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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Pusat Manajemen FEM IPB Gelar “Human Resource Development Seminar”

Dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia di bidang
asuransi, Center of Management atau Pusat Manajemen Fakultas
Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
bekerjasama dengan PT. Asuransi MSIG Indonesia mengadakan
“Human Resource Development Seminar”, Selasa (12/5) di Auditorium
Common Class Room Kampus IPB Dramaga Bogor.
Dekan FEM IPB, Dr. Yusman Syaukat mengatakan, asuransi yang ada di
Indonesia cukup pesat perkembangannya, seiring dengan peningkatan
pendapatan masyarakat yang signifikan. “Di tengah era globalisasi
dengan perubahan yang cepat dan kompleksitas yang makin
meningkat, terutama dalam menghadapi MEA atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN, maka peranan sumberdaya manusia dalam
melakukan layanan harus lebih ditingkatkan untuk kemajuan
perusahaan asuransi,” terang Dr. Yusman. Perwakilan PT. Asuransi
MSIG Indonesia, Bernard P. Wanandi, menyatakan, “Tantangan yang

dihadapi oleh dunia asuransi Indonesia makin menguat dengan
banyaknya serbuan asuransi asing sebagai dampak langsung
globalisasi. Jumlah perusahaan asuransi yang semakin banyak ini tidak
diimbangi jumlah sumberdaya manusia atau tenaga profesional
asuransi yang memadai, sehingga tingkat profesionalisme menjadi
rendah. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang semakin
ketat. Oleh karena itu seminar ini diadakan untuk merangsang dan
memotivasi mahasiswa IPB agar mempersiapkan keterampilan yang
handal dan mau masuk ke dunia asuransi”.
Hadir sebagai narasumber, diantaranya Irfan S. Sitanggang, SH (Deputi
Direktur Pengaturan, Penelitian dan Pengembangan Perasuransian PT.
Asuransi MSIG Indonesia), dan Kepala Sumberdaya Manusia dan
Bisnis PT. Asuransi di Thailand, Matthew Grose. Seminar ini dihadiri
oleh 300 orang mahasiswa, yang merupakan perwakilan dari tiap
fakultas di lingkungan IPB. (awl)
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ORASI ILMIAH GURU BESAR
Pada 13 Mei 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 :
Prof. Dr. Ir. Satriyas Ilyas, M.S.
Prof. Dr. Ir. Fransisca Rungkat Zakaria, M.Sc.
Prof.Dr Hadi S. Alikodra
Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian
Guru Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian
Guru
Besar Tetap Fakultas Kehutanan
"KONTRIBUSI ILMU DAN TEKNOLOGI BENIH:
"TEKNOLOGI PANGAN FUNGSIONAL UNTUK DIET SEHAT"
Indonesia Sumbang Deforestasi
PERLAKUAN INVIGORASI UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN"
Terbesar Kedua Dunia

Studi yang dilakukan World Health Organization (WHO) selama
20 tahun terakhir (mengulas satu juta publikasi ilmiah),
menghasilkan rekomendasi tentang diet sehat serta aktivitas
fisik yang memadai dapat mencegah kanker 35 persen, diabetes
90 persen dan penyakit jantung 80 persen. Sejak puluhan tahun
yang lalu, jika kita sudah mengetahui informasi tentang diet
sehat disertai aktivitas fisik, 35 orang dari 100 orang akan
terhindar dari kanker, 90 orang dari 100 orang akan terhindar
dari penyakit diabetes dan 80 orang dari 100 orang akan
terhindar dari penyakit jantung. Penerapan teknologi dalam
industri pangan banyak menghasilkan produk pangan padat
kalori dan tinggi garam. Ini dikarenakan kemudahan
menggunakan bahan murni atau hasil ekstraksi. Sayangnya,
hasil proses pemurnian menghasilkan bahan baku pangan yang
miskin zat gizi mikro, serat dan senyawa bioaktif dan nantinya
akan menghasilkan bahan baku pangan dengan karakter
serupa.
Ada tiga faktor utama yang disarankan menjadi patokan pangan
yang menjadi penyusun diet sehat yaitu nabati, utuh dan alami.
Jika dikonsumsi dalam jumlah dan kombinasi yang tepat, maka
diet sehat akan memberikan kecukupan gizi dan sekaligus
mencegah terjadinya penyakit kronis seperti kegemukan,
diabetes, jantung, kanker dan pikun dini. Untuk memenuhi
kebutuhan gizi, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, mineral,
serta serat dan komponen bioaktif bagi orang dewasa
diperlukan variasi sumber pangan nabati yaitu campuran
sayuran dan buah tidak berpati paling sedikit 600 gram per hari
yang dilengkapi dengan serealia, umbi‐umbian, buah berpati
serta kacang‐kacangan sebanyak 300‐400 gram. Contoh buah‐
buahan berpati adalah pisang, labu parang dan sukun.
Gabungan sayuran dan buah‐buahan yang tidak berpati
sebanyak 600 gram membawa zat gizi mikro yaitu vitamin dan
mineral serta komponen bioaktif dan serat. Tambahan serealia
dan kacang‐kacangan utuh akan melengkapi diet dengan
karbohidrat kompleks, protein dan lemak esensial serta
tambahan serat yang banyak.
Konsep pangan utuh (whole foods) menekankan pada biji‐bijian
yang tidak disosoh sehingga masih membawa lapisan aleuron
atau bekatul, bran, seperti beras coklat, merah, hitam dan
gandum utuh, serta meliputi kacang‐kacangan dan polong‐
polongan yang masih mengandung kulit ari. Temuan
menghasilkan kesimpulan yang tidak menyarankan suplemen
bagi orang sehat dan sebagai pencegah kanker dan penyakit
kronis lainnya. Temuan ini menunjukkan bahwa pangan sehat
sebaiknya bukan atau tidak mendapat tambahan ekstrak
komponen murni.
Pangan olahan yang telah mengalami proses ekstraksi atau
penghilangan seluruh atau sebagian dari komponen bioaktif,
vitamin dan mineral serta senyawa bioaktif dan seratnya akan
kehilangan banyak aktivitas fungsionalnya atau manfaat
kesehatannya sehingga tidak sesuai lagi untuk dimasukkan ke
dalam kategori pangan yang menyusun diet sehat. Demikian
pula dengan pangan olahan yang terbuat dari bahan yang telah
mengalami proses pemurnian seperti ekstraksi dan
penyosohan, kemudian mendapat perlakuan pencampuran
kembali (remixing) dengan penambahan ekstrak komponen
bioaktif atau vitamin dan mineral murni. Produk pangan olahan
hasil pencampuran kembali diketahui tidak pernah menjadi
serupa dengan pangan asli alamiah yang manapun. Akibatnya,
pangan olahan hasil pencampuran kembali berbagai bahan
baku murni juga tidak disarankan sebagai komponen diet
sehat.(zul)

Penggunaan benih padi dan kedelai bersertifikat masih
minim. Kebutuhan benih kedelai dalam negeri pada tahun
2014 mencapai 22.485 ton, tetapi hanya 6.282 ton benih
bersertifikat yang digunakan petani, atau 27,94 persen.
Hal yang sama terjadi pada komoditas padi. Pada tahun
2014 dengan luas tanam padi 14.028.741 hektar, maka
kebutuhan benih mencapai 350.719 ton. Namun,
penggunaan benih bersertifikat hanya 111.020 ton atau
31,66 persen dari kebutuhan total.
Dalam upaya peningkatan produksi, penggunaan benih
unggul bermutu adalah salah satu kunci sukses pertanian.
Benih bermutu tinggi tercapai pada saat masak fisiologis,
karena pada saat itu bobot kering dan vigor benih
maksimum. Benih yang telah mengalami penurunan
mutu dapat ditingkatkan performanya dengan memberi
perlakuan invigorasi. Invigorasi benih adalah teknologi
yang memanfaatkan agen hayati sebagai bioprotektan,
mikoriza atau mikroba lainnya sebagai biofertilizer yang
secara umum disebut sebagai biological seed treatments.
Bioprotektan dapat menggantikan peran pestisida
sintesis dalam menekan serangan penyakit terutama yang
terbawa benih. Biofertilizer dapat mengurangi
penggunaan pupuk sintesis. Selain itu, teknologi ini juga
dapat menghemat biaya produksi sehingga lebih
menguntungkan bagi petani.
Teknologi invigorasi plus bioprotektan terbukti dapat
m e n ge n d a l i ka n p ato ge n te r b awa b e n i h s e r ta
meningkatkan mutu benih dan produksi. Salah satu
cendawan terbawa benih cabai adalah Colletotrichum
capsici, penyebab antraknosa, penyakit terpenting pada
cabai di Indonesia. Kehilangan hasil bisa mencapai 60
persen. Perlakuan invigorasi pada benih cabai dengan
agen hayati (biomatriconditioning) menurunkan kejadian
penyakit antraknosa dari 81 persen menjadi 9 persen,
meningkatkan produksi buah dan mutu benih hasil panen.
Pada komoditas padi, penurunan hasil akibat penyakit
Hawar Daun Bakteri (HDB) bervariasi antara 15‐80
persen. Dengan teknologi ini, penyakit HDB dapat
dikendalikan, mengurangi penggunaan dosis pupuk
Fosfor (P) hingga 50 kilogram per hektar dengan
pertumbuhan tanaman dan produksi yang lebih tinggi.
Peningkatan produksi padi sebesar 14 persen dengan
produktivitas 6,577 ton per hektar, sebagai respon
perlakuan biomatriconditioning diharapkan dapat
berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas padi
secara nasional dalam mendukung swasembada pangan
di Indonesia.
Untuk komoditas kedelai, terjadi peningkatan produksi
kedelai secara signifikan akibat perlakuan pelapisan benih
dengan cendawan mikoriza arbuskula (CMA) yang diikuti
pemupukan fosfat 100 kilogram SP 18 per hektar yaitu 1,5
kali lipat dibandingkan benih tanpa C M A , dan
meningkatkan efisiensi pemupukan P sebesar 75 persen
atau menghemat 300 kilogram SP 18 per hektar. Apabila
benih kedelai diberi perlakuan biomatriconditioning
dengan Bradyrhizobium japonicum dan Azospirillum
lipoferum dapat menghemat penggunaan pupuk N yaitu
cukup 12,5 kilogram N per hektar, dan meningkatkan
produksi 1,3 kali lipat dibandingkan kontrol. (zul)

Angka deforestasi hutan Indonesia diperkirakan
sudah mencapai 30 juta hektar. Dari total deforestasi
hutan dunia sebesar 148 juta hektar, negara
terbesar yang menyumbang adalah Brazil setelah itu
Indonesia. Demikian disampaikan oleh Prof.Dr Hadi
S. Alikodra, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut
Pertanian Bogor (IPB) saat konferensi pers Pra Orasi
Ilmiah di Exlounge Kampus IPB Baranangsiang
Bogor, Senin (11/5). Prof. Alikodra merupakan salah
satu Guru Besar IPB yang melakukan Orasi Ilmiah
pada Rabu (4/5) di Auditorium Andi Hakim
Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor.
“Dari tahun 1990‐2005, Brazil sumbang deforetasi
hutan sebesar 42 juta hektar, Indonesia 28 juta
hektar. Sejak saat itu hingga kini, masih terjadi
kerusakan, di luar gunung meletus atau tsunami.
Mental attitude harus masuk, harus kita rombak dari
mental yang merusak lingkungan ke alam berfikir
y a n g m e n g u t a m a k a n e ko l o g i ,” u j a r n y a .
Menurutnya, kita harus melaksanakan kebijakan
yang sudah ditetapkan terutama tentang tata ruang.
Hutan lindung yang dijadikan pemukiman, industri,
ataupun properti kenapa diijinkan. Perlu peran
moral attitude, intelektual emosial dan spiritual.
Pulau Sumatera sebagai hotspot keanekaragaman
hayati tertinggi di dunia harus dilindungi.
“Hampir 60 persen kawasan itu rusak, padahal kami
sudah menempuh berbagai cara. Bahkan kami
undang Harrison Ford untuk ikut menyuarakan ini,
tetapi dampaknya masih belum kelihatan. Ujungnya
adalah moral. Moral yang multi level,” imbuhnya.
Lebih lanjut Prof Hadi mengatakan, Indonesia bisa
mencontoh negara berkembang yang kini bisa
mensejahterakan rakyatnya yakni Kosta Rika.
Negara yang memiliki luas wilayah seluas Provinsi
Jawa Barat ini membuat komitmen yang luar biasa
setelah hutannya rusak hampir 100 persen. Mereka
mengembangkan bisnis konservasi ekowisata pada
tahun 1990, dan sekarang sudah menjadi negara
makmur. Bahkan tidak ada tentara di sana. Kostarika
hanya membutuhkan lima tahun untuk mencapai
kemakmuran.
Pada tahun 2001, Menteri Dalam Negeri RI
menerapkan sistem seperti yang diterapkan di Kosta
Rika, yakni Otonomi Daerah (Otda). Dengan Otda
diharapkan setiap kabupaten mempunyai konsep
seperti Kosta Rika. Namun ternyata sumberdaya
manusia (SDM) kita belum disiapkan, untuk itu
diperlukan penguatan transformasi.
“Jika tidak segera dilakukan (moral attitude), maka
10 tahun lagi kita akan hancur. Susah kita fokus pada
tiga dimensi, yaitu ketahanan pangan, energi, dan
air. IPB bisakah mendorong itu, IPB cuma punya
pengetahuan dan tidak punya kapasitas fisik,”
tandasnya. (zul)

