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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Tim Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam ‐ Perguruan Tinggi (ON MIPA ‐ PT) 2015 Institut Pertanian 
Bogor ( IPB) tahun ini kembali meraih prestasi yang 
membanggakan. Pada kejuaraan yang dihelat di Pullman 
Surabaya City Center 24‐28 Mei ini, IPB mengirimkan 10 
mahasiswa untuk berlaga di bidang Biologi dan Kimia. Tim yang 
didampingi oleh Mafrikhul Muttaqin M.Si, dan Budi Arifin M.Si 
(Departemen Biologi) ini, meraih tujuh penghargaan di ajang 
tahunan ini. 

Tim Biologi IPB berhasil memperoleh empat penghargaan. 
Sementara itu, Tim Kimia berhasil membawa pulang tiga 
penghargaan. Mashudi, mahasiswa Biologi angkatan 48, 
berhasil memperoleh medali emas ON MIPA‐PT bidang Biologi. 
Medali perak bidang Biologi berhasil diraih oleh Muhammad 
Fadhil Amin dan Ekky Ilham Romadhona. Sementara itu, 

Muhammad Umar Said Muksini berhasil memperoleh medali 
perunggu bidang Biologi. Dari Tim Kimia IPB, medali perunggu 
berhasil direngkuh Achmad Gus Fahmi. Prestasi lainnya adalah 
gelar Honorable Mention ON MIPA‐PT bidang Kimia atas nama 
Ratih Tresnasih dan Dery Ermawan Masyudi. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kemahasiswaan IPB, Dr. 
Rinekso Soekmadi dan Wakil Dekan FMIPA Dr. Kiagus Dahlan 
menyempatkan hadir  beberapa hari  untuk melihat 
perkembangan kompetisi dan melakukan beberapa agenda 
kemahasiswaan lain. Kepala Tim Pembinaan ON MIPA‐PT 
bidang Biologi, Dr. Berry Juliandi secara khusus mengucapkan 
selamat atas keberhasilan Tim IPB di ajang ON MIPA‐PT ini. 
Semoga pada tahun mendatang, prestasi Tim IPB dapat lebih 

meningkat.  (Sumber berita eksternal : )dikti.go.id

Tim IPB Meraih Tujuh Penghargaan di ON MIPA‐PT 2015

Ir. Kamir R Brata, M.Sc

Prof. Dr. Muladno

sebagai 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian RI

Selamat atas Prestasi Membanggakan:

Penemu Teknologi Lubang Resapan Biopori (LRB) IPB
Menerima Penghargaan KALPATARU dari Pemerintah RI

untuk Kategori Pembina Lingkungan Hidup Berprestasi 2015



Pada 6 Juni 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 :

Banyaknya impor benih ada indikasi bahwa adanya 
persaingan varietas benih luar negeri lebih unggul 
dibandingkan dalam negeri atau memang kita belum 
punya benih unggulnya. Terkait dengan impor benih, 
terutama  pada tanaman pangan, yang diimpor adalah 
jenis hibrida yaitu padi hibrida dan jagung hibrida. Benih 
padi hibrida mencapai 12 ribu ton, jagung hibrida 65 ribu 
ton. Pada tanaman sayuran itu lebih banyak lagi. Dari sisi 
supply, penyediaan bahan pangan akan ditentukan oleh 
luas area tanam. Produktivitas yang tinggi, berkaitan 
dengan benih unggul yang bermutu. Tetapi dengan jumlah 
penduduk yang banyak dan tidak terkendali akhirnya 
produksi tinggi akan kurang juga. Menurut data, saat ini 
tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49 
persen. Di sisi lain adalah tingginya tingkat konsumsi kita. 
Totalnya 136 kilogram per kapita per tahun. Vietnam 
sudah mampu menekan hingga angka 76 kilogram per 
kapita per tahun. Kita harus turunkan dengan 
menambahkan sayur, lauk dan buah. Semuanya itu harus 
kita penuhi sendiri. Saya yakin kalau kita punya keinginan 
Indonesia bisa, tinggal keseriusannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan 
tersebut diperlukan langkah‐langkah strategis. Salah 
satunya adalah melalui penggunaan benih unggul 
bermutu. Benih merupakan input utama yang paling 
penting dan harus ada sebelum melakukan kegiatan usaha 
di bidang pertanian. Melalui penggunaan benih bermutu, 
produktivitas tanaman akan meningkat sehingga produksi 
pangan nasional juga akan meningkat.  Dengan demikian 
ketahanan pangan akan tercapai. Lebih jauh  penggunaan 
benih bermutu juga akan meningkatkan kualitas hasil 
pertanian. Selain itu penggunaan benih bermutu akan 
menyebabkan biaya produksi menjadi lebih murah karena 
tidak perlu menyulam, dan tidak perlu banyak 
mengeluarkan biaya pestisida karena benih bermutu 
memiliki vigor yang tinggi dan lebih tahan terhadap 
deraan cuaca. Tujuh pemikiran terkait peningkatan 
perbenihan di Indonesia. Tujuh pemikiran tersebut adalah 
1) Swasembada benih setiap provinsi di Indonesia, 2) 
Swasembada benih di tingkat petani, 3) Perbaikan sistem 
pengkelasan benih, 4) Pengujian benih menggunakan 
marka molekuler, 5) Perbaikan sistem penyediaan dan 
sertifikasi benih kedelai, 6) Subsidi output lebih menjamin 
keberhasilan pertanian, dan 7) Status kesehatan benih 
menjadi standar dalam sertifikasi benih.   

Sistem kelas benih yang dianut sekarang perlu ditinjau 
lagi.  Kelas benih berdasarkan generasi tidak relevan lagi.  
Di masa yang akan datang ada dua alternatif yang dapat 
dilakukan: (1) kelas benih dihapus, (2) kelas benih tetap 
ada tetapi bukan berdasarkan generasi melainkan 
berdasarkan standar mutu benih yang terukur.  Selain itu, 
Peneliti juga telah mendapatkan benih kacang koro unggul 
jenis koro putih atau koro pedang dengan panjang sekitar 
30 cm dan berat untuk satu butir 2 gram. Potensi produksi 
8‐10 ton pada skala penelitian,sedangkan jika diterapkan 
pada petani dengan rata‐rata keberhasilan mencapai 80% 
nya saja maka produksi bisa mencapai 6‐7 ton. Kacang 
koro ini bisa mensubtitusi kebutuhan kedelai kita. (zul)

Prof. Dr. Ir. Memen Surahman, M.Sc.Agr.
Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian 
Tantangan Perbenihan dan Pemikiran Sistem 
Perbenihan Masa Depan

Diperlukan ilmu pengetahuan (science) tentang air dalam 
setiap pengambilan keputusan saat mengelola air. 
Kelimpahan air di bumi dan peran esensial dalam 
kehidupan manusia tidak serta‐merta menjadikan sains 
tentang air di bumi, yang dikenal sebagai sains hidrologi, 
mencapai kemajuan yang memadai di tengah kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.  Pengetahuan 
tentang air ternyata masih diliputi oleh mitos, kearifan 
lokal, sampai pada hal‐hal superstisius yang terkadang 
masih memerlukan pembuktian i lmiah. Kondisi 
ketersediaan sumberdaya air Indonesia, yaitu sebesar 

3127.775 m /s setara dengan 10% total debit air di dunia. 
Dalam empat dekade terakhir telah mengalami dinamika 
yang kurang menggembirakan sejalan dengan degradasi 
hutan dan lahan yang terjadi secara luas. Tantangan 
permasalahan sumberdaya air di Indonesia dirasakan 
semakin meningkat. Tidak hanya sebagai akibat 
pencemaran dan degradasi sumberdaya, tetapi juga 
dengan penurunan kapasitas sumberdaya alam yang 
memerlukan solusi cerdas melalui pendidikan dan riset.  
Ekohidrologi adalah suatu pendekatan baru yang 
mengintegrasikan konsep‐konsep ekologi dan hidrologi 
sebagai upaya pemecahan masalah secara holistik di suatu 
lingkungan sumberdaya air/DAS, seperti pada suatu 
lingkungan perairan darat, estuari, dan sebagainya.  

Pengelolaan DAS Terpadu merupakan integrative  science 
menuju sustainability science.  Bagaimana peran ilmu, 
teknologi dan seni (IPTEKS) telah mempengaruhi 
pengambilan keputusan atau kebijakan sumberdaya air di 
Indonesia. Ada beberapa saran yakni pengembangan 
sektor air Indonesia memerlukan komitmen pemerintah 
dan investasi nyata yang dilandasi kajian hidrologi 
sumberdaya air. Membangun infrastruktur sumberdaya air 
memerlukan rancangan hidrologi yang dapat diukur dari 
syarat cukup dengan memenuhi hukum kekekalan massa, 
dan efektifitasnya dapat ditingkatkan dengan memenuhi 
syarat perlu. Keberhasilan konservasi sumberdaya air 
mensyaratkan keberhasilan konservasi tanah, yang hanya 
akan berhasil apabila berhasil melakukan re‐vegetasi lahan 
dengan program penghijauan, sebagai syarat perlu dengan 
fitoteknologi dan ekoteknologi. Di tengah perkembangan 
isu global memasuki era Anthropocene, jumlah penduduk 
Indonesia yang besar menjadi tantangan tersendiri dalam 
pengelolaan sumberdaya air dan lahan ke masa 
mendatang, memasuki lingkaran setan kemiskinan (vicious 
circle of poverty).  Implementasi ekohidrologi dalam 
pengelolaan DAS terpadu dapat memberi andil penting 
dalam membawa Indonesia menuju lingkaran hidup 
berkesejahteraan (virtuous circle of prosperity).

Perkembangan hidrologi sumberdaya air dengan berbagai 
konsep mutakhir telah menunjukkan pergeseran 
pemahaman pengelolaan sumberdaya air berdasarkan 
unifikasi teori dalam sains hidrologi menuju sustainability 
sc ience  sebagai  landasan i lmiah keberlanjutan 
pembangunan nasional.(zul)

 

Prof. Dr. Ir. Hidayat Pawitan, M.Sc.E
Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Hidrologi Sumberdaya Air Sebagai Landasan Ilmiah 
Keberlanjutan Pembangunan

ORASI ILMIAH GURU BESAR

Indonesia merupakan negara sangat rawan bencana, 
bahkan dikenal dengan negeri laboratorium bencana, 
karena terletak di jalur vulkanik (ring of fire) juga berada di 
kerak bumi yang aktif, dimana tiga hingga lima patahan 
lempeng bumi bertemu bertumbukan dan menyebabkan 
pergerakan wilayah Indonesia yang dinamis.  Hasil analisis 
risiko bencana menunjukkan besarnya wilayah Indonesia 
yang terkategori berisiko tinggi dan sangat tinggi terhadap 
beberapa jenis bencana, sehingga secara otomatis 
menunjukkan besarnya keluarga yang rentan terkena 
bencana. Gempa bumi risiko tertinggi ada di Sumatera, 
Jawa dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Tsunami risiko 
tertinggi di Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Gunung api risiko 
tertinggi ada di Jawa, Sumatera dan NTT. Longsor risiko 
tertinggi ada di Sumatera, Sulawesi dan Jawa. Kekeringan 
risiko tertinggi ada di Jawa dan Sumatera. Banjir risiko 
tertinggi ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Erosi risiko 
tertinggi ada di Jawa, Sulawesi dan Sumatera.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya membangun 
ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi 
bencana karena besarnya gangguan bencana (alam dan 
sosial) terhadap kualitas kehidupan keluarga dan individu. 
Keluarga miskin dan tidak sejahtera menanggung nilai 
kerusakan dengan persentase yang lebih besar dan dengan 
kemampuan pemulihan yang rendah dan lama.  Bencana 
selain mengganggu pencapaian kesejahteraan (bahkan 
berpotensi memiskinkan) juga mengganggu fungsi 
ekspresif keluarga. Fakta menunjukkan sangat terbatasnya 
coping strategy dan kemampuan pemulihan keluarga 
korban bencana, sementara dukungan sosial dari keluarga 
besar maupun dari tetangga sama‐sama terbatas karena 
pada umumnya berada pada status sosial ekonomi yang 
sama. Sehingga bencana sangat mengganggu pencapaian 
kesejahteraan, bahkan pemenuhan kebutuhan pokok 
keluarga yaitu ketahanan pangan di tingkat keluarga. 
Resiliensi yang diharapkan dimiliki keluarga dalam 
menghadapi bencana, ternyata bukan kemampuan yang 
bisa didapat secara instant melainkan hasil akumulasi 
investasi jangka panjang yang built‐in dalam kehidupan 
sehari hari. Komponen kelentingan keluarga tersebut 
adalah belief system (terutama berkaitan dengan 
nilai/pemaknaan terhadap bencana/musibah), kualitas 
komunikasi, dan pola organisasi dalam keluarga.  

Saat ini kesadaran masyarakat dan badan penanggulangan 
bencana di daerah akan bencana lebih baik. Peningkatan 
kapasitas ada, tapi apakah sudah ready nampaknya belum. 
Kalau mau menilai BNPB daerah belum ada yang secara 
mandiri bisa melakukan. Walaupun begitu kemajuannya 
bukan berarti tidak ada sama sekali. Namun masih jauh dari 
yang diharapkan. Selain itu perlu ketangguhan 
membangun safety culture dan pemahaman tentang risiko 
bencana. Efektivitas penanganan tanggap darurat dan 
pasca bencana berkaitan dengan upaya pengurangan risiko 
bencana. Oleh karenanya sangat mendesak dilakukannya 
pengintegrasian atau koherensi pengurangan risiko 
bencana dengan program pembangunan untuk mencapai 
SDGs.(zul)

Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si
Guru Besar Tetap Fakultas Ekologi Manusia
Ketahanan Keluarga Indonesia : Dari Kebijakan dan 
Penelitian Menuju Tindakan
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