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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Dalam Rangka Memperingati Hari Kartini 2015
Agrianita IPB 

mempersembahkan

Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor (DGB 
IPB) menggelar kegiatan Focus Group Discussion 
(FGD) bertajuk “Menggali Berbagai Pemikiran 
Cemerlang IPB”, Selasa (14/4) di Kampus IPB 
Gunung Gede Bogor. Acara yang menghadirkan 
para Guru Besar IPB ini digelar dalam rangka 
penyusunan naskah akademik “Menggal i 
Keunggulan dan Budaya Akademik IPB: Refleksi 
Menyambut 70 Tahun Indonesia Merdeka”. FGD ini 
dimoderatori oleh Prof. Dr. drh. Fachriyan H. 
Pasaribu.

Ketua DGB IPB, Prof. Dr. Roedhy Poerwanto 
menyatakan, “selama ini IPB melangkah dengan 
berbagai pemikiran cemerlang dan capaian‐
capaiannya dan , telah memberikan kontribusi yang 
signifikan dalam pembangunan bangsa serta turut 
berperan dalam penyelesaian persoalan bangsa, 
khususnya bidang pertanian dalam arti luas”. FGD 
ini menghadirkan Rektor IPB, Prof. Dr. Herry 
Suhardiyanto, dengan makalah berjudul “Kiprah 
dan Capaian IPB dalam Pengembangan Pendidikan 
Tinggi”. 

Kiprah dan capaian IPB pada masa lalu perlu terus 
dikaji dan dijadikan landasan bagi kemajuan IPB 
pada masa kini dan masa yang akan datang. 
Berbagai prestasi yang telah diraih IPB diantaranya 
IPB menjadi patron pendidikan tinggi pertanian di 
Indonesia; IPB menjadi perintis dan idea maker 
hampir dalam banyak hal; unggul dalam penerapan 
Tri Dharma perguruan tinggi; publikasi ilmiah 
bidang pertanian terbesar di Indonesia (nasional 

maupun internasional); dan karya inovasi yang 
mendominasi dari tahun ke tahun (38,55 persen). 
“IPB berperan penting dalam program revolusi hijau, 
khususnya dalam menginisiasi konsep Bimbingan 
Massal (Bimas) hingga implementasinya yang 
melibatkan para mahasiswa untuk turun ke lapangan. 
Pada tahun 1971, konsep Koperasi Unit Desa (KUD) 
lahir berbarengan dengan konsep Usaha Peningkatan 
Gizi Keluarga (UPGK) sebagai implikasi dari 
penerapan konsep Bimas. Pada tahun 1973, IPB 
kembali mengukir sejarah dengan lahirnya indikator 
pengukuran kemiskinan dari Prof. Sajogyo yang masih 
digunakan hingga sekarang,” terang Prof. Dr. Herry 
Suhardiyanto.

Salah satu Guru Besar IPB, Prof. Dr. Syafrida 
Manuwoto, yang menjadi pembahas dalam diskusi ini 
menyatakan, “Apakah kita sudah membuat IPB 
ladang yang subur untuk riset? Tahun 1910, Indonesia 
pernah menjadi pengekspor tebu terbesar di dunia. 
Ini terjadi karena pemanfaatan teknologi (di bawah 
kolonial Belanda). Artinya, mari kita jadikan science 
sebagai budaya masyarakat Indonesia”. Pembahas 
lainnya, Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. 
Ravik Karsidi mengharapkan IPB bisa menjadi pusat 
jaringan pendidikan tinggi pertanian di Indonesia. 
Anggota jaringan ini nantinya akan berbagi peran 
untuk menjawab dan mewujudkan cita‐cita mendidik 
generasi muda mencintai pertanian dan menggugah 
kesadaran bangsa akan pentingnya pertanian agar 
tidak terjadi kelangkaan pangan serta menjadi bangsa 
yang mandiri dan berdaulat pangan.

Sementara itu, menjawab pertanyaan dari awak 
media terkait kiprah lulusan IPB yang bergerak di luar 
bidang pertanian, Prof. Dr. Roedhy Poerwanto selaku 
Ketua D G B I P B dan Prof. Dr. Khairi l  Anwar 
Notodiputro selaku Ketua Adhoc FGD ini mengatakan 
mahasiswa IPB dididik di bidang pertanian tapi diberi 
kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mereka 
bisa unggul di berbagai bidang, mudah berdaptasi, 
bagus dalam membangun jaringan, dan kemampuan 
analisis yang tinggi. “IPB tidak pernah mendesain 
lulusannya untuk bekerja di luar bidang pertanian. 
Ketika kesempatan kerja di bidang pertanian yang 

disediakan oleh pemerintah sempit maka mau tidak 
mau lulusan IPB berkarya di bidang lain,” ujar Prof. 
Khairil. Pada sesi kedua, Wakil Rektor IPB Bidang 
Sumberdaya dan Kajian Strategis, Prof. Dr. 
Hermanto Siregar memaparkan makalah “Kiprah 
dan Capaian IPB dalam Pembangunan Pertanian 
dan Pedesaan”. Prof. Dr. Hermanto Siregar 
mengatakan, IPB memiliki kapasitas untuk 
mencetak dan mengelola sumberdaya manusia 
(SDM) yang ahli di bidang pertanian, mulai dari 
mahasiswa, alumni hingga pakar (expert) yang 
mendukung untuk pembangunan pertanian 
Indonesia. Selain itu I P B berperan dalam 
menghasilkan inovasi‐inovasi dalam bidang 
pertanian yang mencakup inovasi teknologi, sistem 
produksi, kelembagaan dan kebijakan. 

IPB tercatat menempati posisi 150‐200 perguruan 
tinggi terbaik dunia. IPB juga menempati posisi 
ketiga setelah Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 
Universitas Indonesia (UI) dalam publikasi ilmiah 
internasional per 9 Oktober 2014. Pengembangan 
masyarakat juga digalakkan IPB untuk mendukung 
pembangunan pertanian Indonesia, seperti 
penyelenggaraan diskusi atau seminar, pembinaan 
m a s y a r a k a t  ( k e l o m p o k  t a n i )  h i n g g a 
perekomendasian kebijakan.

Prof. Dr. Hermanto Siregar juga menjelaskan bahwa 
seiring dengan perkembangan masyarakat saat ini, 
masih banyak masalah pertanian dan pangan  yang 
penting untuk mendapat perhatian. Untuk itu 
diperlukan kajian terkait isu‐isu strategis tentang 
permasalahan pertanian tersebut. Isu‐isu strategis 
tersebut antara lain kebutuhan pangan, kelestarian 
lingkungan, masalah tenurial (lahan, hutan dan 
laut), sumberdaya manusia dan Iptek serta 
kelembagaan. Menjawab tantangan ke depan serta 
saran yang dihasilkan dari forum diskusi ini, IPB 
sedang mendisain Arsitektur Keilmuan Pertanian 
hingga tahun 2045. Harapannya disain ini akan bisa 
dirilis akhir tahun 2015 guna memberikan arahan 
yang jelas terhadap pembangunan pendidikan 
pertanian di Indonesia. (Awl)

FGD “Menggali Berbagai Pemikiran Cemerlang IPB”

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

 Pelatihan Ibadah Haji 
dan Umroh Tahun 2015 :

Waktu: 
24 April 2015, 
Pukul 09.00 ‐ 11.00 
WIB
Materi: “Gizi dan 
Makanan Sehat”
Pembicara: Prof. Dr.Ir. Sugiyono, 
M.App.Sc 

Tempat Pendaftaran: Sekretariat DKM, 

Lantai Dasar Masjid Al-Hurriyyah IPB
Contact Person : Sdr. Abdul Basir 

(0858 1034 5684)



Kelompok Kerja Patologi Bangunan dan 
P e n g e n d a l i a n  R a y a p ,  F a k u l t a s 
Kehutanan (Fahutan) Institut Pertanian 
B o go r  ( I P B )  m e nye l e n g ga ra ka n 
Workshop “Mitigasi Bahaya Serangan 
Rayap Pada Bangunan Gedung”, Kamis 
(16/4) di Hotel Santika Taman Mini 
Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Acara ini 
digelar dengan agenda antara lain 

sosialisasi dan diskusi pemetaan daerah rawan rayap di DKI Jakarta, regulasi yang 
direvisi tentang penanggulangan bahaya rayap, serta menjalin ikatan baru dengan 
perusahaan‐perusahaan pest control seiring dilantiknya Pengurus Asosiasi 
Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASSPHAMI) yang baru pada Munas 
ASSPHAMI III, Rabu (15/4).

Workshop dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan Fahutan IPB, Dr. Naresworo 
Nugroho. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penelitian tentang 
penanggulangan rayap sudah dilakukan sejak lama. Melalui workshop ini, 
tambahnya, akan dibahas terkait kebijakan penanggulangan rayap yang baru, 
persiapan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan bagaimana 
mengaplikasikan banyaknya penemuan dan teknologi anti rayap.

Hadir sebagai pembicara, yaitu Guru Besar Fahutan IPB Prof. Dr. Dodi Nandika, 
Kepala Pusat Pemukiman Kementerian Pekerjaan Umum RI Prof. Dr. Anita 
Firmanti, serta Sugiaman, MM dari PT. Bayer Indonesia. Dalam kesempatan ini 
Prof. Dodi memberikan materi tentang peta bahaya rayap di Jakarta. Dijelaskan, 
terdapat beberapa daerah di Jakarta yang termasuk dalam daerah dengan 
ancaman serangan rayap yang tinggi. Daerah tersebut antara lain Ciracas, Kramat 
Jati, Pasar Minggu, Kebayoran Lama serta Cilincing. 

“Indonesia adalah surga bagi rayap. Dimana iklim Indonesia memiliki suhu udara 
yang hangat namun memiliki kelembaban udara yang tinggi. Hal ini sangat sesuai 
untuk perkembangbiakan rayap. Karenanya, bahaya serangan rayap sangat 
penting untuk ditanggulangi. Pada tahun 2015, dugaan kerugian ekonomis akibat 
serangan rayap pada bangunan rumah di Indonesia sebesar 8,68 triliun rupiah, 
sedangkan pada rumah dan bangunan gedung lainnya sebesar 10 triliun rupiah,” 
papar Prof. Dodi. (AS)

Peneliti IPB Petakan Daerah Rawan Rayap di Jakarta
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) 
Prof. Dr. Herry Suhardiyanto dan 
Bupati  Buton Selatan Sulawesi 
Tenggara Drs. Laode Mustari, M.Si 
menandatangani Memorandum of 
Understanding (MoU), Kamis (16/2). 
P e n a n d a t a n g a n a n  M o U  i n i 
dilaksanakan di Ruang Sidang Rektor 
Kampus IPB Dramaga Bogor. Tampak 

hadir dalam kesempatan ini diantaranya Direktur Kerjasama dan Program 
Internasional (KSPI) IPB Dr. Edy Hartulistiyoso, Kepala Biro Sekretariat Rektor, 
Dr. Yonvitner dan jajaran Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Dalam kesempatan ini, Rektor menyampaikan kesediaan IPB untuk 
melakukan kerjasama dalam hal pembangunan daerah Kabupaten Buton 
Selatan. “Hal ini merupakan bentuk kesiapan IPB untuk mendukung 
pembangunan daerah Buton Selatan di bidang pertanian dalam arti luas. 
Kami meyakini bahwa Buton Selatan memiliki segenap potensi pertanian dan 
pariwisata yang dapat dikembangkan,” ujar Prof. Dr. Herry Suhardiyanto.

Rektor menambahkan bahwa IPB berharap dengan adanya dukungan yang 
diberikan, Kabupaten Buton Selatan dapat mengembangkan potensi daerah 
dengan berbasis masyarakat demi kesejahteraannya. “Kami juga siap 
menerima siswa‐siswa terbaik dari Kabupaten Buton Selatan untuk 
melanjutkan studi di IPB, agar nantinya bisa kembali ke Buton dan 
memajukan daerahnya dengan bekal ilmu yang didapatkan dari IPB,” 
tambahnya.

Sementara itu, Bupati Buton Selatan mengatakan, “Kerjasama dengan IPB 
dapat menjadi starting point pembangunan daerah Buton terutama melalui 
penelitian dan pengembangan”. Kedua pihak berharap agar MoU ini bisa 
ditindaklanjuti melalui naskah kerjasama agar dapat bermanfaat secara nyata 
bagi Kabupaten Buton Selatan. Baik IPB maupun Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buton Selatan menyepakati bahwa pertanian memiliki dimensi 
yang kuat untuk melakukan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan 
upaya pencapaian kemandirian daerah agar inovasi‐inovasi yang berhasil 
diciptakan oleh akademisi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, 
utamanya para petani.(NRA)

IPB Mendukung Pembangunan Kabupaten Buton Selatan

Komisaris Pertamina, Susilo Siswoutomo, 
mengajak Institut Pertanian Bogor (IPB) 
untuk mengembangkan bioenergi dari 
potensi pohon kemiri sunan. Ajakan ini 
d i s a m p a i k a n  S u s i l o  s a a t  m e n j a d i 
narasumber Workshop “Rehabilitasi Lahan 
Terdegradasi dengan Tanaman Penghasil 
Energi”, Kamis (16/4) di  Auditorium Sylva 
Pertamina Fakultas Kehutanan Institut 
Pertanian Bogor (IPB). Kegiatan yang 

digagas oleh Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian (KSKP) IPB ini dibuka 
secara resmi oleh Rektor IPB Prof. Dr. Herry Suhardiyanto.

Susilo yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI ini 
menjelaskan, kemiri sunan memiliki keunggulan dibandingkan dengan sumber energi 
biomassa lainnya untuk bioenergi, antara lain dapat ditanam di lahan kritis, panen 
pertama empat tahun, bisa menerima tanaman tumpang sari, daunnya menyuburkan 
tanah dan bisa ditanam di lahan bekas tambang.

Lebih lanjut dikatakannya, jika 20 persen dari lahan kritis dan non produktif di 
Indonesia ditanami kemiri sunan, maka Indonesia dapat memproduksi biodiesel 
setara dengan 2,5 juta barel per hari. Untuk ini, diperlukan strategi yang komprehensif 
dan terpadu dalam menyusun rencana jangka panjang pengembangan kemiri sunan 
sebagai sumber biodiesel yang terkait dengan pengembangan aktivitas ekonomi baru 
untuk masyarakat pedesaan yang banyak menyerap tenaga kerja. Menanggapi hal 
tersebut, Pakar Bioenergi IPB Prof. Dr. Erliza Hambali menyampaikan IPB telah banyak 

mengembangkan sumber‐sumber bioenergi, tidak hanya sebatas kemiri 
sunan, tetapi juga sumber‐sumber energi yang terdapat dari berbagai 
tanaman penghasil minyak/lemak. “Apa pun jenis tanamannya, asalkan 
menghasilkan lemak, pati atau selulosa bisa menjadi bioenergi,” 
ungkapnya. 

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Erliza menjelaskan beberapa jenis 
tanaman penghasil minyak/lemak yang bisa menjadi biodiesel, seperti 
minyak sawit, minyak kelapa, kemiri sunan, dan jarak pagar. Selain itu 
tanaman penghasil pati dan gula seperti tebu, sagu, dan singkong bisa 
menghasilkan bioetanol.  Tanaman penghasil selulose, berupa bagas, 
limbah kayu dan limbah hasil pertanian lainnya bisa menghasilkan 
bioethanol, bio‐oil, biobriquette, dan biopelet. Sementara itu, limbah 
organik seperti kotoran hewan, sampah, limbah pertanian, limbah rumah 
tangga dan limbah industri bisa menghasilkan biogas. 

Terkait kemiri sunan, Prof. Erliza menjelaskan, di IPB ada sekitar empat 
penelitian bioenergi terkait kemiri sunan sebagai bahan baku bioenergi. Ia 
menyebut tantangan penerapan bioenergi di Indonesia adalah terkendala 
pada fluktuasi harga, ketersediaan bahan baku terbatas untuk bahan baku 
bioetanol, dan kontinyuitas terancam. Oleh karena itu, dibutuhkan 
kebijakan pengembangan teknologi lebih lanjut dari hulu sampai hilir. 
Narasumber lain di acara ini diantaranya dari Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Perkebunan (Puslitbangbun) Kementerian Pertanian RI, 
Kementerian ESDM RI, Pakar Energi Institut Teknologi Bandung (ITB), dan 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (dh)

IPB Gelar Workshop “Rehabilitasi Lahan Terdegradasi dengan Tanaman Penghasil Energi”


	Page 1
	Page 2

