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Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) didukung oleh 

Pemerintah Kota Bogor menggelar “Bimbingan Teknis Perdagangan Internasional bagi Usaha 

Kecil Menengah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015”, Rabu (11/2).  

Acara yang disponsori oleh PT. TNT Skypak International, PT. Salim Ivomas Pratama, Tbk, BNI 

46 dan PT. Paragon Teknologi Inovasi ini digelar di IPB International Convention Center (IICC) 

Bogor dan dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Bogor, Ir. Usmar Hariman, MM.

Ir. Usmar Hariman, MM menyampaikan bahwa saat ini ada sekitar 11 ribu lebih UKM di kota 

Bogor, dan sudah menyerap banyak tenaga kerja.  Ia yakin dengan metode‐metode yang 

diberikan para narasumber dalam kegiatan ini, dapat memberikan prakarsa dalam 

menghadapi MEA mendatang. Untuk itu, ia berharap kegiatan ini dapat menjadikan para 

pelaku UKM di Kota Bogor sebagai agen perubahan dalam mengurangi kemiskinan, dapat 

Selamat Atas Terpilihnya

memberikan kesejahteraan pada masyarakat 

Kota Bogor, dan dapat menjadi penguat 

ekonomi nasional. 

Sebelumnya, Wakil Dekan Bagian Akademik dan 

Kemahasiswaan FEM IPB, Dr. Lukman M Baga, 

mengatakan MEA  perlu disikapi dengan sebaik‐

baiknya. Menurutnya, MEA justru dibutuhkan. 

“Contohnya saja dari keanekaragaman kuliner 

yang dimiliki bangsa ini, bisa menjadi potensi 

pasar yang luar biasa dalam menghadapi MEA,” 

sebutnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Manajemen 

FEM IPB, Dr. Mukhamad Najib mengatakan 

FEM IPB sangat concern terhadap UKM. 

dikatakannya menyatakan bahwa pada tahun 

lalu di Kabupaten Garut, Jawa Barat, FEM IPB 

mengerahkan mahasiswa dalam Program Kuliah 

Kerja Profesi (KKP) untuk membantu hal‐hal 

teknis para pelaku UKM di sana, seperti 

pembukuan, administrasi juga marketing online. 

Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan 

omset.

“Bimbingan teknis tahap pertama ini melibatkan 

30 peserta UKM Kota Bogor, yang diharapkan 

dapat menjadi pilot project UKM untuk 'main' di 

kancah internasional,” ujar Dr. Mukhamad 

Najib. Bimbingan teknis ini menghadirkan pakar 

perdagangan Internasional,  yakni Dr Ma'mun 

Sarma dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 

Kota Bogor, Yuda Hidayat,SH. Turut hadir dalam 

acara ini Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota 

Bogor, Kepala Seksi Industri Kimia Dinas 

Perindustrian Kota Bogor, dan Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Bogor. (dh)

FEM IPB Gelar Bimtek bagi 
Para Pelaku UKM Kota Bogor



Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut 

Pertanian Bogor (IPB) yang tergabung dalam Fisheries Diving Club 

(FDC) IPB menggelar kegiatan “Seminar Hasil Penelitian Ekspedisi 

Zooxanthellae XIII di kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu Nusa 

Tenggara Timur”, Rabu (28/1). 

Seminar yang dilaksanakan di Ruang Diskusi Senat FPIK ini dihadiri oleh 

beberapa pihak, di antaranya Peneliti Karang Pusat Penelitian 

Osenologi (P2O) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof.Dr. 

Suharsono. Hadir pula sejumlah instruktur selam dan pembina FDC‐

IPB, alumni dan mahasiswa FPIK, serta perwakilan dari  lembaga non‐

profit terkait, seperti World Wildlife Fund (WWF) Indonesia dan The 

Nature Conservancy (TNC).Prof. Dr. Suharsono dalam sambutannya 

mengatakan, bahwa saat ini Indonesia dapat dikatakan sebagai 

kawasan yang stabil, meskipun dunia berada pada kondisi climate 

change. “Berdasarkan penelitian hingga saat ini, kondisi terumbu 

karang di beberapa wilayah di Indonesia relatif stabil bahkan 

cenderung mengalami kenaikan pertumbuhan,” jelasnya. Pemaparan 

hasil seminar mengenai kondisi ekosistem terumbu karang 

disampaikan oleh scientific team yang dikoordinir oleh Alexandra 

Maheswari. Tim yang terdiri dari enam orang penyaji tersebut memiliki 

spesialisasi ikan terumbu, terumbu karang, makrozoobenthos, serta 

sosial ekonomi budidaya dan perikanan tangkap. 

Pada sesi diskusi, diperoleh beberapa masukan yang disampaikan 

terkait pembahasan dan penyusunan hasil akhir penelitian yang akan 

disajikan dalam laporan ilmiah dan populer. Secara umum, peserta 

diskusi menyarankan agar penelitian yang dilaksanakan dapat 

memberikan rekomendasi yang konkrit bagi pengembangan potensi 

ekosistem laut kabupaten setempat. (amw/fdc).

FDC-IPB Eksplorasi Ekosistem Bawah Laut Sawu

Produk pangan banyak beredar di lingkungan sekolah. 
Namun, masih sedikit yang kualitasnya terjamin, terutama 
terhadap kesehatan tubuh. Demikian dikatakan Dr. Adil 
Basuki Ahza, Staf Pengajar Departemen Ilmu dan 
Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut 
Pertanian Bogor (Fateta IPB), saat menjadi narasumber 
dalam Dialog Pakar di RRI Bogor, baru‐baru ini. 

Dr. Adil Basuki Ahza: Keamanan Pangan, 
tanggung Jawab Bersama

Ia menjelaskan, masalah keamanan, kesehatan dan mutu makanan jajanan di 
Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan. Ia menyontohkan, belum 
lama ini di Bandung terbongkar praktik buruk pabrik sambal yang menggunakan 
pewarna tekstil (rhodamin‐B) untuk pewarna sambal dan saos. 

Tidak hanya praktik buruk penggunaan zat‐zat kimia berbahaya, melainkan juga 
cemaran dan kontaminasi makanan di sekitar sekolah, berupa cemaran dari polusi 
lingkungan fisik (yang mencemari udara, air dan tanah). Selain itu, akhir‐akhir ini 
muncul ancaman cemaran mikrobiologis seperti cemaran bakteri Listeria 
monocytogenes.

Menurut Dr. Adil, masalah keamanan, kesehatan dan mutu makanan anak‐anak 
sekolah dan sekitar sekolah merupakan masalah yang akan terus ada, dan akan 
membelenggu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa jika tidak 
diselesaikan secara sistematis.  Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan  untuk mencurahkan komitmen 
politik, sosial, dan ekonomi secara bersungguh‐sungguh, suka cita, dan konsisten 
untuk membangun generasi bangsa yang akan datang. 

“Harus selalu diingat adalah bahwa murid tidak akan dapat meraih capaian 
pembelajaran yang maksimal, jika mutu, keamanan dan kesehatan makanan yang 
dikonsumsinya tidak dijamin selama anak berada di sekolah,” tandasnya.(wrw)

Dr. Adil Basuki Ahza, saat mengudara di RRI Bogor
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