
IPBP
 a

 r
 i

 w
 a

 r
 a

PARIWARA IPB/ Maret 2015/ Volume 207

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Rio Fatahillah  

Reporter :  Siti Zulaedah, Dedeh H, Ahsan S,  Awaludin, Waluya S, Nabila Rizki A Layout : Devi  Fotografer: Cecep 

AW, Bambang A, Sirkulasi: Agus Budi P, Endih M, Untung Alamat Redaksi: Humas IPB Gd. Andi Hakim Nasoetion, 

Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Darmaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Produk Hukum Internal IPB
kini bisa diakses 
melalui website 

http://law.ipb.ac.id/

Setiap Selasa, Pukul : 19.30 - 20.00 WIB

Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (P4W LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bekerjasama dengan Research Institute For Humanity and Nature (RIHN) 
mengadakan The 5�� International Conference of Jabodetabek Study Forum, Selasa 
(17/3). Konferensi yang mengambil tema “Sustainable Megacities: Vulnerability, 
Diversity and Livability” ini dilaksanakan di IPB International Convention Center (IICC) 
Bogor. 

Konferensi internasional ini dibuka secara resmi oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Herry 
Suhardiyanto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa megacity identik 
dengan banyak masalah yang berhubungan langsung dengan manusia seperti 
kejahatan, tuna wisma hingga polusi. Untuk itu dalam mengelola megacity 
dibutuhkan penanganan khusus. “Semoga dengan konferensi ini peserta dapat 
berdiskusi secara mendalam dalam pengelolaan megacity ini,” jelas Rektor. 
Pertemuan ini turut menghadirkan Menteri Agraria dan Perencanaan Tata Ruang RI, 
Ferry Mursyidan Baldan sebagai keynote speaker. Menteri menjelaskan tentang 
Jabodetabek sebagai area yang terintregasi. “Alasan mengapa pengelolaan 
Jabodetabek selama ini belum berhasil adalah karena pengembangan itu dilakukan 
oleh masing‐masing Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki cita‐cita sendiri. Oleh 
karena itu kita perlu menyamakan persepsi bahwa Jabodetabek adalah suatu 
kesatuan area yang terhubung, agar dapat mengelolanya secara utuh,” paparnya. 

Kegiatan ini didesain tidak hanya untuk kalangan akademisi saja, tetapi juga untuk 
kalangan praktisi seperti komunitas, diantaranya Komunitas Save Puncak, Rungkun 
Awi, Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) Gadog, KPC Bogor, Cilebut, Bojong Gede, 
Depok dan Condet serta Ciliwung Institute. Pembicara yang hadir dalam kegiatan ini 
antara lain Prof. Shin Muramatsu dari Research Institute for Humanities and Nature, 
serta Prof. Stephen Cairns dari Singapore‐ETH Centre, Future Cities Laboratory. (AS)

P4W LPPM IPB Gelar Konferensi Internasional Megacities

Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
Institut Pertanian Bogor (FPIK IPB) mengadakan kuliah umum mengenai 
potensi pemanfaatan duckweed sebagai bahan baku pakan ikan dan agen 
bioremediasi air limbah kegiatan akuakultur, Senin (16/3). Acara tersebut 
menghadirkan Dr. Louis Landesman dari Virginia State University yang telah 
meneliti duckweed sejak tahun 2000 di berbagai belahan dunia.

Kuliah umum tersebut berhasil menarik perhatian mahasiswa baik dari 
program sarjana maupun pascasarjana untuk hadir. Antusiasme peserta 
juga tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan hingga akhir 
kegiatan. Dr Lindesman dalam presentasinya mengemukakan bahwa 
duckweed, yang merupakan tumbuhan air dari famili Lemnacea dengan 
lima genus (Lemna, Spirodela, Wolffia, Landoltia, dan Wolffiella) menjadi 
salah satu tumbuhan yang paling menjanjikan pada abad ke‐21 untuk 
beberapa alasan, antara lain karena duckweed mampu menghasilkan lebih 
banyak protein pada luas area yang sama dibandingkan dengan kedelai. 

Kandungan protein dari duckweed yang telah ditepungkan cukup tinggi 
yaitu mencapai 15‐40 persen dengan kandungan serat kasar yang rendah. 
Duckweed telah umum digunakan sebagai pakan ikan, udang, unggas, dan 
ternak. Penggunaannya dapat mensubstitusi peran tepung kedelai dalam 
pakan ikan tanpa mengubah pertumbuhan. Selain itu, duckweed memiliki 
kemampuan untuk tumbuh dengan cepat, hidup dalam berbagai iklim dan 
kondisi ekologi, dapat mempurifikasi air limbah, memperbaiki nutrien 
dalam air, serta menjadi pakan alami bagi berbagai spesies akuatik. 
Departemen BDP sendiri telah melakukan beberapa riset pemanfaatan 
duckweed sebagai bahan baku pakan pada ikan nila, ikan lele, dan sebagai 
fitoremediator pada budidaya ikan gurame. Sehubungan dengan laju 
pertumbuhannya yang tinggi, kemudahan dalam proses budidaya dan 
pemanenan, serta peranannya sebagai agen recovery air limbah, kontribusi 
dukweed pada sistem akuakultur terintegrasi menjadi topik menarik untuk 
dikaji lebih lanjut.***

Ahli Duckweed Berbagi Ilmu di BDP FPIK IPB



Burung Kedasi atau burung Kedasih yang mempunyai siulan 
nyaring umumnya tidak disukai masyarakat karena dianggap 
kicauannya sebagai tanda kematian. Burung Kedasi adalah nama 
yang diberikan bagi sekelompok burung anggota suku Kangkok 
atau Cuculidae, atau dalam bahasa Inggris disebut Cuckoo. Nama 
lain yang diberikan kepada kelompok ini adalah Wiwik atau 
Uncuing, atau Sirit Uncuing. Jenis burung ini tak banyak yang tahu 
bahwa secara ekologi, bisa membantu petani.

Sebagian besar jenis burung Kedasi adalah pemakan serangga 
bahkan berani memakan jenis‐jenis ulat yang tampilannya 
mengerikan. Dengan demikian burung‐burung Kedasi bisa 
menjadi sahabat petani, yaitu dalam hal memakan serangga yang 
bisa menjadi hama. Demikian disampaikan oleh Pakar Burung 
Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (Fahutan IPB), Dr. 
Yeni Aryani Mulyani.

Dikatakan, biasanya burung‐burung ini terdeteksi dari suaranya 
yang nyaring tetapi jarang terlihat, sehingga tidak mudah 
mempelajari jenis‐jenis burung ini. Burung ini tidak membuat 
sarang dan tidak mengerami telurnya, tetapi menitipkan telur dan 
pemeliharaan anaknya di sarang burung lain. Perilaku ini dikenal 
dengan brood parasitism atau  parasitisme anakan atau 
parasitisme sarang.  Sebagaimana umumnya parasit, maka burung 
Kedasi atau Wiwik mendapatkan makanan dari inangnya, 
sementara inang akan menderita akibat parasitisme oleh Kedasi 
atau Wiwik ini. Beberapa jenis burung yang biasa menjadi inang 
misalnya adalah Cipoh Kacat, Remetuk Laut, Kipasan Belang, dan 
jenis‐jenis Perenjak dan Cinenen. Burung‐burung tersebut 
berukuran lebih kecil daripada Kedasi. 

Burung Kedasi akan menitipkan telur di sarang inang yang sedang 
mengerami atau sedang bertelur. Biasanya burung Kedasi akan 
mengawasi perilaku pemilik sarang, dan ketika pemilik sarang 
sedang meninggalkan sarangnya untuk mencari makan, induk 
Kedasi akan dengan cepat menghampiri sarang serta meletakkan 
telurnya. Biasanya induk Kedasi akan menyingkirkan satu telur 
inang sebelum meletakkan telurnya sendiri. Hebatnya, telur 
burung Kedasi umumnya menetas lebih cepat daripada telur 
burung inang, sehingga ketika telah menjadi piyik, si piyik ini akan 
menendang keluar telur‐telur lain maupun piyik yang lebih kecil 
dari sarang. Dengan demikian inang hanya akan membesarkan 
anak si Kedasi. Melihat perilaku berbiak demikian, sekilas 
tampaknya burung‐burung Kedasi adalah burung yang kejam dan 
berbahaya karena dapat mengancam kelestarian burung lain. 
Benarkah demikian? Perilaku burung Kedasi yang menjadi parasit 
ditengarai terjadi pada satwa yang lain karena dipengaruhi oleh 
perubahan lingkungan yang rusak, pungkasnya. (wrw).

Tanggal Materi Pembicara 

20 Maret Pendahuluan Prof. Dr. H. MH. Bintoro

27 Maret Takziyatun Nafs Drs. E. Syamsuddin

3 April Hakikat Haji dan Umroh Dr. Ir. Kiagus Dahlan

10 April Persiapan Fisik dan Mental Dr. drh. Akhmad Arif Amin

17 April Kesehatan Dr. dr. Sri Budiarti

24 April Gizi dan Makanan Sehat Prof. Dr. Ir. Sugiyono

1 Mei Pengalaman Haji terkini Iman Anugerah Bintoro, ST. M.Si

8 Mei Mekkah dan Madinah Prof. Dr. H. MH. Bintoro

15 Mei Dzikir dan Do`a Mustajab Dr. Ir. Abdul Munif

22 Mei
Amalan‐amalan utama di 

Mekkah dan Madinah
Drs. E. Syamsuddin

29 Mei Sirah Nabawiyah Prof. Dr. H. MH. Bintoro

5 Juni Praktek Ihram Waladan Mardijja, SE.Sy

12 Juni Praktek Ihram Waladan Mardijja, SE. Sy

Pakar IPB Bicara Burung Uncuing

Jadwal Materi Pelatihan Ibadah Haji dan Umroh Tahun 2015

KBIH Al Hurriyyah IPB

Institut Pertanian 
Bogor (IPB) kembali 
m e w i s u d a  8 0 0 
lulusannya di Gedung 
Grha Widya Wisuda 
(GWW), Kampus IPB 
Dramaga Bogor, Rabu 
(18/3). Dalam wisuda 
t a h a p  I V  Ta h u n 
Akademik 2014/2015 
i n i  m e n c a k u p 
program pendidikan 

Doktor, Magister dan Sarjana. Sebanyak 44 Doktor, 174 Magister Sains, 53 Magister 
Manajemen, 14 Magister Profesional dan 515 Sarjana diwisuda pada tahap ini.

Wisuda dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Herry 
Suhardiyanto. Dalam sambutannya Rektor mengucapkan selamat kepada seluruh 
wisudawan dan berharap agar para lulusan dapat mengharumkan nama IPB. 
Rektor juga menyampaikan terimakasihnya kepada para guru besar, dosen, laboran 
hingga pustakawan yang turut serta membimbing para lulusan sehingga dapat 
menyelesaikan pendidikannya di IPB. 

Dalam kesempatan ini Rektor juga mengingatkan kepada para lulusan agar siap 
menghadapi dunia kerja, terlebih Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah di 
depan mata. “Dengan adanya MEA, pasar menjadi terbuka lebar. Selain menjadi 
tantangan bagi kita, di situ juga terdapat peluang yang besar. Kalau kita tidak siap 
dalam menghadapi MEA, alih‐alih kita dapat bersaing di negara asing, justru orang‐
orang asing yang akan menguasai negara kita sendiri,” tambah Rektor.

Rektor juga memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap lulusan terbaik IPB. 
Para lulusan terbaik itu adalah Roni Ridwan dari Program Doktor, Annisa Oktavia 
Rini dari Program Magister Sains, Sari Wiji Utami dari Program Magister 
Manajemen. Adapun lulusan terbaik dari progam sarjana adalah Iansyah Wibi 
Saksono dari Fakultas Pertanian, Esdinawan Carakantara Satrija dari Fakultas 
Kedokteran Hewan, Silmina Sabila dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 
Muhammad Irfan Fadillah dari Fakultas Peternakan, Lila Juniyanti dari Fakultas 
Kehutanan, Afifah Zahra Agista dari Fakultas Teknologi Pertanian, Alindya Sinta Aji 
dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Astari Novitasari dari 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen, serta Novi Luthfiana Putri dari Fakultas Ekologi 
Manusia. (AS)

800 Lulusan IPB Diwisuda

Tempat Pendaftaran: Sekretariat DKM, Lantai Dasar Masjid Al-Hurriyyah IPB
Contact Person : Sdr. Abdul Basir (0858 1034 5684)
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