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Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) dan 
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB menyelenggarakan “Ocean 
Leaders Forum dan IPB Berlayar 2016”, Kamis (28/1) di atas KRI 593 Banda 
Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh 456 orang yang terdiri dari para rektor yang 
tergabung dalam Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), 
dekan dan pimpinan perguruan tinggi kelautan dan perikanan Indonesia, para 
pejabat di lingkungan IPB dan Angkatan Laut, serta para stakeholder.

Acara ini diawali dengan penandatanganan naskah kesepahaman oleh Kepala 
Staf Angkatan Laut RI, Laksamana TNI Ade Supandi dan Ketua MRPTNI yang 
juga Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto. Kedua lembaga ini sepakat untuk 
melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bidang kemaritiman.

Kepala Staf Angkatan Laut RI, Laksamana TNI Ade Supandi  mengatakan, 
kerjasama dengan perguruan tinggi merupakan modal utama untuk 
meningkatkan sinergitas kemaritiman. Menurutnya, bidang kemaritiman 
dapat didukung dari tujuh bidang fokus, yakni energi, transportasi, material, 
kesehatan, obat, pangan dan hankam. “Maka  untuk percepatan realisasi 
target riset kelautan dan pengembangan pelaksanaannya, dilakukan dengan 
konsep kerjasama yang melibatkan unsur akademis, bisnis dan pemerintah,” 
ujarnya.

Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto menjelaskan, IPB adalah perguruan 
tinggi yang memiliki keunggulan di bidang sains dan teknologi berbasis 
sumberdaya alam, termasuk di dalamnya kelautan dan perikanan. 

Sebelumnya, Ketua Panitia Dr. Luky Adrianto yang juga Dekan FPIK IPB 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar TNI Angkatan Laut 
RI yang telah mengijinkan IPB untuk berlayar. Rangkaian kegiatan ini meliputi 
Rapat Pimpinan IPB, Forum MRPTNI, Forum Bisnis Maritim, Forum Dekan 
Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan Indonesia, serta Youth Maritime 
Student Forum. (Awl)

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hurriyyah Institut Pertanian Bogor 
(IPB) menyelenggarakan Pelatihan Haji dan Umroh 2016 bagi sivitas IPB. 
Acara digelar di Masjid Al-Hurriyyah, Jumat (29/1), menghadirkan 
narasumber Dr. Hasim, Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA) IPB.

 Dalam materinya terkait filosofi dan hikmah Haji, Dr. Hasim 
menyampaikan bahwa seruan berhaji sudah tertulis dalam Al-Quran Surat 
Al-Hajj ayat 27, yang berbunyi “Dan berserulah kepada manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 
kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru 
yang jauh”.

Sesuai firman Allah SWT tersebut, terangnya, beribadah haji selain 
merupakan kewajiban juga kebutuhan bagi umat muslim seluruh dunia. 
Dalam beribadah haji sudah diatur waktu dan tempatnya, sehingga 
manusia tidak bisa mengubah waktu berhaji.  

 Ia juga menyampaikan bahwa dalam menjalankan ibadah Haji harus 
diniatkan karena Allah. “Seperti yang terdapat dalam hadits, 
sesungguhnya diterimanya amal tergantung pada niatnya,” ujarnya. 

Ia menambahkan, dengan kekuatan niat karena Allah maka akan 
memperkuat kesabaran dalam menjalankan ibadah Haji. Saat 
menjalankan Haji, ujian dan godaan tidak henti-hentinya akan datang silih 
berganti, mulai dari keberangkatan hingga saat pelaksanaan Haji. “Kita 
harus serahkan hidup dan mati kita pada Allah. Tahan emosi, selalu ingat 
dan kembali niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jaga tingkah 
laku. Bagi jamaah yang masih muda-muda untuk mengutamakan yang 
sepuh. Hal tersebut juga  dapat menyempurnakan  ibadah Haji kita,” 
terangnya. 

 Lebih lanjut dikatakannya,  biasanya setiap jamaah Haji akan menyiapkan 
semua keperluannya selama di sana. Namun, tandasnya, bahwa sebaik 
baiknya bekal adalah takwa. (dh) 
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Pada 30 Januari 2016, 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 :

ORASI ILMIAH GURU BESAR

Prof.Dr. Hanny Wijaya 
Guru Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian 
“CITARASA: Dari Pangan yang Lezat ke Khasiat bagi 
Kesehatan”

Fungsi makanan adalah 
sebaga i  pemenuh g i z i , 
p e m u a s  s e n s o r i  d a n 
fisiologis aktif. “Fungsi ketiga 
yakni  f is io logi  akt i f  in i 
m e m b u a t  k e n i k m a t a n 
makan menjadi berkurang. 
Konotas inya  ka lau  k i ta 
makan enak maka tidak 
sehat. Karenanya saya ingin 
mempelajari bagaimana 
makan lezat tapi sehat,” 
ujarnya dalam jumpa pers 

Pra Orasi di Kampus IPB Baranangsiang Bogor, (28/1). 
Prof Hanny telah melakukan Orasi Ilmiah Guru Besar, 
Sabtu (30/1) di Kampus IPB Darmaga, Bogor.

Dalam orasi berjudul “Citarasa: Dari Pangan Lezat 
Menuju Khasiat Bagi Kesehatan”, Prof. Hanny 
memaparkan temuan-temuannya. Dewasa ini citarasa 
yang kurang disukai seperti pahit, acrid, dan sepet 
sering menjadi penciri senyawa fisiologis aktif yang 
berguna bagi kesehatan. “Fenomena yang dilematis. 
Adakah yang salah dengan fungsi pangan kedua yakni 
pemuas sensori yang terkait erat dengan atribut cita 
rasa? Pemahaman kimia yang memadai memberikan 
peluang penanganan ingredien pangan lebih tepat 
dalam pemanfaatan kedua fungsi pangan ini,” ujar 
peraih penghargaan Perempuan Peneliti Berprestasi 
Indonesia ini. Ia mencontohkan, rempah unik asal 
Sumatera yang dikenal dengan nama Andaliman 
(Zanthoxylum acanthopodium DC.). Peran kesehatan 
andaliman erat kaitannya dengan citarasa uniknya 
yaitu aroma “sitrusi” dan sensasi trigeminal 
“bergetar”. Andaliman ini dilaporkan berpotensi 
mengatasi rematik, disentri atau sakit pencernaan 
serta berbagai gangguan kesehatan lainnya seperti 
a n t i i n f l a m m a t o r i ,  a n a l g e s i k ,  a n t i b i o t i k , 
hepatoprotektif, hingga imunostimulan.

Peraih beberapa Indonesian Innovation Awards 
(Kemenristek-BIC) ini menyebutkan ingredien 
fungsional “asli” Indonesia lain yakni tempe semangit. 
Tempe semangit dan tempe bosok merupakan tempe 
terfermentasi lanjut yang secara tradisional telah 
dimanfaatkan etnik Jawa dalam melezatkan berbagai 
hidangan dengan aroma dan rasa yang khas.

Prof. Hanny juga mengembangkan produk Cajuput 
Candy, permen kayu putih dan minuman fungsional 
berbasis daun kumis kucing (minuman antidiabet). 
“Awalnya sempat ragu apakah banyak orang yang 
menyukai permen ini, karena rasa dan aroma kayu 
putihnya yang kuat. Namun di luar dugaan, ternyata 
masyarakat menyukainya,” ujarnya. Inovasi ini berhasil 
mendapatkan sejumlah penghargaan dari dalam 
maupun luar negeri. Diantaranya Anugerah Kekayaan 
Intelektual Luar Biasa (AKIL) dari enam kementerian RI 
(2012) dan pengakuan sebagai ASEAN Food Production 
di Singapura (2013).

Selain Cajuput Candy dan minuman fungsional kumis 
kucing, ia juga mengembangkan Quick Tempe atau 
tempe cepat. Teknologi ini adalah teknologi yang tidak 
hanya memberikan “flavor friendly” tetapi juga 
“economical and environmental friendly”. Teknologi 
ini bahkan sudah diimplementasikan dengan industri 
serta sudah diaplikasikan di pengrajin tempe. “Citarasa 
dan khasiat pangan seharusnya seperti satu keping 
koin yang saling melengkapi karena pangan bukanlah 
obat. Banyak bahan berpotensi sebagai ingredien 
obat, namun sebagai pangan harus tetap memenuhi 
fungsinya sebagai pemuas cita rasa selain pemenuhan 
gizi,” tandasnya.(zul)

Prof. Ani Mardiastuti Guru Besar Tetap Fakultas 
Kehutanan
“Pengelolaan Burung Liar pada Lanskap yang 
Didominasi Manusia”

 Prof. Ani Mardiastuti 
m e n g a t a k a n 
m e m b e l i  a t a u 
memel ihara  satu 
burung l iar sama 
a r t i n y a  d e n g a n 
membunuh sepuluh 
burung liar lainnya. 
H a l  i n i 

disampaikannya saat 
jumpa pers Pra Orasi 
d i  K a m p u s  I P B 

Baranangsiang Bogor, (28/1). Prof Ani telah 
melakukan Orasi Ilmiah Guru Besar, Sabtu 
(30/1) di Kampus IPB Darmaga, Bogor. Ia 
menuturkan, jika satu burung liar dari 
Indonesia Timur didatangkan ke tempat kita 
maka itu berarti 10 temannya mati. Mati dalam 
perjalanan akibat kurang makan. “Kalau mau 
pelihara burung jangan pilih yang dari alam,” 
ujarnya.  

Burung spesial, paruhnya seperti gading gajah, 
paruh diambil dijadikan botol kecil atau hiasan. 
Bahkan ada burung dari Indonesia yang 
paruhnya diambil untuk diperjualbelikan. 
Harga paruhnya 100 ribu rupiah per gram. 
“Burung ini dibantai, di China. Saya cari burung 
ini di lapang susahnya bukan main, tapi mereka 
mendapatkan segitu banyaknya,” imbuhnya.

Maka dari itu, untuk melindungi populasi 
burung Prof. Ani dan tim peneliti di Fahutan IPB 
memetakan lanskap burung di Indonesia. Tim  
membagi lanskapnya menjadi empat bagian 
yakni lanskap utuh, kombinasi, terfragmentasi 
dan relik. “Lanskap relik itu jumlah pohonnya 
hanya 10 persen. Ini menunjukkan dominasi 
manusia. Kalau banyak manusia maka hutan 
kalah,” ujarnya. Dari keempat lanskap 
tersebut, Prof. Ani membagi burung menjadi 
tiga golongan yakni burung yang memiliki 
karakter avoider, adapter dan exploiter. 

“Contoh burung avoider adalah burung julang. 
Jika di lapang kita masih bisa menemukan 
burung ini, maka hutan tersebut masih bagus 
kualitasnya. Karena burung ini termasuk 
burung yang setia kepada pasangannya. 
Contoh burung yang adapter adalah burung 
kutilang. Dan contoh burung exploiter yang 
suka dengan keberadaan manusia adalah 
burung gereja,” terangnya. Dari tiga tipe 
tersebut, Prof. Ani membuat tiga strategi 
menjaga populasi burung di Indonesia, yakni 
lindungi, maintain dan kontrol. Untuk burung 
avoider cara menjaganya adalah dengan 
perlindungan undang-undang. Untuk burung 
adapter cara perlindungannya adalah dengan 
membuat habitat yang ramah burung. 
Selanjutnya,  untuk burung eksploiter 
diperlukan monitoring dan kontrol karena bisa 
membludak.(zul)

Prof.Dr. R Iis Arifiantini 
Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Hewan 
“Pengembangan Teknik Produksi Semen Beku Sapi di 
Indonesia”

Prof.Dr. R Iis Arifiantini 
mengatakan, tidak semua 
Balai Inseminasi Buatan 
( B I B )  d i  I n d o n e s i a 
memiliki sperma yang 
dibekukan (Semen) yang 
tersertif ikasi Standar 
Nasional Indonesia (SNI). 
Dari 15 BIB, hanya 3 BIB 
yang tersertifikasi, yakni 
B I B  L e m b a n g ,  B I B 
S i n g o s a r i  d a n  B I B 

Kalimantan Selatan. 

Padahal, ujarnya, ada Undang-undang No. 41 tahun 
2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang 
menyebut bahwa setiap bibit atau benih yang beredar 
wajib memiliki sertifikat.  Sertifikat yang berlaku 
hingga tiga tahun ini memuat keterangan mengenai 
silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. “Dari data yang 
kami peroleh di tiga balai tersebut, dari total jumlah 
sapi yang tersertifikat, akan menghasilkan 14.250.000 
straw. Kalau berjalan lancar maka tiga tahun ke depan 
akan dapat tambahan sebanyak 7.260.000 pedet hasil 
Inseminasi Buatan (IB),” ujarnya saat jumpa pers Pra 
Orasi di Kampus IPB Baranangsiang Bogor, (28/1). Prof 
Iis telah melakukan Orasi Ilmiah Guru Besar, Sabtu 
(30/1) di Kampus IPB Darmaga, Bogor.

Dalam judul orasinya “Pengembangan Teknik Produksi 
Semen Beku Sapi di Indonesia”, Prof Iis mengatakan 
hanya irisan kecil saja dari begitu banyak sel untuk bisa 
membuahi.  Semen beku sapi  standar harus 
mengandung 25 juta sel, maka hanya 5,5 juta sel yang 
potensial untuk membuahi sel telur.  “Seluruh BIB telah 
menggunakan teknik pengambilan semen dengan 
vagina buatan. Jadi semua balai sudah terstandar. 
Untuk parameter uji makroskopis semua sudah baik. 
Namun ada dua parameter uji yang belum dilakukan di 
semua BIB yakni viabilitas dan morfologi,” tambahnya.

Parameter itu diperlukan karena tidak semua 
spermatozoa sempurna. Semua spermatozoa yang 
abnormal tidak bisa membuahi sel telur. Dari hasil 
penelitian terhadap 164 pejantan di 15 BIB se 
Indonesia. Ada 11 ekor sapi atau 6,7% yang 
abnormalnya tinggi tapi semennya sudah disebarkan. 
Kenapa ini terjadi, karena tidak adanya pengujian 
terhadap parameter viabilitas dan morfologi. Untuk 
tingkat abnormalitas dan fertilitas di lapang, Prof. Iis 
menggunakan sample 186 ekor betina untuk diuji 
dengan jantan yang punya tingkat abnormalitas 
berbeda. 

“Semakin tinggi tingkat abnormalitas maka semakin 
rendah fertilitasnya. Oleh karena itu dalam orasi saya, 
semua BIB diundang supaya mereka tahu bahwa belum 
semua parameter diujikan. Sapi-sapi di balai itu harus 
diuji kembali apakah memiliki abnormalitas sehingga 
perlu diperbaiki,” ujarnya. Prof. Iis juga menyarankan 
agar semua BIB menggunakan pengenceran semen 
Metode II, untuk memastikan jumlah sel dalam satu 
straw. Metode yang selama ini digunakan (Metode III) 
berisiko terhadap kurangnya jumlah spermatozoa per 
straw jika terjadi kesalahan dalam penghitungan 
konsentrasi spermatozoa. Saran lainnya, penanda 
molekuler untuk menentukan kualitas spermatozoa 
sapi eksotik, sebagai bagian dari seleksi pejantan untuk 
bibit perlu dikembangkan. Perlu peningkatan kapasitas 
sumberdaya manusia (SDM) untuk pengujian 
morfologi spermatozoa di BIB/BIBD.(zul)


	Page 1
	Page 2

