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DENGARKAN...!

ertumbuhan dan perkembangan aktivitas industri yang kian Pkompleks dan beragam menuntut industri untuk memenuhi 
ketentuan hukum berupa Audit Lingkungan secara periodik setiap 

1, 2, 3, 5, atau 10 tahun sekali. Kondisi ini jelas membutuhkan 
sumberdaya Auditor Lingkungan. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup 
(PPLH) yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM-IPB) telah diakui 

kompetensinya dalam melatih para calon Auditor Lingkungan. 
Lembaga yang berdiri sejak tahun 1976 ini telah mengantongi 
sertifikat registrasi No. 03 Tahun 2014 sebagai Lembaga Pelatihan 
Kompetensi (LPK) Auditor Lingkungan.  

Ini merupakan bentuk pengakuan secara resmi oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH).  Di Indonesia saat ini, baru tiga institusi 
yang memegang lisensi sebagai LPK Auditor Lingkungan.  Pun 
demikian dengan personil Auditor Lingkungan di negeri ini masih 
bisa dihitung dengan jari.  Ini berarti, karir sebagai Auditor 
Lingkungan sangat terbuka lebar dan menjanjikan.

Selain sebagai LPK Auditor Lingkungan, PPLH-IPB telah terlebih 
dahulu diakui oleh KLH sebagai LPK Amdal, Lembaga Penyedia Jasa 
Penyusun Dokumen Lingkungan (LPJP).  Dalam hal analisis kualitas 
lingkungan, Laboratorium Lingkungan PPLH-IPB juga telah 
terakreditasi oleh Komite Akreditasi Internasional (KAN) ISO 17025 
dan dinobatkan sebagai laboratorium rujukan.

Berbekal kelengkapan kompetensi, registrasi, dan lisensi tersebut, 
maka PPLH IPB siap dan kompeten untuk berkiprah dalam 
pengelolaan lingkungan.  Dimilikinya kompetensi, registrasi, dan 
lisensi ini juga mengantarkan PPLH IPB menjadi pusat penelitian 
lingkungan hidup terlengkap di negeri ini. Pengakuan terhadap 
kelengkapan perangkat dan kepiawaian PPLH IPB terwujud melalui 
kepercayaan yang diberikan oleh banyak instansi lingkungan hidup 
di Indonesia diantaranya dalam bentuk permintaan kajian ilmiah 
kebijakan lingkungan, pelaksanaan diklat lingkungan, narasumber 
pengelolaan lingkungan, bimbingan teknis pengelolaan lingkungan 
di daerah, dan sebagainya.

Instansi pemerintah, perusahaan nasional dan multinasional banyak 
menjalin kemitraan dengan PPLH IPB baik dalam pelaksanaan kajian 
Amdal, kajian UKL-UPL, kajian Environmental Baseline Assessment 
(EBA), Biodiversity Assessment, Penentuan Sensitivitas Lingkungan, 
Implementasi RKL-RPL, kajian Social Mapping, Kajian CSR, dan 
sebagainya.  Dalam bentuk peningkatan manpower, juga dilakukan 
penugaskan para staf Health Safety Environment perusahaan 
tersebut untuk menimba ilmu praktis melalui berbagai jenis diklat. 
Dalam bidang riset, PPLH IPB telah lama menjalin kemitraan dengan 
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abupaten Tanah Bumbu terletak persis di ujung tenggara Pulau Kalimantan. Tanah Bumbu  Kmemiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah berupa perkebunan karet dan sawit, 
selain puluhan pelabuhan khusus untuk keperluan pengapalan batubara dan bijih besi. 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan menggandeng IPB sebagai mitra 
kerjasama dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian  kepada masyarakat 
serta pengembangan akademik komunitas. Penandatanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) dilakukan di Kampus IPB Darmaga Bogor, 22/4.   

Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, SH mengatakan, “Potensi alam Kabupaten Tanah 
Bumbu jika diolah dengan baik, pastinya akan memberikan dampak yang baik pula bagi 
kepentingan banyak masyarakat.” Rektor IPB, Prof.Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc menandaskan, 
“IPB siap bekerjasama dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Potensi yang ada di Kabupaten Tanah 
Bumbu luar biasa, maka tantangannya bagaimana menyusun rencana yang komprehensif untuk 
pembangunan sektor pertanian, mulai dari melihat dan mencari bibit yang bagus, budidaya yang 
tepat, termasuk bagaimana teknologi pasca panen dan pemasaran.” (Wal)

aging masih menjadi makanan favorit hampir setiap orang. Selain rasanya yang lezat  Ddaging merupakan sumber protein yang baik untuk kesehatan. Tetapi tahukah Anda 
daging mempunyai sifat mudah rusak sehingga perlu perlakuan khusus dalam 

penyimpanannya? Dr.drh. Trioso Purnawarman, MSi, dosen Fakultas Kedokteran Hewan saat 
menjadi narasumber Pakar IPB di Siaran Pedesaan RRI, 93.75 FM, (22/4) mengingatkan, 
"Daging, jika salah dalam penanganannya bisa membahayakan kesehatan seperti sakit perut, 
muntah-muntah dan diare. Daging memiliki nilai pH berkisar 5.3 sampai 6.2, aktivitas air > 0.98, 
kadar air 75.5 % dan kandungan protein mencapai 18%.

Dr. Trioso memberikan tips memperlakuan daging yang benar, diantaranya: (1). Belilah daging 
yang sebelum dan sesudah pemotongan diperiksa dokter hewan atau paramedis kesehatan 
hewan dan menyegerakan diolah atau disimpan dengan baik. (2) Pisahkan daging dengan bahan 
pangan lainnya. (3) Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang daging. (4). Menyimpan 
daging di lemari pendingin (refrigerator) pada suhu di bawah 4 derajat celcius. Dalam kondisi ini, 
daging sapi dan domba/kambing segar maksimal 3 hari, daging ayam segar maksimal 2 hari, 
daging giling maksimal 1 hari. (5) Jika ingin lebih lama, bisa disimpan dengan dibekukan di freezer 
dengan suhu  di bawah minus 18 derajad celcius.  Dalam kondisi ini, daging sapi dan 
domba/kambing segar kuat berkisar 6-9 bulan, daging ayam segar 6 bulan, daging giling 3 bulan. 
(wly)

IPB-Kab Tanah Bumbu Jalin Kerjasama

ebagai rangkaian peringatan Hari SKartini, Agrianita IPB  menggelar 
Pemeriksaan Kesehatan dan Papsmear 

Test di Wisma Landhuis, Kampus IPB 
Dramaga, (23/4). Kegiatan yang rutin digelar 
tiap tahun ini diikuti ibu anggota Agrianita, 
d o s e n ,  t e n a ga  ke p e n d i d i ka n  s e r t a 
mahasiswa. Pemeriksaan kesehatan meliputi 
tes kepadatan tulang, tes gula darah, tes 
asam urat, tes kolesterol, tensi darah dan 
papsmear.   

“Kami menggelar acara ini sebagai upaya 
untuk mendeteksi dini kanker serviks dan 
kontrol kesehatan bagi sivitas akademika 
IPB. Sehat itu mahal, Oleh karena itu, kita 
harus menjaga kesehatan dan mencegah 
penyakit datang seawal mungkin,” ujar Ibu 
Poppy, Sekretaris Agrianita IPB. Minat 
peserta yang ingin mengecek kondisi 
kesehatannya sangat besar. Lebih dari 150 
orang yang hadir dan melakukan beragam tes 
yang disediakan. Kegiatan ini juga diramaikan 
dengan adanya bazar makanan, busana dan 
kosmetika. (zul)

Cek Kesehatan Sejak Dini

Tips Memperlakukan Daging Digemakan di RRIOsaka Gas Foundation, Jepang.  Salah satu 
luaran dari riset dan kerjasama ini adalah 
“Model Desa Mandiri Energi di Sekitar Taman 
Nasional Gunung Halimum-Salak”.  Di Desa 
binaan ini, masyarakat terpencil tidak hanya 
diterangi dengan listrik berbasis mikrohidro, 
tapi diberi pemahaman tentang peran dan 
pentingnya konservasi, dengan melakukan 
pembibitan dan penanaman berbagai jenis 
tumbuhan. 

Terdapat tiga divisi yang menyokong kiprah 
PPLH IPB dalam bidang pengelolaan lingkungan 
yakni: Divisi Penelitian, Divisi Pendidikan dan 
Latihan, serta Divisi Pelayanan Jasa dan 
Konsultasi Masyarakat. 

Kegiatan PPLH IPB juga ditopang oleh 3 
laboratorium yaitu: Laboratorium Lingkungan 
(analisis kualitas air dan kualitas udara); 
Laboratorium Spasial Lingkungan (interpretasi 
citra satelit, analisis data digital, GIS, dan 
sebagainya); dan Laboratorium Bioteknologi 
Lingkungan (domestikasi dan pengembangan 
tumbuhan eksotis, langka, komersial, tumbuhan 
hutan, tanaman hias, dan tumbuhan lahan 
marjinal dengan teknologi kultur jaringan 
berupa perbanyakan tanaman secara vegetatif 
via pengisolasian protoplasma).

embongkaran bangunan liar yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di PKawasan Puncak, belum lama ini, perlu diapresiasi.  Tindakan itu merupakan penegakan 
hukum yang mesti didukung semua pihak.  Namun, Dr.Ir.Ernan Rustiadi,M.Si peneliti tata 

ruang Institut Pertanian Bogor (IPB) menilai, "Hendaknya jangan berhenti sampai di situ, karena 
pasca pembongkaran ada persoalan baru, seperti pengangguran dan pengawasan yang perlu 
mendapat perhatian. Pengawasan supaya lahan pembongkaran tidak dibangun lagi". 

Peneliti senior yang menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) IPB ini berpendapat, 
pemerintah harus mendorong masyarakat untuk menjaga kawasan puncak sebagai daerah 
wisata berwawasan lingkungan dan pertanian dalam arti luas. "Pertanian bukan hanya untuk 
menghasilkan komuditas saja, tetapi pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata.  Jasa 
kepariwisataan semestinya bisa dikelola dengan baik.  Kompensasi jasa kepariwisataan jangan 
hanya masuk ke pemerintah saja tetapi juga sebagian harus masuk ke masyarakat Puncak," 
tandasnya.

Hal ini dikatakan Dr. Ernan saat berlangsung Sarasehan “Aksi Kolektif Multi Pihak untuk 
Penyelamatan Kawasan Puncak” yang digelar dalam rangka peringatan Hari Bumi, 22 April, hasil 
kerjasama Pusat Penelitian Pengkajian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Pada Masuyarakat (P4W LPPM), Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan 
Alumni (DPKHA), Fakultas Pertanian (Faperta) dan beberapa Lembaga Sumberdaya Masyarakat 
(LSM)  pemerhati lingkungan. (wly)

Aksi Kolektif Penyelamatan  Kawasan Puncak
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