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Direktorat KSKP IPB Gelar Lokakarya
Strategi Pencapaian Kedaulatan Pangan

Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan
Pertanian (Dit KSKP) Institut Pertanian
Bogor (IPB) menyelenggarakan Lokakarya
dan Expo “Strategi Pencapaian Kedaulatan
Pangan”, Rabu (15/4) di IPB International
Convention Center Bogor. Peserta
lokakarya berasal dari peneliti, staf
pengajar, praktisi, petani, pemangku
kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), mahasiswa, pemerhati dan masyarakat umum, serta media massa.
Sebagai rangkaian acara, kegiatan ini juga menyelenggarakan expo hasil‐hasil
pertanian, dan gelar teknologi yang mendukung terwujudnya kedaulatan
pangan.
Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto menyatakan, “Persoalan pangan adalah
persoalan yang sangat krusial. Sampai saat ini kita belum bisa berdaulat pangan.
Untuk itu, semua elemen harus bekerja keras. Langkah pertama yang perlu
dilakukan adalah membangun dan memperkuat sistem produksi pangan
nasional. Harus segera dilakukan suatu strategi penyelamatan areal tanah
pertanian yang semakin menyusut, harus dilakukan lompatan‐lompatan yang
signifikan dari hulu sampai hilir, dengan menyediakan benih yang baik, pupuk
yang cukup, tanah yang subur, irigasi, penyuluh pertanian, dan sarana
transportasi yang mendukung sarana sektor pertanian. Semua itu harus
didukung dan diperkuat dengan ilmu pengetahuan atau teknologi pertanian
yang berbasis data yang otentik dari semua unsur sektor pertanian”.
Sesi presentasi dan diskusi yang dimoderatori oleh Guru Besar Fakultas
Pertanian (Faperta) IPB Prof. Dr. Damayanti Buchori ini menghadirkan beberapa
narasumber diantaranya Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian
Pertanian RI, Dr. Winny Dian Wibawa; Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar
Negeri Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan RI, Dr. Kasan Muhri; Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy
Prabowo; Direktur Perum Bulog, Lely Pelitasari Soebekty; Ketua Kontak Tani
Nelayan Andalan, Ir.H. Winarno Tohir; dan Wakil Rektor IPB Bidang Sumberdaya
dan Kajian Strategis, Prof. Dr. Hermanto Siregar.
Ir. H. Winarno Tohir menyatakan bahwa petani harus fokus dalam meningkatkan
produksi di on farm, kapan waktunya menyemai benih padi, membajak tanah
dengan cara dibalik agar produksi bisa maksimal, sehingga hasil panen
melimpah. Sementara itu, Edhy Prabowo, menyatakan, “Pemerintah
berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan, harga pangan, cadangan pasokan
pangan pokok, serta distribusinya yang harus diperhatikan dengan cermat.
Semuanya harus didukung dengan sistem yang baik, mulai dari pembibitan,
pengolahan pasca panen sampai produksi pemasaran, dan perhatikan petani
jangan sampai dirugikan terus”. (Awl)

Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini 2015
Agrianita IPB
mempersembahkan
Peresmian Pusat Pelayanan Keluarga SejahteraWulan‐Agrianita
&
Seminar “Peran Lansia Tangguh dalam Membangun
Ketangguhan Keluarga
di Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Darmaga
Pada Tanggal 21 April 2015, pukul 08.30 ‐ 13.00 WIB, CP: Ibu Yanti Agil (08128489060)
Pap Smear, Pemeriksaan Kesehatan dan Bazaar
di Agrifitnes‐Wisma Tamu, Kampus IPB Darmaga, Pada Tanggal 22 April 2015, Pukul 09.00 ‐ 12.00 WIB
di Aula EDTC _PKSPL IPB, Kampus IPB Darmaga, pada Tanggal 28 April 2015, Pukul 09.00‐12.00 WIB
CP Bazaar : Ibu Yanti Wawan 0815 914 9166, CP: Ibu Ita Fachriyan 08138 222 8833
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Sosialisasi Paguyuban Pemilik Kos/Kontrakan Mahasiswa IPB
Direktorat Kemahasiswaan
(Ditmawa) Institut Pertanian
Bogor (IPB) bersama Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Keluarga Mahasiswa (KM) IPB
2 0 1 5 m e n y e l e n g g a ra k a n
“Sosialisasi Paguyuban Pemilik
Kos/Kontrakan Mahasiswa IPB
(PPKKM IPB)”, Sabtu (11/4) di
Ruang Kuliah Fakultas
Kedokteran Hewan A (RK FKH‐
A) Kampus IPB Dramaga Bogor. Kasubdit Kesejahteraan Mahasiswa Ditmawa
IPB Dr. Megawati Simanjuntak mengatakan, dalam mengontrol aktivitas
mahasiswa dibutuhkan koordinasi dari semua pihak, baik eksternal maupun
internal, salah satunya adalah melalui PPKKM IPB ini. Menurutnya, PPKKM IPB
bisa menjadi jembatan antara pihak kampus, mahasiswa, dan pemilik
kos/kontrakan bagi mahasiswa IPB.
PPKKM IPB yang dibentuk pada 10 Oktober 2014 ini diketuai oleh Odik Suwardi,
Wakil Ketua Sumariyam, Sekretaris dan Bendahara dipegang oleh Danita
Riksmavira dan Susan. Anggota dari PPKKM IPB adalah semua warga yang
menjadi pemilik/pengelola kos/kontrakan.
Dalam kesempatan ini disampaikan maklumat kos/kontrakan, sebagai berikut:
1. Pe m i l i k ko s / ko nt ra ka n WA J I B m e m b e r i n a m a k h u s u s p a d a
kos/kontrakannya dengan peruntukkan untuk putra atau putri saja, serta
tidak boleh mencampurkan mahasiswa putra dan mahasiswa putri dalam
satu bangunan
2. Penyeragaman periode kos/kontrak untuk mahasiswa tingkat satu dimulai
per bulan Juni tiap tahun
3. Pemilik kos/kontrakan WAJIB menyediakan fasilitas yang menunjang
keamanan dan kenyamanan
4. Pemilik kos/kontrakan WAJIB memonitor penghuni kost/kontrakan secara
berkala
5. Penghuni kos/kontrakan WAJIB lapor ke Ketua RT setempat dan membuat
surat keterangan domisili pada awal menempati kos/kontrakan
6. Pemilik kos/kontrakan WAJIB menerapkan jam malam sesuai kesepakatan
dengan penghuni kos/kontrakan
7. Penghuni kos/kontrakan WAJIB melakukan kerja bakti di lingkungan
kos/kontrakan minimal satu bulan sekali
8. Penghuni kos/kontrakan WAJIB berpakaian sopan
9. Penghuni kos/kontrakan WAJIB bekerjasama dengan warga untuk menjaga
keamanan dan kenyamanan lingkungan
10. Penghuni kos/kontrakan WAJIB berinteraksi dengan masyarakat sekitar
kos/kontrakan
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Mahasiswa IPB Ambil Peran Untuk
Pegunungan Kendeng

Sedikitnya 50 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tergugah terkait
darurat pertanian di Pegunungan Kendeng Utara berkumpul untuk bertukar
pikiran, Kamis (9/4) di pelataran Gedung Grha Widya Wisuda Kampus IPB
Dramaga Bogor. Diskusi ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa yang berasal dari
daerah Pegunungan Kendeng Utara (Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan) saja,
tetapi juga dihadiri oleh mahasiswa‐mahasiswa yang berasal dari daerah lain.
Turut hadir Dosen Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB, yaitu Dr. Satyawan
Sunito dan Ir. Melani Abdulkadir‐Sunito, MSc.
Diskusi diawali dengan brainstorming singkat terkait informasi dan kondisi
terbaru perjuangan penolakan masyarakat Rembang terhadap pembangunan
pabrik semen, yang disampaikan oleh Michelle Rizky Yuditha (PTN 46 IPB‐
Himpunan Keluarga Rembang di Bogor) selaku inisiator diskusi ini.
Selanjutnya paparan Dr. Satyawan Sunito, “Sebagai sivitas akademika di kampus
pertanian, mahasiswa IPB seyogyanya turut peduli untuk mempertahankan lahan
pertanian yang ada di Kabupaten Rembang. Pentingnya mempertahankan lahan
pertanian mengingat lahan sawah yang terkonversi akan menurunkan produksi
pangan dan berdampak pada semakin tingginya impor bahan pangan.
Pembangunan memang membutuhkan semen, tetapi pemenuhan kebutuhan
pangan masyarakat merupakan harga yang terlalu mahal untuk dikorbankan.
Alternatif yang harus diupayakan adalah menekankan implementasi sustainable
agriculture di daerah karst, bukan dengan eksploitasi yang berlebihan”.
Ir. Melani Abdulkadir‐Sunito, MSc menambahkan pola pembangunan harus
mengarah kepada keberlanjutan dengan mengelola sumberdaya alam secara
bijak, salah satunya dengan melestarikan karst yang merupakan bentukan alam
yang terjadi selama ratusan tahun.
Dukungan mahasiswa IPB terhadap para petani di Pegunungan Kendeng semakin
dibutuhkan mengingat kecenderungan yang terjadi sekarang, dimana
pemerintah daerah setempat tidak berpihak kepada masyarakat. Hegemoni
tersebut menyebabkan kegelisahan bagi masyarakat setempat terutama para
petani. Belum lama ini sebanyak sembilan orang “Kartini Rembang”
mendengungkan lesung di depan Istana Negara untuk menagih janji Presiden RI.
Sayangnya, gerakan ini seakan menemui kebuntuan ketika formasi kebijakan
pembangunan dan politik yang tidak berpihak terhadap para petani.
Dalam pertemuan ini kemudian terbentuk sebuah solidaritas mahasiswa dengan
nama Solidaritas IPB Peduli Petani Kendeng (SIPP‐Kendeng). Langkah selanjutnya
yang akan ditempuh adalah terus melakukan konsolidasi dengan mahasiswa‐
mahasiswa di perguruan tinggi lainnya di Indonesia untuk membentuk gerakan
besar melawan pabrik semen. Harapannya, dengan munculnya gerakan dari
mahasiswa ini menjadi sinyal baik bagi kemerdekaan petani Indonesia serta
memberikan penyadaran kepada masyarakat luas tentang kepedulian terhadap
lingkungan.***

Percepat Penggemukan dengan
Pemandulan Sapi Jantan

Swasembada daging tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena banyak
kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah para peternak masih
menjalankan usahanya secara tradisional, kepemilikan sapi per peternak
hanya 2‐3 ekor, rendahnya pendidikan, lemahnya pengetahuan teknologi,
dan kurangnya keberpihakan pemerintah kepada sektor ini.
Demikian dikatakan Guru Besar Fakultas Peternakan (Fapet) Institut Pertanian
Bogor (IPB) Prof. Dr. Muladno. Namun demikian, ia menegaskan Indonesia
sebagai bangsa yang besar tidak boleh berpangku tangan. Sebelumnya,
penggagas Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) 1111 ini mengembangkan
program Kemitraan Mulya 52. Kemitraan Mulya 52 adalah berinvestasi
selama 52 bulan untuk memperoleh 5 keuntungan dan 2 kemuliaan.
Keuntungannya adalah memperoleh bagi hasil sesesar 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.
Dalam kesempatan ini Prof. Muladno menawarkan terobosan baru melalui
program penggemukan dengan pemandulan sapi jantan non‐bibit. Program
ini didasari atas ditemukannya pembiakan di peternakan kecil, dimana sapi
jantan berkualitas jelek digunakan untuk mengawini sapi betina, sehingga
akan menghasilkan sapi berkualitas jelek pula.
Alasan lainnya adalah tidak ada catatan individu ternak (jantan maupun
betina), sehingga kawin keluarga (incest/inbreeding) tinggi yang
menyebabkan produktivitas dan reproduksi sapi menjadi semakin
memburuk. Derajat inbreeding yang semakin tinggi sering menimbulkan
penyakit genetik atau penyakit turunan. Dalam jangka panjang, mutu genetik
ternak lokal akan sangat buruk.
Prof. Muladno menjelaskan, pemandulan membuat sapi jantan tidak
berfungsi secara reproduktif atau tidak bisa menghasilkan keturunan.
Pemandulan ini tidak menghilangkan testis tetapi memotong saluran vas
deferens sehingga sperma tidak bisa dikeluarkan lagi. “Teknik pemotongan
melalui operasi kecil lebih baik dilakukan pada umur tiga bulan. Biaya operasi
ini diperkirakan 200‐300 ribu rupiah. Risiko sangat kecil karena dilakukan oleh
dokter hewan yang kompeten,” terangnya.
Manfaat pemandulan ini adalah sapi betina hanya dikawini oleh pejantan
unggul melalui inseminasi buatan (IB). Identitas pejantan IB jelas, sehingga
catatan dapat dilakukan secara tertib. Dengan demikian hasil keturunan
makin lama makin baik, pertumbuhan lebih baik sehingga pendapatan
peternak akan meningkat karena bobot badan sapi jantan yang dimandulkan
lebih berat. (wrw).

