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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

IPB Gelar Panen Perdana Kelapa Sawit dan Launching Green Lamb D'IPB

Fakultas Pertanian (Faperta) dan Fakultas Peternakan (Fapet) Institut Pertanian
Bogor (IPB) mengukir sejarah dengan sukses mewujudkan cita‐cita sivitas
akademika IPB yang ingin mempunyai kebun kelapa sawit di Pulau Jawa.
Bertempat di Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit IPB‐Cargill, Jonggol
Kabupaten Bogor, Senin (25/5), IPB menggelar “Panen Perdana Kelapa Sawit
dan Launching Green Lamb D'IPB”, dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan (Rapim)
IPB diperluas yang langsung dibuka oleh Rektor IPB, Prof. Dr. Herry
Suhardiyanto.

kegiatan Launching Green Lamb D'IPB atau pembukan lahan hijau untuk pakan
domba. Dikatakan, kegiatan ini ada di lahan IPB seluas 168 hektar, dengan
fasilitas pendidikan dan penelitian bagi para mahasiswa IPB. “Di sini akan
dikembangkan jenis domba super. Jumlah ternak domba saat ini sebanyak 580
ekor yang dikembangkan dari hasil seleksi untuk tahan berbagai penyakit
seperti terkena cacing. Produktivitas dagingnya sangat bagus, kandungan
lemaknya sedikit sehingga sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat,”
terangnya.

Dalam sambutannya, Rektor mengucapkan terima kasih kepada PT. Cargill atas
kerjasamanya berupa bantuan teknis serta pendanaan, serta PT. Sinar Mas yang
telah memberikan bibit kelapa sawit dengan jenis yang baik, yaitu “Dami Mas”.
”Mudah‐mudahan ini merupakan wujud nyata dari kebersamaan kita untuk
memperjuangkan agar kelapa sawit dapat menjadi instrumen penting bagi
pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus pemerataan pembangunan.
Untuk launching Green Lamb D'IPB, harapannya dapat mengukir sejarah
produk IPB, menjadi model budidaya domba yang berorientasi pada mutu dan
pakan yang berasal dari hijauan,“ kata Rektor.

Sementara itu, Ketua Departemen Agronomi dan Hortikultura Faperta, Dr. Agus
Purwito mengurai, ”Perjuangan untuk membuka kebun di Jonggol ini sangat
berat. Dulu kebun ini hutan yang lebat, untuk mewujudkan semua ini
dibutuhkan ketekunan, komitmen, dan kerja tim yang tinggi. Sekarang
kebanggaan itu jadi kenyataan”. Dalam Panen Kelapa Sawit ini, Rektor IPB,
mengangkut hasil panen menggunakan Transporter Buah Sawit (Fastrex) yang
merupakan inovasi Ketua Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas
Teknologi Pertanian IPB, Dr. Desrial. Transporter ini mempunyai bak yang
mampu mengangkut sampai 650 kg sawit dan cocok digunakan pada semua
medan, termasuk lahan gambut.

Ketua Tim Pengelola Kebun Pendidikan dan Penelitian Kelapa Sawit, Dr.
Sudradjat menjelaskan, panen perdana ini setelah ditunggu selama tiga tahun.
Penyiapan bibit dimulai Bulan November 2012, pemberian PT. Sinar Mas yang
menghibahkan 10.000 benih kelapa sawit (Dami Mas). Untuk luas areal kebun
Jonggol keseluruhan ada sekitar 268 hektar, terdiri dari 168 hektar dikelola oleh
Fapet IPB, 40 hektar dikelola oleh Pusat Studi Satwa Primata (PSSP) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, dan 60 hektar ada
di dalam pengelolaan Departamen Agronomi dan Hortikultura Faperta IPB. Di
tempat yang sama, Dekan Fapet IPB Prof. Dr. Luki Abdullah memaparkan

Kemeriahan panen perdana ini sangat terasa dengan hadirnya sejumlah
pimpinan IPB, diantaranya pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA), Wakil Rektor
IPB bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor IPB bidang
Sumberdaya dan Kajian Strategis, para Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan
Kepala Kantor, serta Ketua Departemen di lingkungan IPB. Turut hadir
perwakilan PT. Cargill, PT. Sinar Mas, dan PTP Nusantara 8, juga Camat Jonggol
beserta jajaran Muspika, Kepala Desa dan tokoh masyarakat. (Awl)
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IPB Ajak Kalangan Kampus untuk
Mencintai Kopi Indonesia

Verifikasi Data Pengusulan Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan
Dalam rangka pengusulan tunjangan kinerja bagi
tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di
lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Direktorat
Sumberdaya Manusia (Dit. S D M) I P B
menyelenggarakan kegiatan verifikasi data. Kegiatan
ini diselenggarakan Jumat (22/5) bertempat di IPB
International Convention Center (IICC) Bogor.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut
surat Ketua Sekretariat Bersama Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) kepada
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang disampaikan pada
tanggal 5 Mei 2015 lalu perihal tunjangan kinerja. Pengusulan tunjangan kinerja bagi tenaga
kependidikan PNS di lingkungan IPB ini merupakan usulan untuk periode semester II, yakni
bulan Juli‐Desember 2014.

Teaching Farm Taman Hortikultura Fakultas Pertanian
(Faperta) Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk pertama
kalinya mengadakan bincang‐bincang tentang kopi
atau bicara kopi (Kopi Talk), Jumat (22/5) di Kebun
Teaching Farm Taman Hortikultura IPB Kampus IPB
Dramaga Bogor. Dekan Faperta IPB, Dr. Ernan Rustiadi
mengatakan, “Untuk memajukan perkopian di
Indonesia, salah satunya adalah harus mengenalkan
kopi atau melakukan edukasi ke kalangan kampus,
dosen dan mahasiswa”.
Menurutnya, kampus harus dikenalkan pada kopi
Indonesia seperti kopi premium, yakni kopi yang tidak
cacat dan diolah dengan baik. “Jangan hanya
dikenalkan pada kopi‐kopi yang siap saji. Namun sudah
saatnya di kalangan kampus juga mengenal benar kopi
Indonesia yang dulu sangat terkenal di dunia.
Kemudian harus membentuk masyarakat pecinta kopi,
yang mengenal benar rasa kopi yang terbaik. Juga
perlu dilakukan membentuk kalangan akademisi yang
mencintai rasa kopi yang sesungguhnya, begitu nikmat
dan harum,” ujar Dr. Ernan.
Ketua panitia Kopi Talk, Dr. Ahmad Junaedi, yang juga
staf pengajar Departemen Agronomi dan Hortikultura
Faperta IPB menyampaikan, “Harus membangun
jejaring yang kuat di antara para alumni IPB yang
bergerak di bidang kopi. Mulai dari hulu yang didukung
produk dengan kebun kopi yang berkualitas, lalu dari
hilir ada konsumen yang siap menampung dan
membeli hasil kopi”.
Kegiatan dilanjutkan dengan melakukan uji cita rasa
kopi, untuk membandingkan dari beberapa jenis kopi,
di antaranya kopi robusta dan kopi arabika. Turut hadir
dalam uji cita rasa ini diantaranya Rektor IPB Prof. Dr.
Herry Suhardiyanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan
Manajemen (FEM) Dr. Ir. Yusman Syaukat, peneliti
kopi, perwakilan BNI, dan para petani kopi Indonesia.
Di akhir kegiatan, peserta yang hadir diajak panen
buah dan sayur‐sayuran, berupa terong, jagung,
kacang panjang, cabai, dan lain‐lain. (Awl)

Pada kesempatan tersebut Wakil Rektor bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis, Prof. Dr.
Hermanto Siregar memaparkan perkembangan usulan IPB terkait tunjangan kinerja Juli‐
Desember 2014 tersebut. Direktur SDM Erlin Trisyulianti, S.TP, M.Si berkesempatan
menjelaskan lingkup kegiatan verifikasi pada hari itu sekaligus memandu diskusi. Acara
verifikasi ini mengundang Wakil Dekan Fakultas, Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro, Kepala
Unit, Sekretaris Departemen, Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas, dan KTU Departemen. (AS)

Menteri ATR: Hidupkan Kembali Pusat Studi Agraria IPB
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof.
Dr. Herry Suhardiyanto dan Menteri
Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik
Indonesia (RI), Ferry Mursyidan Baldan
menandatangani nota kesepahaman
(MoU) di Auditorium Andi Hakim
Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor,
Selasa (26/5). Nota kesepahaman
tersebut mengenai “Reforma Agraria dan
Pengendalian, Pemanfaatan Ruang untuk
Mendukung Ketahanan Pangan”.
Dalam kesempatan ini Menteri berharap Pusat Studi Agraria IPB dapat dihidupkan kembali.
“IPB harus menjadi leading dalam mengelola agraria. Keperluan kami ketika bicara agraria
adalah bagaimana mengetahui secara pasti berapa luasan lahan produktif kita saat ini dan
berapa luas lahan yang harus disiapkan untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Menurutnya, kesadaran kita tentang pentingnya kedaulatan pangan belum optimal.
Ketangguhan sebuah negara bisa dilihat dari ketangguhan negara tersebut dalam
menghasilkan pangan untuk rakyatnya. Artinya sebuah negara berdaulat ketika kita berdaulat
dalam pangan.
Ia menyatakan, “Salah satu masalah yang saat ini sedang digarap oleh Kementerian ATR adalah
adanya penguasaan lahan yang terlalu besar tanpa batas waktu. Kementerian mulai menata
hak atas tanah yang dimiliki oleh rakyat. Jika memungkinkan akan dilakukan percepatan proses
sertifikasi”. “Problema itu bercampur seolah menjadi tidak terselesaikan. Kami lakukan suatu
proses bagaimana lahan itu tidak menjadi ruang privat. Saya tidak setuju eksklusif‐kan tanah
kuburan. Selama ini tanah kuburan bebas dari pajak bumi dan bangunan karena ada kegiatan
sosial di situ. Yang terjadi sekarang tanah kuburan di‐privatisasi,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor IPB mengatakan, ketahanan pangan adalah tentang akses petani
terhadap tanah (lahan pertanian). “Urusan pertanian tidak bisa ditunda. Siapa yang
menguasai pangan dapat menguasai bangsa. Pertanahan harus ditangani dengan baik. Akses
petani terhadap lahan sangat timpang. Hal ini dicirikan adanya penguasaan lahan yang
berlebihan oleh sekelompok kecil masyarakat. Data yang kami miliki, saat ini telah terjadi
konversi lahan sawah seluas 110 ribu hektar. Mudah‐mudahan dengan adanya kerjasama ini
reforma agraria menjadi semakin tertib dan dapat berjalan untuk mendukung program
ketahanan pangan,” papar Rektor.(zul)

