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Lulusan Sekolah Vokasi Harus Menjadi Entrepreneur
di Sektor Pertanian
madya dari Program Studi Teknologi dan Manajemen
Produksi Perkebunan dan 26 lulusan ahli madya dari
Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen
Perikanan Budidaya.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali mewisuda
lulusannya sebagai Sumberdaya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan siap membangun sektor pertanian
dalam arti luas. Pada Wisuda Program Pendidikan Sekolah
Vokasi ini, IPB menyerahkan ijazah kepada 974 orang
lulusan ahli madya di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB
Dramaga, Bogor, (28-29/8).
Mereka adalah 186 orang lulusan ahli madya dari Program
Studi Komunikasi, 2 orang lulusan ahli madya dari Program
Studi Ekowisata, 20 orang lulusan ahli madya dari Program
Studi Teknik Komputer, 66 orang lulusan ahli madya dari
Program Studi Teknologi dan Manajemen Ternak, 18 orang
lulusan ahli madya dari Program Studi Manajemen
Agribisnis, 123 orang lulusan ahli madya dari Program Studi
Teknik dan Manajemen Lingkungan, 226 orang lulusan ahli
madya dari Program Studi Akuntansi, 8 lulusan ahli madya
dari Program Studi Manajemen Informatika, 116 lulusan
ahli madya dari Program Studi Manajemen Industri Jasa
Makanan dan Gizi, 64 lulusan ahli madya dari Program
Studi Teknologi Industri Benih, 3 lulusan ahli madya dari
Program Studi Manajemen Industri, 52 lulusan ahli madya
dari Program Studi Analisis Kimia, 58 lulusan ahli madya
dari Program Studi Paramedik Veteriner, 6 lulusan ahli

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan
bahwa tantangan pembangunan nasional saat ini dan
mendatang dirasakan semakin berat. Salah satu
permasalahan yang masih perlu mendapatkan prioritas
dalam pembangunan nasional adalah penguatan daya
saing melalui peningkatan kompetensi sumberdaya
manusia. Sumberdaya manusia yang berdaya saing akan
mampu mengubah setiap tantangan menjadi peluang.
Inilah salah satu soft skill yang harus dibangun bagi lulusan
perguruan tinggi di Indonesia selain kemampuan
penalaran dan kreativitas.
“Selain itu, tantangan lain yang patut kita cermati di bidang
ketenagakerjaan adalah bagaimana menyiapkan tenaga
kerja terampil. Namun, kini kenyataan menunjukkan bahwa
sebagian besar lulusan Perguruan Tinggi cenderung
sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta
lapangan pekerjaan (job creator) atau entrepreneur
(wirausahawan). Adapun lapangan pekerjaan yang tersedia
pertumbuhannya tidak sebanding dengan banyaknya
lulusan pendidikan tinggi setiap tahunnya. Hal ini harus
kita sikapi dengan adaptif, terutama para lulusan yang akan
terjun ke dunia kerja,” kata Rektor.
Rektor menegaskan, perkembangan teknologi yang sangat
pesat beberapa tahun terakhir, dan semakin menyatukan
dunia dan menyingkirkan sekat-sekat geogra s sehingga
menghasilkan Revolusi Industri 4.0 yang dicirikan dengan
Cyber Physical Systems, Internet of Things, dan networks.
Fenomena internet, media sosial, hingga program-program
berbasis Android atau iOS dan lain-lain, bukan hanya
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memudahkan komunikasi antar masyarakat, tetapi juga
mengubah paradigma dalam bidang ekonomi, politik,
pengembangan ilmu pengetahuan serta budaya. Oleh
karena itu, teknologi menjadi penentu kecenderungan
perubahan dunia.
Fenomena tersebut hendaknya menjadi dorongan dan
semangat dalam berkiprah dan berkarir di tengah-tengah
masyarakat. Berbekal keterampilan dan kompetensi yang
diperoleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Vokasi
IPB, para lulusan memiliki kesempatan berharga untuk
mengisi kebutuhan tenaga kerja maupun sebagai
entrepreneur pada sektor-sektor utama pendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pertanian
dalam arti luas.
“Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa IPB telah
mengukir berbagai prestasi membanggakan.
Alhamdulillah, tahun 2018 ini lembaga pemeringkatan
internasional QS mengumumkan bahwa IPB menjadi salah
satu dari 100 Perguruan Tinggi terbaik di dunia versi QS
World University Ranking by Subject Agriculture and
Forestry. Pertengahan bulan Agustus ini, mahasiswa baru
IPB angkatan 55 telah mencetak rekor dunia The Most 3D
People Formation,” ujar Rektor.

berbangga dengan prestasi mahasiswa IPB yang telah
diraih oleh Agriaswara melalui penghargaan 1st Prize
Kategori Mixed Choir dalam 54th International Montreux
Choral Festival di Swiss. Di tingkat nasional Saudara Arga
Putra Panatagama mendapat Peringkat II Mahasiswa
Berprestasi Nasional Program Sarjana dan Saudara
Sulthonul Mubarok menjadi Finalis Mahasiswa Berprestasi
Nasional Program Diploma,” ujar Rektor IPB.
Dr. Arif Satria berharap para lulusan dapat bekerja di
tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan masa
depan yang gemilang dan cemerlang. “Masa depan kita
adalah tanggung jawab pribadi kita sehingga kitalah
sebagai pemimpin diri yang harus menentukan masa
depan. Rencanakanlah masa depan dengan sungguhsungguh dan penuh persiapan karena keberuntungan
akan muncul ketika kesempatan bertemu dengan
persiapan. Selamat bergabung kepada seluruh lulusan
pada hari ini dengan Himpunan Alumni IPB, sehingga
Alumni IPB semakin kuat dan kompak dengan semangat
“Satu Hati Satu IPB” demi membangun IPB dan Indonesia,”
imbuhnya. Hingga wisuda pada tahap ini, IPB telah
memiliki 153.186 alumni. (Awl/Zul)

Di tingkat nasional, IPB mendapat Peringkat Ketiga
Klusterisasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Non-Vokasi yang
diadakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi. Selama dua tahun ini (2017 dan 2018)
IPB juga mendapat Anugerah Widyapadhi Peringkat 1
Nasional sebagai penghargaan atas upaya IPB untuk
mengembangkan inovasi dan komersialisasi inovasi. IPB
juga mendapat Penghargaan Mitra Peneliti Asing Terbaik
Kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Tak lupa saya
sampaikan terima kasih kepada seluruh peneliti yang
berkolaborasi membangun iklim penelitian sehingga
menghasilkan inovasi-inovasi untuk pembangunan,”
imbuhnya.
IPB juga mendapatkan penghargaan Perguruan Tinggi
Peringkat I Nasional Kriteria SDM selama dua tahun
berturut-turut. Peringkat I Nasional Bidang Inovasi Tahun
2018 dan Peringkat II Nasional Kriteria Kemahasiswaan.
Selain itu, IPB mendapat anugerah Peringkat I Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) dengan Rapor
Terbaik dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan
Anggaran Tahun 2017, Peringkat III Anugerah Humas PTN
dan Kopertis 2017 Kategori Publisitas dari Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, serta Peringkat III
atas Keterbukaan Informasi Publik.
“Tahun ini, IPB membuka tiga kelas internasional sebagai
wujud IPB menuju World Class University. Kita juga patut
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Trop BRC IPB Kembangkan Potensi Tanaman Jamu
Melalui IST4
Ir. Musdhalifah Machmud, MT, Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator
Perekonomian Republik Indonesia, menuturkan bahwa
tanaman obat, lewat produk jamu, tetap menjadi
pendapatan nasional utama. Temulawak, misalnya, menjadi
salah satu tanaman dengan posisi penting dalam
perekonomian nasional. Penggunaan tanaman obat
Indonesia tersebar ke seluruh daerah Asia, bahkan sampai
Eropa. “Sebanyak 70 persen doktor di Jerman menyarankan
pemanfaatan sekitar 600-700 obat berbahan dasar
tanaman,” tutur Raphael Aswin Susilowidodo dari SCEHR.

P

usat Studi Biofarmaka Tropika, Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut
Pertanian Bogor (Trop BRC LPPM IPB) kembali
mengadakan “Fourth International Symposium on
Temulawak and Potential Plants for Jamu” (IST4) yang digelar
di Hotel Santika Bogor, Selasa (28/8). Simposium yang
mengusung tema “From Temulawak and Potential Plants for
Jamu to their Modern Drugs and Cosmetics Advancements”
ini merupakan kelanjutan dari tiga kegiatan International
Symposium on Temulawak sebelumnya.
Kegiatan ini dihadiri 58 peserta baik dari dalam dan luar
negeri. Peserta merupakan perwakilan dari Universitas
Gadjah Mada (UGM), Gifu University (Jepang),
Chulalongkorn University (Thailand), Universiti Putra
Malaysia, dan SOHO Centre of Excellence in Herbal Research
(SCEHR).
Sekretaris LPPM IPB, Prof. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M.Agr,
mengharapkan acara ini dapat mendukung kemajuan riset
dan pengembangan tanaman obat, terutama temulawak.
“Diharapkan dapat meningkatkan teknologi jamu yang
selama ini lebih inferior dibanding pengobatan modern,”
katanya, sesaat sebelum membuka acara ini.

Temulawak sendiri, menurut Suwijiyo Pramono dari UGM,
tercatat sudah digunakan sebagai obat tradisional sejak 50
tahun silam. Tanaman yang menjadi ikon bagi IST4 dapat
dikonsumsi sebagai penambah nafsu makan dan pereda
nyeri pada saat menstruasi. Pencampuran dengan bahan
lain dapat dilakukan sebagai pembuatan obat untuk
berbagai macam penyakit, salah satunya hemoroid.
Riset yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir
menunjukkan bahwa penggunaan tanaman obat bukan
hanya sebatas pereda batuk atau penambah nafsu makan
saja. Tohru Mitsunaga dan rekan-rekannya dari Universitas
Gifu menunjukkan bahwa kunyit hitam (Kaempferia
parvi ora) dapat mengurangi efek dari dementia. Kunyit
hitam dan temu kunci (Boesenbergia rotunda), menurut
Warinthorn Chavasiri dari Chulalongkorn University, dapat
dijadikan senyawa antibiotik. Pencegahan penyebab
kanker dapat dilakukan lewat ekstrak kemukus (Piper
cubeba L.) lewat penelitian yang dilakukan oleh Yaya
Rukayadi dan rekan-rekannya dari Universiti Putra Malaysia.
(RP/ris)

Pengembangan jamu sendiri mendapat perhatian dari
pemerintah Indonesia. Sigit Priyo Utama, dari Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan bahwa
tanaman asal Indonesia memiliki potensi yang baik,
terutama ketika diolah menjadi jamu. Permasalahnnya
adalah masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai
meninggalkan jamu. “Orang sering melupakan jamu,”
ungkapnya. Dia berharap bahwa lewat simposium ini, para
peneliti dapat mengeksplorasi tanaman yang tumbuh
subur di Indonesia.
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LPPM IPB Gelar Pelatihan Perencanaan Basis Data PPM
di Perguruan Tinggi
“Dengan kemajuan teknologi informasi, dokumentasi dan
penyimpanan hasil-hasil PPM dapat dilakukan dengan
lebih baik, mudah, dan cepat ditelusuri. Oleh karena itu
perguruan tinggi perlu mengembangkannya sesuai
dengan keunikan dan keragaman bidang ilmu. Basis data
ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan
PPM di perguruan tinggi,” katanya.

L

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB)
menggelar “Pelatihan Perencanaan Basis Data
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat”. Kegiatan
ini diikuti oleh 19 peserta dari sepuluh perguruan tinggi seIndonesia dan digelar di Ruang Mahoni Kampus IPB Taman
Kencana, Bogor (29-30/8).
Ketua Panitia, Prof. Dr. Pudji Muljono menyampaikan
bahwa pelatihan ini telah digelar untuk keempat kalinya.
Pelatihan kali ini diikuti oleh Politeknik Negeri Lampung,
Politeknik Negeri Semarang, Poltekkes Kemenkes
Tasikmalaya, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas
Brawijaya, Universitas Mataram, Universitas Negeri
Gorontalo, Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri
Padang dan Universitas “Veteran” Jawa Timur.
“Selain untuk sharing basis data kepada sesama penggiat
LPPM, perencanaan basis data PPM merupakan hal yang
perlu ditekuni terus, sehingga basis data PPM dapat
diaplikasikan oleh seluruh perguruan tinggi dalam
penelitian hingga bisa didiseminasikan ke masyarakat,”
ujarnya.

Harapannya pelatihan ini memberikan pengetahuan dan
kemampuan peserta dalam merancang mekanisme
penyusunan basis data PPM melalui koordinasi antar unit
yang terlibat di institusi.
Materi yang disampaikan diantaranya terkait pemanfaatan
dan fungsi basis data dalam meningkatkan kinerja PPM,
pembentukan tim basis data dan mekanisme kerja, teknik
klasi kasi penelitian mengacu pada DIKTI dan RIP masingmasing perguruan tinggi, proses pembuatan basis data,
publikasi data PPM dan praktik merancang tim basis data
dan mekanisme kerja di institusi masing masing.
Hadir sebagai narasumber diantaranya Wakil Kepala Bidang
Penelitian, LPPM IPB, Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, Dosen
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan
Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB, Dr. Pudji
Muljono, dosen Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Fakultas Kedokteran
Hewan (FKH) IPB, Dr. Drh. Sri Murtini, dosen Departemen
Biologi, Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) IPB, Dr. Dra.
Triadiati, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT), Huda M. Elmatsani, Ssi, M.Kom dan dosen
Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB) IPB, Dr.Ir. I
Wayan Astika. (Awl/Zul)

Ia menambahkan pelatihan ini bertujuan untuk
memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi peserta
dalam mengenal mekanisme penyusunan basis data PPM,
merencanakan struktur basis data PPM di perguruan tinggi,
mengisi, memelihara, meremajakan dan memanfaatkan
basis data yang telah dibuat untuk menentukan arah
kebijakan PPM di perguruan tinggi.
Kepala LPPM dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala
Bidang Penelitian, Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi mengatakan
hasil-hasil PPM di perguruan tinggi merupakan aset
akumulasi pengetahuan, yang akan memperkaya khasanah
keilmuan dan selanjutnya dapat menjadi landasan bagi
tumbuhnya ilmu-ilmu turunannya atau teknologi terapan
yang bermanfaat bagi kehidupan.
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Baru 40 dari 2000 Kota/Kabupaten yang Terapkan RDTR
Kendala lainnya adalah teknologi tinggi dan peta. Kuncinya
ada di penguatan pemerintah daerah, SDM untuk
memenuhi kebutuhan pasar dan data. Peta skala besar juga
merupakan kebutuhan mendesak. Untuk menghasilkan
peta juga tidak mudah. Oleh karena itu peran dari ASPI
salah satunya adalah untuk menghasilkan SDM yang
kompeten.

P

usat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan
Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor
(IPB) bekerjasama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan
Indonesia (ASPI) dan Universitas Pakuan menggelar
Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia
(ASPI) 2018. Seminar yang mengangkat tema "Perencanaan
Wilayah, Kota, dan Desa Terintegrasi yang Berkelanjutan,
Berimbang dan Inklusif” ini dilaksanakan di IPB
International Convention Center (IlCC), Bogor, (28-30/8).
Dalam seminar ini hadir Dr.Ir. Kamarzuki, M.P.M, Direktur
Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Republik Indonesia (RI) yang menyampaikan tentang masih
sedikitnya wilayah kota dan kabupaten yang mengikuti
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW). RDTR berfungsi sebagai kendali mutu
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten atau kota
berdasarkan RTRW, acuan untuk kegiatan pemanfaatan
ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang
yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan
pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan
izin pemanfaatan ruang, dan acuan dalam penyusunan
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
“Dari kebutuhan RDTR (2000 kota atau kabupaten untuk
seluruh Indonesia), hanya 40 kota atau kabupaten yang
sudah menggunakannya. Pemerintah sudah lama fokus
pada penciptaan linkage desa kota. Hanya penguatannya
berada pada pemerintah daerah, kewenangan itu ada di
pemerintah daerah. Selain itu, karena sering terjadi
perubahan struktur (dulu Pusat Tata Ruang berada di
Bappeda, sekarang ada di Dinas Tata Ruang), sementara
para ahlinya tidak ikut berpindah, sehingga ini persoalan
sendiri. Upayanya saat ini dari pusat adalah penguatan
kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berada daerahdaerah,” ujarnya.

Menurut Wakil Ketua ASPI, Dr. Janthy T. Hidayat, ASPI
merupakan organisasi yang mewadahi tempat
berhimpunnya Sekolah Perencanaan Wilayah di Indonesia.
Ada sekitar 66 perguruan tinggi yang memiliki program
studi perencanaan wilayah mulai dari jenjang S1, S2 dan S3
yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Tujuan
dibentuknya ASPI adalah untuk meningkatkan ilmu
perencananan, mendorong dan mengembangkan sekolah
perencanaan dalam lingkup nasional dan international.
“Ada 66 prodi yang dimiliki ASPI, kami bisa membantu
pemerintah terkait kebutuhan SDM,” ujarnya.
Prof. Dr. Anas M Fauzi selaku Dekan Sekolah Pascasarjana
IPB mengatakan bahwa atas nama rektor, IPB menyambut
baik adanya kegiatan ini.
“Ada banyak pejabat wilayah yang merupakan alumni
Program Studi Pembangunan Wilayah dan Perdesaan IPB.
Dengan kegiatan ini network dapat dijalin dan diperkuat.
Tahun 2008 IPB mendirikan Program Studi Manajemen
Pembangunan Daerah lebih pada aplikasi. Sejalan dengan
itu IPB juga telah melaunching mikro satelit Lapan IPB yang
bernama Lisat. Satelit ini akan beredar di wilayah
Indonesia sebanyak tiga kali sehari. Lisat ini sudah
menghasilkan data yang sangat banyak. Mikro satelit ini
untuk memantau ketahanan pangan dan lingkungan. Data
sudah diakuisisi untuk bisa digunakan. Kami persilahkan
bagi peserta seminar jika ingin mengakses data citra satelit
tadi,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Dr. Ernan Rustiadi, M.Agr, Kepala
P4W LPPM IPB (mhn cek betulkah masih menjabat sbg
Kepala P4W)?, RTDR itu untuk mengatur apa yang boleh
dan tidak boleh dalam tata ruang. Oleh karena itu, penting
bagi sekolah-sekolah pasca sarjana untuk mengawal
kelembangaan. “Perlu ada yang menyampaikan dari akar
rumput tentang penguatan SDM dan kelembagaan tingkat
akar rumput,” ujarnya. (dh/Zul)
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Guru Besar IPB Raih Penghargaan LIPI Sarwono Award XVII
diterbitkan, dibaca dan dirujuk orang lain.
Lebih lanjut Prof. Murdiyarso menjelaskan, ilmu itu harus
dikomunikasikan secara dialogis oleh para pengambil
kebijakan. Sebab, tanpa dialog, ilmu itu akan kering. Tanpa
ilmu, kebijakan akan mudah digoyahkan.

G

uru Besar Ilmu Atmosfer, Departemen Geo sika dan
Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB)
Prof. Dr. Daniel Murdiyarso meraih penghargaan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sarwono Award XVII atas
pengabdiannya dalam ilmu pengetahuan, khususnya
bidang perubahan iklim dan lingkungan. Pemberian
penghargaan ini diserahkan Kamis (23/8) bertepatan
dengan Peringatan Ulang Tahun LIPI ke-51 di Auditorium
LIPI Jakarta.
Selain Penganugerahan LIPI Sarwono Award XVII juga
disampaikan Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture
(SML) XVIII oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono. Anugerah
LIPI Sarwono Award yang dirangkai dengan Orasi Ilmiah
merupakan kegiatan tahunan LIPI sebagai lembaga
keilmuan terkemuka di Indonesia. Penghargaan ini diberikan
kepada sosok ilmuwan yang konsisten di bidangnya dan
memberikan sumbangan bagi kemajuan baik secara
nasional maupun internasional.
"Kerja ilmiah beliau telah berhasil mengubah persepsi dunia
tentang perubahan iklim dan menginspirasi kita semua
untuk tidak tinggal diam terhadap apa yang terjadi di sekitar
lingkungan kita,” ungkap Kepala LIPI, Laksana Tri Handoko.
Prof. Murdiyarso adalah anggota Intergovernmental Panel
on Climate Change yang bersama Al Gore mendapatkan
Hadiah Nobel Perdamaian 2007. Sebuah momentum
penting yang membangkitkan kepedulian masyarakat
terkait dengan isu perubahan iklim. Prof. Murdiyarso juga
mendapatkan penghargaan Ahmad Bakrie Award pada
tahun 2010.
“Kontribusi yang bisa saya berikan yaitu konsisten di bidang
perubahan iklim, aktif menjembatani dialog antara ilmuwan
dan pengambil kebijakan (science-policy dialog), serta
melakukan publikasi di jurnal ilmiah yg memiliki reputasi,”
ungkap Prof. Murdiyarso.
Menurut catatan, H-Index Prof. Murdiyarso adalah 31 (versi
scopus), 50 (versi google scholar), dan 40 (versi research
gate). H-Index menggambarkan jumlah publikasi yang

Dalam pidatonya yang berjudul “Jalan Sepi Peneliti”, Profesor
kelahiran Cepu, 10 September ini mengatakan, “Kebanyakan
peneliti melalui jalan ini, jauh dari hiruk pikuk dunia, hingarbingar perayaan, popularitas bahkan materi. Jalan sepi
dapat membantu kita membedakan antara ketergantungan
dan kerjasama yang menghasilkan buah-buah kebaikan
dengan dampak yang lebih luas, membekas, dalam kurun
waktu yang panjang, " tuturnya.
Prof. Murdiyarso juga merupakan peneliti senior Center for
International Forestry Research (CIFOR) yang sejak tahun
2001 telah menghasilkan 122 publikasi ilmiah yang terkait
dengan perubahan iklim akibat alih guna lahan, siklus
biogeokimia, emisi gas rumahkaca dari konversi lahan basah
(hutan rawa gambut dan mangrove) serta kebakaran hutan
dan lahan.
Menjadi seorang ilmuwan ternyata bukan cita-cita Prof.
Murdiyarso yang sejak kecil dibesarkan di tengah-tengah
hutan jati yang kaya dan orang miskin di sekitarnya.
Terinspirasi kedua orangtuanya yang konsisten di bidangnya
sebagai mantri kesehatan dan perawat di sebuah rumah
sakit umum, Daniel Murdiyarso setia pada bidang yang
ditekuninya sekarang. “Bagaikan tanaman kacang yang
merambat, orangtua saya ibarat lanjaran saya,” ungkapnya.
Prof. Daniel berharap bisa selalu bertumpu pada semangat
dan energi hidup kedua orangtuanya. “Saya juga sangat
beruntung memiliki keluarga yang selalu menjadi oase
dalam kering kerontangnya perjalanan ilmiah saya, memberi
inspirasi dan semangat agar saya tetap berdiri dan
melangkah ke depan,” ujar Peneliti Senior di CIFOR itu.
Berada pada titik dimana dia berdiri saat ini, Guru Besar Ilmu
Atmosfer ini menyadari bahwa semuanya dia alami bukan
tanpa kesulitan.
“Kesulitan selalu ada, bukan untuk dikeluhkan, karena
dengan hanya mengeluh kesulitan tidak serta-merta akan
hilang,” tegasnya. Sebagai orang yang dibesarkan dalam
kultur Jawa, Prof. Murdiyarso mengalami apa yang diajarkan
hidup untuk sumeleh. “Sumeleh bukan pasrah, tapi bentuk
kesadaran atau sikap bahwa kita siap menerima hal-hal yang
sulit sebagai tanggungjawab dan kepercayaan, bukan
sebagai beban. Bersikap demikian memang berat, tapi kalau
kita bisa akan meringankan,” tambahnya.
Mengakhiri percakapan, Prof. Murdiyarso berharap bahwa
Indonesia yang sudah baik ke depan akan jauh lebih baik
lagi serta dapat memimpin dalam berbagai hal dalam
pergaulan masyarakat global. (Ath/ris)
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