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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Pembayaran SPP IPB lebih mudah. Mahasiswa dapat 
membayar SPP IPB di ATM BNI dengan syarat sebagai 
berikut : 

- Pembayaran menggunakan rekening BNI yang dibuka 
di BNI area Bogor

- Pembayaran dilakukan melalui ATM BNI di luar 
Kantor BNI Cabang IPB Dramaga

- Copy bukti pembayaran dimasukkan ke Dropbox 
yang ada di area ATM Kampus IPB Dramaga

PENGUMUMAN

irektorat Riset dan Inovasi Institut Pertanian Bogor (DRI IPB) Dbekerjasama dengan The Australia‐Indonesia Centre (AIC) Food and 

Agriculture Cluster menggelar workshop pada Selasa (24/2). 

Workshop ini bertempat di IPB International Convention Center (IICC) Bogor. 

Acara ini diikuti oleh sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia dan Australia. 

Perguruan Tinggi dari Indonesia yaitu IPB, ITS, ITB, Unair, UGM, Unhas dan UI. 

Sedangkan Perguruan Tinggi Australia adalah Monash University, Australia 

National University, University of Melbourne, The University of Sydney serta 

lembaga riset CSIRO.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor IPB Bidang Riset dan Kerjasama, Prof. Dr. Anas 

Miftah Fauzi. Dalam sambutannya ia menyampaikan tujuan dan agenda dari 

pertemuan tersebut, yaitu untuk menyamakan langkah dan persepsi yang 

menjadi interest bersama antara Indonesia dan Australia. Dari pertemuan ini 

diharapkan dapat menghasilkan suatu common platform atau kesamaan 

pemikiran agar nantinya dapat menentukan langkah bersama. Ia juga 

menekankan pengelolaan sistem pangan yang baik. 

IPB Tuan Rumah Workshop AIC Food and Agriculture Cluster
“Salah satu kemungkinan yang akan menjadi tantangan bagi kita adalah soal 

integrasi rantai nilai, yaitu sistem integrasi yang mengatur mulai dari petani 

sampai investor. Bukan hanya sistem integrasi dalam negeri tapi juga integrasi 

pada tataran global. Dengan adanya koordinasi maka akan jelas siapa harus 

mengerjakan apa,” terangnya. 

Workshop ini merupakan rangkaian acara yang diadakan antara tanggal 23‐25 

Februari 2015. Agenda hari pertama merupakan presentasi riset oleh pihak 

Indonesia dan Australia, yang dihadiri oleh para pelaku industri serta pusat 

penelitian terkait yang ada di IPB. Acara ditutup dengan agenda kunjungan 

industri lokal bidang agri/food processing di Bogor pada hari ketiga (25/2). (AS)

TURUT BERDUKA CITA

Segenap sivitas akademika IPB mengucapkan turut berduka cita 

atas meninggalnya Ir. Heny Suharsono, MS, Staf Pengajar Departemen Geofisika dan Meteorologi

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) pada 2 Maret 2015 pukul 08.35 WIB. 

Semoga almarhum diterima amal ibadahnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.



Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr
Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan 
“Bukti Ilmiah dalam Penegakan Hukum Kasus 
Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Pendekatan 
Multidoor”

Kebakaran hutan di Indonesia sesungguhnya sudah 
terjadi bertahun‐tahun bahkan dapat dikatakan 
memiliki sejarah yang kelam teramat menyakitkan dan 
terasa akan langgeng. Hal ini ditunjukkan dengan 
indikasi titik panas yang tidak menurun selama lima 
tahun terakhir. Kehadiran asap seakan menunjukkan 
bahwa para pembakar tetap setia menjalankan aksinya, 
apakah dilakukan di lahan masyarakat maupun milik 
korporasi. Kenyataan ini belum mampu meyakinkan 
serta menyadarkan petinggi Republik ini, bahwa 
kebakaran hutan dan lahan tersebut dampaknya sudah 
tidak dapat ditolerir lagi. Baru rakyat kecil saja yang 
menanggung akibat dari kebakaran yang diperbuatnya, 
namun bagi korporasi yang jelas‐jelas melakukan 
perbuatannya justru dengan bangga terlepas dari 
hukumannya. 

Oleh karena itu, diperlukan pembuktian secara ilmiah 
terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pembuktian 
dilakukan secara ilmiah menggunakan data dan fakta 
ilmiah, metoda ilmiah, serta hasilnya pun berdasarkan 
hasil analisa laboratorium. Pembuktian ini harus 
dilakukan pula oleh ahli yang benar‐benar mempunyai 
kompetensi sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan. 
Dikatakan, mayoritas kejahatan kehutanan terjadi 
karena adanya korupsi dari pihak terkait. Sementara 
pengaturan mengenai hukum pidana dan hukum acara 
pidana dalam Undang‐undang (UU) Kehutanan 
memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain alat bukti 
yang diatur  di  U U  Kehutanan masih sangat 
konvensional, dan belum mengakomodir rekaman. 

Sanksi dari hukum pidana kehutanan hanya sebatas 
penjara dan denda, tidak termasuk pemulihan. 
Sementara, pengaturan mengenai tindak pidana 
korporasi masih terbatas, hanya menyasar pengurus 
badan hukum dan badan usaha serta sanksi terbatas 
penjara tidak ada pencabutan badan hukum dan lain 
sebagainya. Maka perlu upaya penegakan hukum yang 
bersifat lintas sektoral, artinya menggunakan berbagai 
perundang‐undangan dan bersifat kumulatif atau yang 
dikenal dengan istilah multidoor. Jadi satu kasus 
kebakaran hutan bisa banyak Undang‐undang yang 
digunakan, misalnya tipikor, tata ruang, pidana dan 
perdata.(zul)

Prof. Dr. Ir. Suharsono, DEA
Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
“ M o d i f i k a s i  G e n e t i k  Ta n a m a n  u n t u k 
Meningkatkan Produksi Pertanian” 

Modifikasi genetik baik secara sengaja maupun 
tidak sengaja sudah dilakukan sejak dulu untuk 
menghasilkan varietas yang sesuai dengan 
keinginan. IPB mempunyai tanggung jawab untuk 
menghasilkan varietas unggul dalam rangka 
peningkatan produksi pertanian. Prof. Suharsono 
dan tim telah merakit beberapa galur kentang dan 
kedelai yang berproduksi tinggi dan berbiji besar 
dengan warna kulit biji kuning cerah. Dukungan dari 
pemerintah sangat diperlukan untuk pelepasan 
varietas, sehingga petani dapat menikmati hasil 
dari para akademisi.

Melalui seleksi positif dan diikuti dengan uji daya 
hasil dan uji kebenaran calon kultivar, Pusat 
Penelitian Sumberdaya Genetik dan Bioteknologi 
(PPSHB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) IPB bekerjasama 
dengan PT Amanah Prima Indonesia‐Jakarta dan 
CV BA Farm‐Bandung telah mengembangkan 
kultivar kentang untuk french fries yaitu Jala Ipam. 

Dinamai Jala karena kulitnya berbentuk jala, dan 
Ipam karena dikembangkan oleh IPB dan PT. 
Amanah. Kultivar ini  telah didaftarkan di 
Kementerian Pertanian berdasarkan Surat 
Keputusan Menteri Pertanian tanggal 21 April 
2014. Jala Ipam sangat cocok digunakan sebagai 
bahan baku untuk pembuatan french fries. 
Pe n g e m b a n ga n  ke n t a n g  J a l a  I p a m  d a r i 
laboratorium sampai dengan konsumen dan siap 
saji (from the lab to the table) melibatkan empat 
pihak yang bekerja secara sinergis yaitu akademisi, 
penangkar benih, petani plasma dan industri .

Produksi umbi kentang dilakukan oleh petani di 
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, 
Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Sembalun, 
Kabupaten Lombok Timur (NTB). Jala Ipam adalah 
salah satu komoditas yang akan dikembangkan 
menjadi industri french fries yang sepenuhnya 
dilakukan oleh rakyat Indonesia mulai dari 
penyediaan kultivar, penyediaan bibit, produksi 
u m b i  s a m p a i  d e n g a n  p e m r o s e s a n  d a n 
pemasaran.(zul)

Prof. Dr. Ir. Sugiyono, MappSc
Guru Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian 
“Pengembangan Produk Pangan Berbasis Bahan 
Baku Lokal”

P r o f.  S u g i y o n o  m e m a p a r k a n  t e n t a n g 
pengembangan produk pangan berbasis bahan 
baku lokal. Produk yang dikembangkan antara lain 
produk alternatif pengganti beras yaitu beras 
jagung instan dan granula singkong, cookies dan 
crackers jagung, mi ubi jalar, mi sagu, dan buras 
steril. Dari berbagai produk yang dikembangkan, 
produk buras steril merupakan produk yang 
menarik. Produk buras steril dimaksudkan sebagai 
pangan darurat (emergency food) atau dapat juga 
diproduksi sebagai produk pangan komersial. 
Produk pangan darurat dikembangkan untuk 
antisipasi terjadinya bencana alam.

Solusi untuk mengatasi masalah rawan pangan 
pada kondisi tanggap darurat masih mengacu pada 
penyediaan beras dan mi instan sebagai cadangan 
pangan. Dalam kondisi korban mengalami 
kesulitan untuk mendapatkan air bersih, bahan 
bakar dan peralatan masak, maka bantuan pangan 
dalam bentuk beras atau mi instan seringkali tidak 
dapat mengatasi kekurangan pangan secara cepat. 

Salah satu cara mengatasi masalah bahaya 
kelaparan pasca bencana yang dapat dilakukan 
adalah dengan pemberian pangan darurat siap 
santap (ready to eat) bagi korban bencana. Prof. 
Sugiyono telah melakukan penelitian membuat 
produk pangan darurat berupa buras steril yang 
tahan lama. 

Produk buras ini dikemas dalam aluminium foil 
sehingga mudah didistribusikan. Hasil penelitian 
yang dilakukan menunjukkan bahwa produk buras 
steril dapat dibuat dan memiliki daya terima yang 
baik. Produk buras steril merupakan makanan 
basah, dengan rasa yang dapat dibuat bervariasi. 
Proses pembuatan buras steril sebagai produk 
pangan darurat pada prinsipnya terdiri dari tiga 
tahap yaitu pembuatan buras setengah matang, 
pengemasan vakum, dan  pemanasan bertekanan 
(sterilisasi). Produk buras steril dapat disimpan 
pada suhu ruang dan memiliki masa kadaluarsa 
lebih dari satu tahun bahkan hingga lima 
tahun.(zul)

Pada 28 Februari 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 :

ORASI ILMIAH TIGA GURU BESAR
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