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Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB) 
bekerjasama dengan Himpunan Gambut Indonesia (HGI) menyelenggarakan 
Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Ruang Sidang Fateta 
Kampus IPB Dramaga Bogor, Rabu (25/3), dengan tema “Pemetaan, 
Karakteristik dan Neraca Karbon Gambut”. Forum diskusi tersebut dihadiri 
oleh akademisi dan praktisi dalam hal pengelolaan lahan gambut. Diantara 
institusi yang hadir dalam pertemuan tersebut yakni IPB, HGI, Universitas 
Gadjah Mada (UGM), Sinarmas Forestry dan PT. Riau Andalan Pulp & Paper 
(PT. RAPP).

FGD dibuka dengan sambutan oleh Ketua Departemen Teknik Sipil dan 
Lingkungan Fateta IPB, Prof. Dr. Budi Indra Setiawan. Dalam sambutannya ia 
berharap dengan pertemuan semacam ini dapat saling sharing pengetahuan 
dan memberikan manfaat, dengan tujuan akhirnya yakni dapat mengelola 
lahan gambut di Indonesia secara lestari.

Menurutnya, pengelolaan lahan gambut yang lestari memerlukan tata kelola 
yang baik. Dengan sistem pengelolaan yang tepat, lahan gambut dapat 
dilestarikan agar tidak menjadi lahan kering. Dengan begitu permasalahan 
seperti kebakaran hutan yang selama ini sering terjadi dapat dihindarkan. 

Wakil Ketua HGI, Prof. Dr. Azwar Maas menjelaskan, selain bertukar 
informasi, pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dengan 
disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Selama ini peraturan 
tersebut dinilai merugikan perusahaan yang beroperasi pada ekosistem 
gambut. “Untuk itu pada pertemuan kali ini tidak hanya mengundang 
kalangan akademisi, tetapi juga dari pihak perusahaan itu sendiri. Kita cari 
jalan tengahnya, kita dukung pemerintah untuk melestarikan lahan gambut 
tanpa merugikan perusahaan yang ada,” jelas Prof. Dr. Azwar Maas.

Forum diskusi gambut kali ini merupakan kegiatan FGD yang diadakan 
kesepuluh kalinya oleh HGI. Dalam pertemuan ini dilakukan presentasi 
tentang hasil penelitian terbaru tentang gambut oleh peneliti gambut IPB dan 
praktisi lainnya. (AS)

Sarapan atau makan di pagi 
hari, bagi sebagian orang 
sering terabaikan. Padahal, 
pagi hari adalah keadaan 
d i m a n a  m a n u s i a  p a d a 
umumnya akan memulai 
mengerjakan segala aktivitas 
sehari‐hari .  Karenanya, 
sarapan menjad i  kunc i 
penting dalam menjaga 
k e s e h a t a n .  D e m i k i a n 
disampaikan Guru Besar 
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Bogor (Fema IPB), Prof. Dr. Ikeu Tanziha saat menjadi narasumber Dialog Pakar di 
RRI Bogor, belum lama ini. Menurutnya, waktu sarapan dapat disesuaikan dengan 
ritme dimulainya aktivitas pagi hari, biasanya dilakukan pada pukul 06.00‐09.00 
WIB. “Sarapan merupakan kegiatan penting sebelum melakukan aktivitas fisik 
pada pagi hari, mengingat tubuh tidak mendapatkan makanan sekitar 10‐11 jam 
di malam hari,” ujarnya.
 
Ia menjelaskan, sarapan sebagai pemberi modal energi awal untuk beraktivitas 
sepanjang hari, juga memberikan kontribusi zat gizi seperti protein, lemak, 
vitamin, dan mineral dari beragam pangan yang dikonsumsi saat sarapan, dan 
bermanfaat untuk berfungsinya berbagai proses fisiologis dalam tubuh. Sarapan 
juga dapat mengurangi kemungkinan jajan di perjalanan, sekolah maupun tempat 
kerja, sehingga dapat mengurangi risiko masuknya bahan tambahan makanan 
berbahaya, seperti zat pewarna, pengawet, pemanis, penyedap, dan sebagainya.

Sarapan membuat tubuh tetap vit dan tidak cepat lelah. Selain itu, sarapan dapat 
mencegah diabet tipe 2, membantu mengontrol berat badan, dan meningkatkan 
daya tahan tubuh terhadap stres. Penelitian telah banyak membuktikan, bahwa 
karyawan atau seseorang yang bekerja tetapi tidak sempat sarapan di pagi hari 
akan lebih rentan untuk mengalami stres. Sebaliknya, mereka yang 
menyempatkan diri untuk sarapan cenderung akan lebih siap dalam menjalankan 
pekerjaan serta lebih menikmati pekerjaannya tersebut. Hal ini ada hubungannya 
dengan kadar gula dalam darah.

Selain itu, sarapan juga mampu menjaga kesehatan jantung. Kebiasaan sarapan  
yang teratur memiliki manfaat menyehatkan bagi jantung. Tentu ini juga harus 
diiringi dengan menu yang menyehatkan, seperti buah dan sayur, serta 
membatasi diri memakan gorengan atau asupan berlemak lainnya saat sarapan. 
Jenis makanan sarapan dapat dipilih dan disusun sesuai dengan keadaan dan akan 
lebih baik bila terdiri dari makanan sember tenaga, sumber zat pembangun, dan 
sumber zat pengatur dalam jumlah yang seimbang, pungkas Prof. Ikeu. (wrw).
 

Fateta IPB dan HGI Gelar FGD Tentang Gambut Peneliti IPB: Sarapan, 
Agar Tidak Stres di Tempat Kerja



Residu pestisida dan obat‐obatan dalam pangan 
menunjukkan rendahnya tingkat keamanan pangan. 
Pestisida merupakan senyawa kimia yang dapat 
mengganggu sistem endokrin. Akibat lainnya adalah 
terjadinya hypothyroidism, anak‐anak stunting 
(pendek), gangguan intelektualitas, menurunnya 
stamina dan tingkat perhatian, menurunnya daya 
ingat dan koordinasi tangan‐mata yang terganggu. 
Selain itu juga terjadinya antiandrogenik atau hilang 
sifat‐sifat maskulin pada anak laki‐laki, reduksi 
jumlah sperma, menurunkan kesuburan bahkan 
keracunan langsung. Sedangkan residu obat‐obatan 
seperti hormon tumbuh akan mempercepat 
kematangan seksual anak‐anak. 

Dengan adanya dua perjanjian World Trade 
O r g a n i za t i o n  ( W T O )  ya i t u  S a n i ta r y  a n d 
Phytosanitary Agreement dan Technical Barrier to 
Trade Agreement, membuat Indonesia sebagai salah 
satu negara anggota WTO tidak bisa menolak 
masuknya produk pangan dari negara lain. Kecuali 
produk tersebut tidak memenuhi dua perjanjian 
tersebut. Dampaknya adalah begitu banyak produk 
dari luar negeri masuk ke Indonesia yang belum 
memiliki sistem yang dapat mengawasi masuknya 
produk‐produk pangan. Salah satu negara yang 
melindungi rakyatnya dari paparan pestisida dan 
hormon pertumbuhan adalah Rusia. Tahun 2014, 
Rusia menolak impor daging sapi dari Australia 
karena disinyalir mengandung hormon Trenbolon 
Acetate (hormon pertumbuhan untuk unggas dan 
hewan pedaging). 

Upaya untuk menjamin keamanan pangan sesuai 
dengan rekomendasi  Food and Agriculture 
Organization (FAO), World Health Organization 
(WHO) dan sesuai dengan perjanjian WTO 
mengenai Technical Barriers to Trade Agreement 
(TBT) dan Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures (SPS), di setiap negara 
dituntut adanya sistem jaminan mutu dan 
keamanan pangan. Undang‐Undang RI No. 18 Tahun 
2012 Tentang Pangan mengamanatkan adanya 
upaya untuk melakukan pengawasan masuk dan 
keluarnya produk pangan ke dan dari Indonesia.

Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, 
masalah keamanan pangan produk pertanian segar 
belum menjadi perhatian hampir seluruh pelaku 
yang terkait. Agar terhindar dari produk pangan yang 
tidak aman kita dianjurkan memilih kembali ke 
pangan lokal, menanam sendiri di lahan pekarangan 
dengan mengikuti cara‐cara produksi pangan segar 
yang baik, memperoleh atau membeli dari tetangga 
yang mengembangkan Kawasan Rumah Pangan 
Lestari (KRPL), membeli dari sumber atau pemasok 
yang benar‐benar dapat dipercaya, dan membeli 
produk bersertifikat keamanan.(zul)

Keamanan Pangan, Gizi, dan Kualitas 
Sumberdaya Manusia di Era Globalisasi
Prof. Dr. Ahmad Sulaeman, Guru Besar 
Fakultas Ekologi Manusia

Profesi dokter hewan khusus hewan percobaan 
sangat dibutuhkan para peneliti. Pasalnya, 
penelitian bidang biomedis atau biosains 
k e b a n y a k a n  m e n g g u n a k a n  h e w a n 
laborator ium. Sela in  digunakan untuk 
penelitian, hewan laboratorium juga digunakan 
dalam jumlah yang banyak untuk kepentingan 
pendidikan mahasiswa. Saat ini baru ada satu 
orang dokter hewan praktisi hewan percobaan 
bersertifikat di Indonesia. 

Permasalahan utama dalam hal ini adalah pada 
kesejahteraan hewan laboratorium tersebut. 
Apakah peneliti mempertimbangkan bahwa 
perlakuan yang dipaparkan dapat menimbulkan 
penderitaan? Seringkali hewan menderita 
akibat eksperimentasi pada dirinya, dan 
menjadi cacat seumur hidupnya, bahkan sampai 
harus di‐etanasi. Di sisi lain, penelitian dengan 
menggunakan hewan laboratorium dapat 
memberikan solusi terhadap banyak sekali 
problema penyakit yang dialami manusia.  

Tujuan utama dari kesejahteraan hewan 
laboratorium adalah mengeliminasi penelitian 
atau prosedur yang menimbulkan sakit dan 
nyeri pada hewan. Harapan ini tentu sulit untuk 
dicapai, akan tetapi usaha‐usaha untuk 
meminimalisasikan dapat dilakukan dengan 
selalu berpegang untuk tetap mendapatkan 
h a s i l  p e n e l i t i a n  ya n g  s a h i h ,  m e l a l u i 
pengutamaan penerapan konsep 3R, yaitu 
Reduction, Replacement, dan Refinement. 
Seorang dokter hewan yang mengambil 
spesialisasi dalam hewan laboratorium 
mempunyai keahlian dan pengetahuan untuk 
dapat mencapai refinement ini.

Selain konsep 3R dalam manajemen dan 
melaksanakan penelitian dengan hewan yang 
dikandangkan, kita juga harus mengingat bahwa 
hewan tersebut diusahakan untuk dapat 
menikmati Lima Kebebasan (Five Freedoms, 5F), 
yakni kebebasan dari rasa lapar, haus, dan 
malnutrisi; kebebasan dari rasa tidak nyaman; 
kebebasan dari nyeri, luka, dan penyakit; 
kebebasan untuk mengekspresikan tingkah laku 
aslinya; dan kebebasan dari ketakutan dan 
cekaman. Ketidaktahuan peneliti mengenai 
hewan laboratorium yang dipilihnya dapat 
menyebabkan interpretasi hasil yang tidak 
akurat. Ada beberapa dokter hewan praktisi 
laboratorium lain yang ada di Indonesia tetapi 
belum memiliki sertifikat resmi. Mereka 
tergabung dalam Asosisasi Dokter Hewan 
Praktisi Laboratorium Indonesia di bawah 
payung Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia 
(PDHI).(zul)

Masa Depan Hewan Laboratorium di 
Indonesia
Prof. Dr. drh. Dondin Sajuthi, Guru Besar 
Fakultas Kedokteran Hewan 

Rizobakteria pemacu pertumbuhan tanaman (plant 
growth promoting rhizobacteria, PGPR) merupakan 
bakteri yang hidup dan berkoloni pada daerah rizosfer 
dan mampu memacu pertumbuhan tanaman. PGPR 
mempunyai kemampuan untuk memperbaiki 
kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan hasil 
tanaman.  Ada beberapa bakteri yang termasuk 
dalam kelompok rizobakteria pemacu tumbuh 
tanaman. Namun hanya dua rizobakteria yang sangat 
penting yaitu  Pseudomonas sp. dan Bacillus sp. Prof. 
Aris berhasil menemukan PGPR yang dapat 
mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara 
langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung 
yaitu pemacuan pertumbuhan tanaman oleh PGPR 
melalui penyediaan berbagai hormon pertumbuhan 
yang dihas i lkan oleh r izobakter ia  maupun 
memfasilitasi pengambilan nutrien tertentu dari 
lingkungan. Sedangkan pengaruh tidak langsung 
melalui kemampuan PGPR dalam menghambat 
mikrob patogen tanaman termasuk fungi patogen 
seperti Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, dan 
Sclerotium rolfsii.

Lebih dari 80 persen rizobakteria tersebut mampu 
menghambat pertumbuhan fungi patogen akar F. 
oxysporum, R. solani, dan S. rolfsii in vitro. Yang 
menar ik  adalah,  ternyata  beberapa i so lat 
Pseudomonas sp CRB dan Bacillus sp CR tersebut 
mampu menghambat lebih dari satu jenis fungi 
patogen akar. Rizobakteria tersebut sangat potensial 
dikembangkan dan digunakan sebagai biokontrol 
disamping pemacu tumbuh in planta. Selain itu, 
aplikasi formula inokulan konsorsium rizobakteria 
pada tanaman kedelai di rumah kaca pada kondisi 
masam dan kondisi netral menghasilkan peningkatan 
pemacuan pertumbuhan tanaman kedelai yang 
sangat signifikan. Rizobakteria yang digunakan 
disamping mampu memacu pertumbuhan tanaman 
juga mampu meningkatkan kolonisasi B. japonicum di 
rizosfer dan meningkatkan nodulasi pada kedelai 
(peningkatan jumlah bintil akar) oleh B. japonicum 
hampir dua kali lipat. 

Sebelum apl ikasi  pada tanaman di lakukan, 
rizobakteria Pseudomonas sp. CRB dan Bacillus sp. CR 
pemacu tumbuh serta B. Japonicum BJ11 perlu 
diformulasi dalam bentuk serbuk dan granul. 
Teknologi yang dikembangkan ini untuk bentuk 
serbuk (powder) formula inokulan dapat disimpan 
selama 12 bulan, sedangkan formula bentuk granul 
dapat disimpan selama 6 bulan, baik pada suhu ruang 
maupun  pada suhu 4 derajat celcius. Formula ini 
telah melalui pengujian efektivitasnya terhadap 
produksi kedelai pada skala lapang menggunakan 
lahan pertanian.  Formula  yang d ihas i lkan 
m e n u n j u k k a n  ke e f e k t i v i t a s a n n y a  d a l a m 
meningkatkan produksi kedelai. Selain itu, PGPR yang 
digunakan juga efektif untuk meningkatkan produksi 
jagung di lahan kering beririgasi. (zul) 
 

Rizobakteria Indigenos Indonesia : Analisis 
Mikrobiologi dan Bioteknologi serta 
Aplikasinya pada Tanaman Pangan
Prof. Dr.  Aris Tri Wahyudi, Guru Besar Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Pada 28 Maret 2015, IPB menggelar Orasi Ilmiah tiga Guru Besar. Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Administrasi Pendidikan ini bertempat di 
Auditorium Andi Hakim Nasoetion. Berikut Ringkasan orasi ilmiah tersebut :

ORASI ILMIAH GURU BESAR
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