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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

BEM Pertanian se-Indonesia 
Ikuti AYLC di Bogor

Ikatan Badan Eksekutif Mahasiswa Pertanian Indonesia (IBEMPI) 
menggelar Agriculture Youth Leader Camp (AYLC) 12‐14 Februari 2015 di 
Institut Pertanian Bogor (IPB). Acara yang mengambil tempat di 
Auditorium Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga Bogor ini dibuka 
secara resmi oleh Dekan Fakultas Pertanian IPB, Dr. Ernan Rustiadi. 

Dalam sambutannya, Dr. Ernan menyampaikan bahwa pangan bukan 
barang biasa, melainkan barang politik yang tidak bisa diperlakukan 
seperti komoditas pada umumnya, bahkan dengan produk pertanian 
yang lain. “Pangan memiliki nilai ketahanan bangsa. Salah satu unsur 
ketahanan bangsa yang pokok adalah ketahanan pangan,” tandasnya.

Lebih lanjut Dr. Ernan menyebut adanya perubahan paradigma 
pertanian. Menurutnya, menjadi petani di masa depan bukan 
lagi sebagai pilihan terakhir, tetapi petani di masa depan adalah 
petani pengusaha, petani yang terdidik dan menjadi petani 
adalah profesi yang menjanjikan. “Oleh karena itu sangat 
dibutuhkan insan‐insan yang terdidik, terutama dengan latar 
belakang pertanian. Isu pangan ke depan akan semakin besar, 
pangan menjadi komoditas yang semakin mahal, itulah 
peluang bagi kita,” urainya. 

Pelatihan semacam ini, terang Dr. Ernan, merupakan ajang 
membina kepemimpinan mahasiswa pertanian. “Kita sangat 
membutuhkan leadership yang kuat dari generasi muda yang 
memiliki latar belakang pertanian. Dan ini adalah salah satu 
cara untuk membentuk para calon pemimpin tersebut,” 
imbuhnya.

Rangkaian kegiatan ini dibuka dengan seminar nasional  
bertema “Arah Kebijakan, Program, dan Peran Pemerintah, 
DPR RI, serta Akademisi di Era Pemerintahan Jokowi‐JK dalam 
Mewujudkan Kedaulatan Pangan”. Pada sesi ini diundang 
sebagai pembicara antara lain dari Kementerian Pertanian RI, 
anggota DPR RI, akademisi, pengusaha hingga organisasi 
kemanusiaan. 

Menurut Mirzha Ramadhana Putra selaku ketua panitia, acara 
yang diikuti oleh sedikitnya 14 BEM Pertanian se‐Indonesia ini 
bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa tentang 
pertanian. Selain itu juga untuk melatih kemampuan 
mahasiswa dalam bidang entrepreneurship serta kepedulian 
sosial. 

Rangkaian AYLC dilanjutkan dengan bedah buku dan diskusi, 
serta pelatihan Search and Rescue (SAR) di Landasan Udara 
Atang Sanjaya Bogor. Kemudian rangkaian acara ditutup 
dengan pelatihan budidaya buah naga dan pepaya calina di 
Sabisa Farm IPB.(AS)
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Terobosan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 
Susi Pudjiastuti dalam memberantas illegal fishing atau 
penangkapan ikan ilegal dinilai luar biasa. Penilaian ini 
disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut 
Pertanian Bogor (Fema IPB), Dr. Arif Satria, saat menjadi 
narasumber Dialog Pakar RRI Bogor, Selasa (10/2).

Ia mengatakan, sebenarnya illegal fishing telah menjadi 
perhatian dunia karena dampaknya luar biasa terhadap 
kelestarian sumberdaya. “Saat ini 80 persen stok perikanan 

Ratusan Pemerhati Burung Ikuti Konferensi di IPB
Divisi Ekologi Manajemen dan Satwa Liar, Departemen 
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas 
Kehutanan,  Inst itut  Pertanian Bogor (Fahutan I P B ) 
menyelenggarakan Konferensi Nasional Peneliti dan Pemerhati 
Burung di Indonesia. Acara pembukaan mengambil tempat di 
Auditorium Sylva Pertamina Kampus IPB Dramaga Bogor, Jumat 
(13/2), dan dibuka secara resmi oleh Dekan Fahutan IPB, Prof. 
Dr. Bambang Hero Saharjo.

Dalam sambutannya, Prof. Bambang mengatakan IPB mendapat 
kehormatan yang tinggi bisa menyelengarakan Konferensi 
Nasional Peneliti dan Pemerhati Burung di Indonesia yang 
pertama kalinya ini. Konferensi ini, merupakan ajang pertukaran 
untuk mengkomunikasikan hasil‐hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh para peneliti burung di Indonesia atau terhadap 
spesies burung Indonesia. “Kami berharap, konferensi ini dapat 
terus diselenggarakan secara berkala,” harapnya.

Ketua Panitia, Prof. Dr. Ani Mardiastuti menambahkan, tujuan 
kegiatan ini adalah sebagai ajang tukar menukar informasi terkini 
tentang perburungan di Indonesia, meningkatkan jejaring di 
antara para peneliti dan pemerhati burung dari berbagai 
kalangan, serta  upaya meningkatkan peran penelitian dalam 
men d u ku n g  ko n ser vas i  b u ru n g  d i  In d o n es ia  ser ta 
pengembangan ilmu pengetahuan tentang burung di Indonesia.

Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama IPB dengan 
Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia (Burung 

Dr. Arif Satria Mengudara di RRI 
Bicara Illegal Fishing

dunia makin terancam. Bila laju kerusakan sumberdaya selama ini tak 
terbendung, maka perikanan dunia akan kolaps pada tahun 2048. Wilayah 
perairan yang kerusakan sumberdayanya tinggi, umumnya tinggi pula praktik 
illegal fishing‐nya,” terangnya.

Lebih lanjut Dr. Arif mengatakan, studi Agnew dan kawan‐kawan pada tahun 
2009 mencatat bahwa kerugian dari praktik illegal fishing di 54 negara 
mencapai 26 juta ton dengan nilai tertinggi 23,5 milyar dolar setiap tahun.  Tak 
hanya itu, Daniel Pauly memprediksi kerugian mencapai 25 milyar dolar, tentu 
masih lebih tinggi dari kerugian praktik perdagangan kayu ilegal yang hanya 15 
milyar dolar.

Dr. Arif mengungkapkan, modus illegal fishing tersebut beragam, mulai dari 
manipulasi dokumen, berbendera ganda, penggunaan anak buah kapal (ABK) 
asing, dan tanpa ijin. Tentu hasil penangkapannya tidak dilaporkan, tetapi 
langsung dilarikan ke negara asal kapal tersebut. 

Ia menegaskan, sebenarnya masalah illegal fishing sudah menjadi rahasia 
umum. Persoalannya, tinggal mau atau tidak untuk memberantas. “Melihat 
kehormatan bangsa ini terus tergerus oleh praktik illegal fishing, mari terus 
suarakan no more illegal fishing dan segera wujudkan kedaulatan maritim,” 
pungkasnya. (wrw)

Indonesia), Pusat Penelitian Biologi‐LIPI, Asian Raptor Research and 
Conservation Network (ARRCN), Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya 
Yogyakarta, Indonesian Ornithologists' Union, Departemen Biologi Fakultas 
MIPA Universitas Padjadjaran dan Suaka Elang. 

Dengan jumlah peserta yang hadir sekitar 180 orang, konferensi ini diakhiri 
dengan kegiatan ekskursi atau kunjungan ke lapangan pada 15 Februari 2015. 
Selain presentasi yang diatur dalam Simposium (oral presentation), peserta 
mempresentasikan hasil penelitiannya dalam bentuk poster. Selain itu, 
kegiatan ini juga diramaikan dengan adanya pameran foto burung. (Awl)
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