikri
Akbar, S.Kom menyatakan, “Tujuan kami melakukan kunjungan ini adalah
memperluas wawasan siswa mengenai sistem pendidikan tinggi di IPB”.
“Dalam video presentasi tadi kita dapat melihat bahwa di IPB sangat
lengkap. Pendidikan dari sektor hulu hingga hilir pertanian dipelajari di
IPB”, tambah Dony Fikri Akbar.

Lebih lanjut dikatakannya, peluang bisnis tersebut merupakan
tantangan untuk Indonesia mempertahankan dan meningkatkan
market. “Permintaan dunia untuk minyak cengkeh 5.000‐6.000 ton
per tahun. Sementara Indonesia baru bisa memenuhi 4.500 ton per
tahun. Saat ini total ekspor minyak atsiri Indonesia sekitar 120 juta
dolar per tahun,” imbuhnya.

Kepala Bidang Humas, Kantor Hukum, Promosi, dan Humas (KHPH) IPB,
Siti Nuryati, S.TP,M.Si memberikan penjelasan tentang informasi IPB.
Dalam kesempatan ini, ia memaparkan prestasi dan inovasi IPB.
Dijelaskan, IPB selama tujuh tahun berturut‐turut masuk daftar
penyumbang inovasi terbanyak Indonesia yang dirilis oleh Kementerian
Riset dan Teknologi (Kemenristek) RI bersama Business Innovation
Center.

Minyak atsiri Indonesia yang sangat berpotensi diantaranya adalah
serai wangi, serai dapur, daun cengkeh, kayu putih, jeruk purut, nilam,
kemangi, kenanga, akar wangi, jahe, pala, kemukus, lada hitam,
cendana, kayu manis, gaharu, gaharu buaya, dan kemenyan. Berbagai
industri pengguna minyak atsiri tersebut adalah industri flavor dan
fragrance, industri farmasi, industri makanan, industri rokok, industri
aroma spa/aromaterapi, industri pengendalian hama dan serangga,
yang sebagian besar sudah ada di Indonesia.

“Kami juga ingin melatih kemandirian dan tanggung jawab para siswa
dengan melakukan kunjungan ini. Kami mengucapkan terima kasih
kepada pihak IPB yang telah menerima kami. Kami berharap setelah
berkunjung ke IPB, wawasan siswa kami dapat bertambah”, papar Dony
Fikri Akbar.
Sementara itu, setelah mengikuti presentasi IPB, Efa Nasuifa
menyatakan, “IPB sangat luar biasa. Setelah melakukan kunjungan ini
kami mendapatkan banyak informasi. Kami mengucapkan terima kasih
atas waktu yang diberikan untuk melakukan kunjungan ini dan mudah‐
mudahan tahun‐tahun berikutnya kami bisa melakukan kunjungan
kembali ke IPB dan siswa kami bisa diterima di IPB”. (RF)

Dr. Meika menambahkan bahwa melalui DAI berharap agribisnis dan
agro industri minyak atsiri Indonesia dapat meningkat dan maju,
sehingga dapat mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan
dan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh para peneliti, wirausaha,
petani, penyuling, pedagang pelaku industri dan jasa, eksportir,
akademisi, pemerhati serta instansi pemerintah terkait minyak atsiri
(essensial oils), perisa (flavors), dan pewangi (fragrances).*** (dh)

