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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Dalam rangka meningkatkan kualitas 
pendidikan, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengadakan perjanjian kerjasama dengan 
T u r k u  U n i v e r s i t y ,  F i n l a n d i a . 
Pe n a n d ata n ga n a n  M e m o r a n d u m  o f 
Understanding (MoU) dilaksanakan di 
gedung Majelis Wali Amanat (MWA) IPB 
Kampus Baranangsiang Bogor, Selasa (17/3). 
Kerjasama tersebut dalam hal peningkatan 
kualitas pendidikan, meliputi berbagai 
kegiatan sepert i  pertukaran pelajar, 
konferensi hingga pendanaan.

Dalam pertemuan ini, selain kerjasama dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan, juga 
disepakati kerjasama dalam meningkatkan 

riset. Tampak hadir dalam pertemuan ini diantaranya Direktur Kerjasama dan Program Internasional (KSPI) 
IPB Dr. Edy Hartulistiyoso, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo serta Wakil 
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Bidang Pengabdian kepada 
Masyarakat, Dr. Hartoyo. (AS)

Institut Pertanian Bogor ( IPB) mengadakan 
sarasehan bertema “Revitalisasi Aula Agronomi IPB”, 
di IPB International Convention Center (IICC) Bogor, 
Kamis  (19/3) .  Rektor  I P B,  Prof.  Dr.  Herry 
Suhardiyanto dalam sambutannya menyampaikan 
dukungan terhadap rencana dan ide‐ide untuk 
r e v i t a l i s a s i  A u l a  A g r o n o m i  I P B  K a m p u s 
Baranangsiang ini. 

“Terpenting adalah arsitekturnya jangan diubah, 
harus sama seperti aslinya dan yang utama adalah 
pembangunannya nanti tidak boleh dikelola oleh 
pihak lain, tetapi harus dikelola oleh IPB sendiri,” 
tandas Rektor. Direktur Pengembangan Sarana dan 
Prasarana IPB, Dr. Erizal mengatakan bahwa dalam 
hal ini  bukan semata perbaikan gedung saja, tapi 
lebih jauh dari  itu adalah bagaimana cara 
memanfaatkan dan menghidupkan kembali Aula 
Agronomi IPB Kampus Baranangsiang menjadi lebih 
optimal. Dr. Erizal mengungkap, Aula Agronomi ini 
rencananya akan dijadikan sarana penunjang 
pendidikan, pusat kegiatan dan pertemuan, serta 
ekonomi kreatif. 

Sementara itu, Direktur Bogor Life Science and 
Technology (BLST), Dr. Meika Syahbana Rusli 
menjelaskan tentang Revitalisasi Ex Aula Agronomi, 
yang menurutnya akan terintegrasi dengan master 
plan pembangunan Kampus IPB Baranangsiang. 
Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya adalah 
Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis IPB, Dr. Arif 
Imam Suroso, serta sejumlah Pejabat dari Direktorat, 
Biro, Kantor, dan Fakultas. (awl)

IPB Tandatangani Kerjasama dengan Turku University Finlandia

Sarasehan 
“Revitalisasi Aula Agronomi IPB”

Suka cita dan gelak tawa terpancar dari wajah 
siswa siswi SDI Ar Rahman Tangerang Selatan, 
Kamis (19/3)  saat  mengikuti  kegiatan 
menangkap ikan  d i  Ko lam Percobaan 
Departemen Budidaya Perairan, Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian 
Bogor (FPIK IPB) Kampus Dramaga. Kegiatan ini 
merupakan salah satu bagian dari rangkaian 
program Agroedutourism IPB yang diikuti 
sekitar 140 siswa, 20 guru dan 50 wali murid. 
Kegiatan Agroedutourism yang digalakkan oleh 
IPB bertujuan menyampaikan pengenalan dan 
edukasi dini bidang pertanian termasuk 

perikanan kepada anak‐anak yang akan menjadi tunas harapan bangsa di masa mendatang.

Acara diawali dengan paparan materi disertai video pengenalan berbagai jenis ikan dan kegiatan 
budidaya. Lepas dari kegiatan indoor, mereka diajak menuju kawasan kolam percobaan untuk melihat 
secara langsung, memberi makan, dan menangkap ikan di kolam beralaskan terpal yang airnya telah 
disurutkan. Ikan yang digunakan merupakan ikan nila merah (Oreochromis niloticus) yang menjadi salah 
satu komoditas produksi Kolam Percobaan IPB.  Bukan hanya mendapatkan keceriaan dan latihan gotong 
royong, mereka dapat membawa pulang ikan yang telah ditangkap. (vn)

Kunjungan SDI Ar Rahman di Kolam Percobaan FPIK IPB
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Pembicara: Drs. E. Syamsuddin

Tempat Pendaftaran: Sekretariat DKM, 

Lantai Dasar Masjid Al-Hurriyyah IPB
Contact Person : Sdr. Abdul Basir (0858 1034 5684)



Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut 
Pertanian Bogor (KSKP IPB) menggelar forum diskusi pakar 
untuk menjawab salah satu tantangan pangan di bidang 
pertanian dengan tema “Swasembada Beras Tahun 2015, 
Mungkinkah?”, Selasa (17/3), di Ruang Sidang Rektor Andi 
Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor. Diskusi ini dinilai 
penting sebagai upaya perwujudan pengarusutamaan 
pertanian, dan dalam rangka penguatan peran IPB dalam 
pembangunan bangsa. 

Wakil Rektor IPB Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis, Prof. 
Dr. Hermanto Siregar dalam sambutan pembukaannya 
menyampaikan, “Persoalan yang terkait dengan beras sekarang 
ini adalah harga yang naik turun, sehingga yang terkena 
dampaknya masyarakat. Untuk itu, IPB dituntut untuk terus 
berinovasi dan berperan dalam pembangunan bangsa, 
khususnya dalam sektor pertanian secara luas”. Sebelumnya, 
Kasubdit Kebijakan Pertanian Direktorat KSKP IPB, Dr. Suryo 
Wiyono mengatakan, tujuan dari diskusi pakar ini adalah untuk 
merumuskan masalah, potensi, tantangan pembangunan 
pertanian khususnya permasalahan beras. Kegiatan ini juga 
diharapkan dapat merumuskan bahan‐bahan bagi pencapaian 
strategi swasembada beras.

Selanjutnya presentasi dari para narasumber, yakni Prof. Dr. 
Iswandi Anas Chaniago (Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian 
IPB) yang mengusung tema “Lesson Learned: Penerapan SRI 
(The System of Rice Intensification) di Indonesia”, Dr. Hermanu 
Triwidodo (Koordinator Nasional Ikatan Petani Pengendalian 
Hama Terpadu (PHT) Indonesia yang juga Dosen Departemen 
Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB), mengusung tema 
“Nyatanya Kita Bisa seolah‐olah Swasembada Beras”. 
Narasumber lainnya adalah Dr. Sugiyanta (Staf Pengajar 
Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB) 
dengan tema “Permasalahan dalam Produksi Padi di Indonesia”. 
“Sudah jelas di lapangan beras langka dan mahal harganya. 
Semua itu harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan 
prasarana pertanian. Pengolahan sumberdaya alam dan faktor 
produksi di tangan petani harus secara berkelanjutan, sehingga 
petani tidak dirugikan”, urai Dr. Sugiyanta.

Sementara, Prof. Dr. Rina Oktaviani (Guru Besar Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen IPB) mengusung tema “Daya Saing 
dan Penguatan Industri Pangan Indonesia”. Menurutnya, 
diversifikasi pangan dan gizi perlu dilakukan untuk mengurangi 
tekanan terhadap permintaan beras. Selain itu, perlu 
pengembangan sistem pembiayaan baru seperti lembaga 
keuangan (Bank Pertanian, Koperasi Pertanian) yang 
memberikan garansi kepada petani. Dengan berbagai indikator 
yang ada, para pakar IPB yakin bahwa tahun 2015 Indonesia bisa 
swasembada beras. (Awl)

Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Muladno 
mengatakan, target swasembada daging dua atau tiga tahun ke depan adalah terlalu 
optimis. Karena menurutnya, tidak akan terjadi swasembada daging dalam kurun waktu 
sesingkat itu apabila melihat kondisi peternakan sapi di Indonesia saat ini, mengingat total 
populasi sapi yang ada hanya 16 juta ekor, itu pun termasuk sapi impor dan sapi betina. 
“Kualitas ternak kita sangat rendah dan tidak ada sistem yang benar‐benar mengatur dan 
melindungi keberadaan sapi betina”, kata Prof. Dr. Muladno. Hal ini disampaikannya dalam 
jumpa pers di Bogor, Kamis (19/3). Menurut pencetus Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) 
1111 ini, mayoritas pemilik sapi Indonesia (6,5 juta orang) adalah lulusan SD‐SMP. Kondisi 
saat ini, kepemilikan sapi per peternak hanya 2‐3 ekor dengan berbagai keterbatasan 
seperti akses lemah, pengetahuan teknologi lemah dan masih menggunakan cara 
tradisional.

Untuk mencapai swasembada daging, Prof. Muladno menawarkan Kemitraan Mulya 52. 
Kemitraan yang hanya bisa dilakukan di dalam sistem SPR 1111 ini, memberikan harapan 
terang bahwa Indonesia akan swasembada daging pada 20‐30 tahun ke depan. Kemitraan 
Mulya 52 adalah berinvestasi selama 52 bulan untuk memperoleh 5 keuntungan dan 2 
kemuliaan. Keuntungannya adalah memperoleh bagi hasil sebesar 20‐40 persen per tahun, 
menalangi kebutuhan hidup peternak setiap bulan, mencegah ternak betina produktif atau 
indukan dijual, berpartisipasi menambah  populasi ternak indukan dan melakukan bisnis 
sambil beramal. Sementara dua kemuliaan yang dimaksud adalah mencerdaskan dan 
meningkatkan profesionalitas peternak berskala kecil serta memberdayakan peternak 
untuk mandiri dan berdaulat.

Skema Kemitraan Mulya 52 ini melibatkan pemerintah, pemodal dan peternak. Tugas 
pemerintah adalah menyediakan sapi indukan, pemberian vaksin, penyuluhan dan 
pengecekan kesehatan ternak. Tugas pemodal adalah menyediakan dana bulanan bagi 
peternak (600 ribu rupiah per bulan selama 52 bulan) dan tugas peternak adalah 
memelihara sapi indukan dari pemerintah. Skema ini juga melibatkan pihak asuransi untuk 
memberikan jaminan kepada peternak dan pemodal. “Kesepakatan antara pemodal dan 
peternak mulai terjalin jika sudah dipastikan sapi indukan dari pemerintah dalam keadaan 
bunting. Sedangkan yang akan diperjualbelikan adalah anak sapi (dari sapi yang bunting 
tadi) yang sudah berumur 1,5 tahun. Harapannya selama 52 bulan tersebut lahir empat sapi 
dari satu induk. Di bawah pengelolaan SPR, peternak dan pemodal bisa saling memantau 
dan data populasi akan lebih akurat. Selain itu, ternak sapi akan lebih berkualitas karena 
dipantau langsung oleh pemerintah dan akademisi yang dianggap memiliki ilmu dan 
teknologi,” terangnya.

Jika skema ini diterapkan secara nasional, dampaknya adalah populasi sapi terus 
berkembang karena ada pertambahan delapan ekor sapi per 52 bulan. Peternak mendapat 
dana talangan per bulan sehingga mencegah penjualan ternaknya. Peternak dan pemodal 
akan nyaman karena ternak dijamin asuransi jika ada kematian atau kehilangan. Program 
pemerintah akan berlangsung lancar dan sukses karena sapi diawasi pemodal dan 
perguruan tinggi. Siapapun (termasuk individu birokrat) bisa menjadi pemodal. 
Ditandaskannya, kedepan tidak ada lagi sapi betina produktif disembelih. Dengan cara ini 
pelan tapi pasti swasembada sapi dan swasembada daging akan terjadi. (zul)

Pakar IPB: Tahun 2015 Indonesia 
Bisa Swasembada Beras Prof. Dr. Muladno: 

Swasembada Daging Terwujud 20‐30 Tahun Lagi
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