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2020, IPB University Kian Fokus Tingkatkan 
Kualitas Sumberdaya Manusia

D
alam Workshop Human Capital Outlook 2020 di 

IPB International Convention Center (IICC), Bogor 

(27/12), Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria 

menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia mulai dari dosen, tenaga 

kependidikan hingga mahasiswanya. Acara ini dihadiri para 

wakil rektor, dekan, direktur, kepala kantor, kepala biro, 

kepala sub direktorat, kepala bagian, kepala bidang, kepala 

sub bagian, kepala seksi hingga kepala tata usaha (KTU) 

fakultas/sekolah di lingkungan IPB University.

Menurut Prof Arif, Engagement Human Capital di tahun 

2020, selaras dengan yang disampaikan Presiden RI yakni 

menuju SDM Unggul. IPB University telah merencanakan 

sejak 2011, jauh sebelum pemerintah menentukan 

menuju SDM Unggul. “Kita sudah menyiapkan kurikulum 

baru yang lebih agile dan adaptive. Riset sudah kita 

siapkan, tinggal sejauh mana dosen bisa engage terhadap 

tranformasi kurikulum, bisa respon terhadap riset-riset 

yang dibutuhkan. Semua dosen sudah aware dan 

menghasilkan inovasi di era 4.0,” ujarnya. 

Lebih lanjut Rektor menyampaikan bahwa 

mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

sama dengan mengintegrasikan orang. Semua masalah 

yang ada, data-datanya sudah ada di SIM. “Kita ingin 

kedaulatan data tercipta. Bagaimana membuat sekat-

sekat jadi lentur. Aplikasi mudah digunakan. IPB University 

juga telah membuat Apps untuk dosen, tendik, student. 

Aplikasi dapat memudahkan proses administrasi kenaikan 

pangkat dosen. Hal yang sama juga kita lakukan di bagian 

keuangan, dengan sistem yang kita buat, kita bisa 

mendapatkan data real time tentang besaran dana yang 

tersedia di IPB University. Ini bagian proses transformasi,” 

imbuhnya.

Menurutnya, semua ini bukan soal mesin. Ini soal orang 

dan culture. Culture harus dibangun agar orang bisa agile 

atau lincah. Tantangan lainnya adalah tingginya jumlah 

tenaga kependidikan di IPB University.  “Jumlah tenaga 

kependidikan mencapai dua kali lipat dari jumlah dosen. Ini 

pekerjaan rumah kita, bagian dari proses yang harus 

dilakukan transformasi,” tandasnya. Selain rektor, acara ini 

juga menghadirkan narasumber dari Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Kemenpan RB), Bambang D Sumarsono dan Direktur 

Human Capital  PT Jasa Marga,  Alex Denny.

Menurut Bambang, pejabat eselon 3 dan 4 akan dihapus 

dan beralih ke jabatan fungsional. Lembaga bisa 

mengusulkan jabatan fungsional yang sesuai dengan 

kebutuhan lembaganya. “Urgensi dan arah 

penyederhanaan birokrasi akan berimplikasi terhadap 

perampingan jabatan administrasi dan pengawas. 

Menyederhanakan birokrasi dimaksudkan agar 

birokrasinya lebih dinamis, agile dan profesional. 

Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

dalam menjunjung kinerja pelayanan pemerintah kepada 

publik,” tambahnya. Sementara itu Alex Denny mengurai 

pengalaman penataan SDM di Jasa Marga yang bisa 

menjadi inspirasi bagi IPB University dalam mengelola 

pegawainya. (dh/Zul)
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Rektor IPB University Lantik 22 Dosen dan Penjabat Fungsional

ektor IPB University, Prof Dr Arif Satria melantik 

R22 orang menjadi Dosen Asisten Ahli dan Pejabat 

Fungsional Pranata Laboratorium. Acara 

Pelantikan dilaksanakan di IPB International Convention 

Center, Bogor (27/12). Dalam sambutannya Prof Arif 

menyampaikan selamat kepada dosen dan tenaga 

kependidikan jabatan fungsional yang dilantik. 

Pada kesempatan ini Prof Arif juga menyampaikan 

pentingnya upaya untuk terus mendorong Engagement 

Human Capital di tahun 2020. Dosen dan Tenaga 

Kependidikan (Tendik) harus paham dinamika dan 

perkembangan yang terjadi. 

“Terus cermati apa yang saat ini tengah diproses atau 

diperbuat di tingkat IPB University untuk merespon 

perubahan. Dosen dan Tendik harus fokus terhadap tugas 

masing-masing. Saat ini terjadi berbagai hal pada dunia 

pendidikan seperti  proses perombakan kurikulum, 

perubahan metode pembelajaran, juga berbagai 

perubahan variabel untuk menentukan kelulusan, " jelas 

Rektor.

Rektor berharap, dosen terlibat dalam proses perubahan 

kurikulum untuk membangun metode baru. Dosen bisa 

terlibat berbagai hal terkait perubahan di era industri 4.0.

“Saat ini eranya Engagement Human Capital sehingga 

harus mengikuti dinamika perubahan di IPB University. 

Dosen harus mulai mempersiapkan diri, harus ada mimpi-

mimpi. Mimpi tersebut bisa ditawarkan kepada institusi. 

Kita telah memiliki Road Map Agromaritim yang harus 

dijalankan dan harus mengikuti dinamika sekitar 

masyarakat kita.

 Di tahun Engagement Human Capital, diharapkan dosen 

kompeten menghadapi 4.0. Demikian juga dengan tenaga 

kependidikan, penting bisa memahami fungsinya di era 

industri 4.0. Seorang pustakawan dengan pustakawan 4.0, 

pranata kehumasan dengan kehumasan 4.0. Melalui 

jabatan fungsional, jenjang karir akan berproses, 

terstruktur dan sistematis,” tambahnya. (dh/Zul)
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Peringati Hari Ibu, CCR Anbiocore Hadirkan 
Perempuan-perempuan Tangguh di Bidang Riset

Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Wakil Rektor 

Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan IPB 

University, Prof Dr Erika Budiarti Laconi bercerita 

tentang pengalamannya menjadi seorang Guru Besar. 

Cerita tersebut disampaikannya dalam Talkshow Kiprah 

Women in Research and Innovation di Auditorium Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Kampus 

Dramaga, Bogor (20/12).

Menurutnya, menjadi seorang perempuan di jajaran para 

guru besar itu tidak mudah. Dalam menjalankan karirnya 

Prof Erika selalu berpedoman pada empat hal. Yakni 

sebagai putri dari kedua orangtuanya, sebagai teman dan 

inti sel dari suami, sebagai seorang ibu yang menjadi 

panutan dan sebagai pemimpin dalam manajemen rumah 

tangga.

“Untuk menjalankan keempat hal tadi, saya harus menjadi 

perempuan yang pintar dan cerdas. Selama dua tahun 

menjadi wakil rektor, kepemimpinan saya harus bisa 

menginspirasi. Harus bisa menunjukkan bahwa 

perempuan bisa berkarya,” ujarnya.

Menurutnya, peranan perempuan di berbagai bidang saat 

ini sudah mulai diperhitungkan. Sekira 60 hingga 70 

persen, pengajar di IPB University adalah perempuan. 

Selain itu, wisudawan berprestasi juga kebanyakan 

perempuan. 

“Inilah kemampuan perempuan Indonesia. Namun harus 

diingat tidak ada perempuan hebat tanpa dukungan 

orang-orang terdekatnya. Harapannya, ke depan peran 

perempuan dalam membangun Indonesia bisa lebih besar 

lagi,” imbuhnya.

Selain Prof Erika, dalam talkshow yang digelar oleh Center 

for Collaborative Research (CCR) Anbiocore, hadir juga Prof 

dr Pratiwi P. Sudarmono, PhD (Ahli Mikrobiologi 

Universitas Indonesia | GE Inspiring Woman in STEM 

Award 2019), Prof Dr dr. Cissy B. Kartasasmita, MSc 

(Professor of Pediatrics Universitas Padjadjaran | Program 

Director CCR ARI – USAID SHERA), Dr Ir Woro Nur Endang 

Sariati, MP (Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) dan 

Marlina Dumasari Nasution, PhD (Director of Biostatistics 

at Parexel International Biopharmaceutical Services 

Company, USA).

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas peran peneliti 

wanita dalam bidang penelitian dan inovasi. Direktur 

Anbiocore Prof Bambang Purwantara dalam sambutannya 

menyampaikan bahwa acara talkshow dan bincang santai 

ini merupakan bagian dari gender yang harus diangkat 

agar dapat menginspirasi generasi muda. 

“Bagaimana konsep kesetaraan ditingkatkan, 

sebagaimana  komitmen di CCR. Bagaimana para wanita 

ini dapat menjadi teladan dan kiprah mereka saat menjadi 

pucuk pimpinan dan menjadi tokoh teladan,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Dr Bambang juga menjelaskan 

terkait projek CCR Animal. "CCR bekerja untuk mencari 

solusi dengan keterlibatan secara kolaboratif dalam 

bioteknologi hewan (ternak dan perikanan) untuk produksi 

pangan berkelanjutan melalui penelitian inovatif dan 

pendidikan berkualitas tinggi. Penelitian ini penting karena 

sektor ternak dan perikanan merupakan komponen kunci 

dari sumber makanan yang seimbang dan bergizi untuk 

manusia, " jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, “Lahir dari kerjasama yang 

dimulai USAID melalui Project Seira, IPB University 

menjadi lead dalam pemimpin konsorsium. Harapannya 

hewan jadi sumber pangan Indonesia yang lebih baik,” 

tandasnya. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama 

IPB University dan   United States Agency for International 

Development, Sustainable Higher Education Research 

Alliances (USAID SHERA). (dh/Zul)
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Dosen IPB Mengabdi, Sosialisasikan Penanganan dan 
Pengolahan Limbah Cangkang Rajungan di Kabupaten Cirebon

L
embaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) IPB University melalui program Dosen 

Mengabdi melakukan Sosialisasi Penanganan dan 

Pengolahan Limbah Cangkang Rajungan Desa Waruduwur 

di Kabupaten Cirebon, (14/12). Kegiatan sosialisasi 

dilaksanakan oleh dosen-dosen dari Departemen 

Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan dan seorang fasilitator. Mereka adalah Prof 

Nurjanah, Dr Uju, Dr Iriani Setyaningsih, Dr Desniar, Dr 

Roni Nugraha dan fasilitator LPPM, Muhammad Umar Al 

Faruqi, SPi. Hadir pada kegiatan sosialisasi ibu-ibu 

pengupas rajungan dan pelaku usaha rumahan di Desa 

Waruduwur.

Menurut Umar, Kabupaten Cirebon memiliki potensi yang 

belum dimanfaatkan yakni cangkang rajungan. Terdapat 

industri-industri pengolahan rajungan di Cirebon dan 

menghasilkan limbah cangkang rajungan dalam jumlah 

yang besar. Cangkang rajungan sebenarnya masih dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain agar melestarikan 

lingkungan juga bisa dijadikan sebagai potensi usaha. 

Dalam kesempatan ini, Prof Nurjanah memaparkan materi 

tentang standar daging rajungan rebus dingin. Hal ini 

menjadi penting untuk masyarakat Desa Waruduwur yang 

mayoritas para kaum ibu bekerja sebagai pengupas daging 

rajungan. Masyarakat harus mengetahui standar mutu 

dalam industri pengolahan rajungan. 

Pengetahuan ini diperkuat dengan materi yang 

disampaikan Dr Roni tentang sanitasi dan penanganan 

rajungan. Penanganan dan pengaplikasian sanitasi yang 

baik pada proses pengolahan rajungan dapat menghindari 

potensi bahaya yang mungkin terjadi sekaligus memenuhi 

syarat mutu dan keamanan rajungan.

Materi keamanan pangan selanjutnya dan metode 

pegemasan kerupuk, label pangan dan strategi pemasaran 

dipaparkan juga oleh Dr Iriani. Pengemasan kerupuk yang 

tepat dapat meningkatkan daya simpan produk. Selain itu, 

label dan kemasan juga dapat meningkatkan nilai jual 

produk. 

Sementara itu, Dr Uju memaparkan tentang pemanfaatan 

cangkang rajungan menggunakan metode 

pengonsentratan air rebusan rajungan. Dr Desniar 

memaparkan pengolahan fermentasi rajungan karena 

limbah cair rajungan umumnya belum banyak 

dimanfaatkan.. Fermentasi dapat menjadi alternatif 

pengolahan dan pengawetan. Diantara alternatif produk 

fermentasi rajungan adalah pasta rajungan (daging dan 

cangkang), hidrolisat protein telur rajungan, dan 

pembuatan kaldu cangkang rajungan fermentasi. (**/Zul)
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Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alama, IPB University  menginisiasi 

kerjasama dengan IPPT (Advanced Medical and 

Dental Institute/AMDI), Universiti Sains Malaysia (USM), 

Rabu (18/12).  Sebanyak enam dosen IPB University yaitu 

Dr Akhiruddin, Dr Tony Ibnu Sumaryada, Dr Kiagus Dahlan, 

Dr Mersi Kurniati, Dr Irzaman, dan Dr Sitti Yani hadir dalam 

inisiasi kerjasama ini.

USM merupakan universitas terbesar kedua di Malaysia 

setelah University of Malaya yang memiliki QS Global 

World Ranking #165. Dalam bidang Fisika Medis, 

universitas ini merupakan salah satu universitas maju di 

Malaysia dengan rumah sakit pendidikannya yang 

dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang canggih dan 

modern. Inisiasi ini terkait kerjasama pendidikan dan riset 

bersama antara Departemen Fisika IPB University dan 

IPPT USM dalam bidang fisika medis dan biofisika.

 Delegasi Departemen Fisika IPB University mengunjungi 

beberapa fasilitas instalasi kesehatan yang digunakan di 

IPPT untuk mengobati pasien dan sarana riset bagi dosen 

USM khususnya dalam bidang kedokteran nuklir. Dalam 

kunjungan ini diadakan forum diskusi bersama antara 

delegasi Departemen Fisika IPB University dengan pihak 

IPPT USM yang diwakili oleh Dr Mohd Zahri Abdul Aziz 

yang merupakan salah satu staf pengajar dan pengelola 

fasilitas kesehatan di IPPT. Dr Zahri sangat mengapresiasi 

kunjungan Departemen Fisika IPB  University dan siap 

untuk membagi ilmu dan penelitian terkait fisika medis. 

Beberapa ide penelitian menarik yang dapat dilakukan 

bersama dibicarakan dalam pertemuan ini diantaranya 

yang terkait dengan proteksi radiasi. Selanjutnya 

dilakukan tur keliling ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang 

dimiliki IPPT USM. Tur keliling fasilitas kesehatan di 

Komplek Penyelidikan Klinikal USM diawali dengan 

mengunjungi fasilitas radiologi. Fasilitas radiologi terdiri 

atas alat fluoroskopi, CT-scan, magnetic resonance 

imaging (MRI), dan mamografi. Selain itu, ruang 

pembacaan detektor termoluminesensi (TLD-reader) juga 

dikunjungi, peralatan TLD-reader dapat diakses dan 

digunakan sebagai sarana penelitian di IPPT. Radioterapi 

yang terdiri atas teknik brakiterapi dan eksternal beam 

radiation therapy (EBRT) juga terinstal di IPPT. Teknik 

brakiterapi menggunakan sumber Iradium-192 sedangkan 

EBRT menggunakan linear accelerator (Linac) Elekta 6 dan 

10 MV. Metode treatment planning system (TPS) yang 

digunakan memanfaatkan perangkat lunak termutakhir 

untuk menghasilkan perhitungan dosis pasien yang tepat.

Selain radiologi dan radioterapi, IPPT USM juga memiliki 

fasilitas kedokteran nuklir termutakhir yakni PET-CT, dan 

SPECT-CT. Alat kesehatan ini lebih aman dibanding alat 

yang menggunakan radiasi namun masing-masing 

memiliki kekurangan yang dapat saling melengkapi. 

“Semua fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh IPPT dapat 

digunakan oleh dosen sebagai sarana penelitian yang 

mendukung publikasi yang berkualitas. Perisai radiasi 

yang digunakan untuk melindungi pasien dan pekerja 

radiasi sudah dilakukan sesuai standar yang dikeluarkan 

oleh International Atomic and Energy Agency (IAEA). 

Namun, penelitian pengembangan perisai radiasi yang 

ramah lingkungan dan berbiaya murah terus dilakukan”, 

kata Dr Zahri di sela-sela tur fasilitas radioterapi.

Ketu Departemen Fisika IPB University berharap untuk 

selanjutnya kerjasama antara IPPT USM dan Departemen 

Fisika IPB University dapat berjalan lebih intensif melalui 

pelaksanaan riset dan publikasi internasional bersama 

serta penyelenggaraan pendidikan bersama. (*/ris)

IPB University Inisiasi Kerjasama dengan AMDI, Malaysia
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Dosen IPB Mengabdi, Ajarkan Sertifikasi Halal 
pada Peternak Kelinci Potong

K
egiatan Dosen Mengabdi IPB University kembali 

hadir menyapa masyarakat. Masyarakat yang 

disapa kali ini merupakan para peternak dan 

pecinta kelinci dari berbagai wilayah Bogor dan sekitarnya. 

Acara yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University ini 

bertemakan tentang "ASUH Kelinci Kita". Kegiatan ini 

menghadirkan dua narasumber yang berasal dari 

Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, 

Fakultas Peternakan, IPB University. Kegiatan ini 

dilaksanakan di ruang sidang Pusat Studi Pembangunan 

Pertanian dan Pedesaan (PSP3), LPPM IPB University, 

Kampus Baranangsiang, Sabtu (14/12).

Kegiatan yang berupa bimbingan teknis (bimtek) ini 

dihadiri oleh 30 peserta yang mayoritasnya merupakan 

para peternak kelinci. Hadir sebagai salah satu 

narasumber, Dr Ir Henny Nuraini, M.Si membawakan 

sebanyak dua materi, yaitu tentang  "Sertifikasi Halal pada 

Industri Peternakan Kelinci" dan "Teknik Pemotongan yang 

Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH)".

Dr Henny memaparkan bahwa daging kelinci ini memiliki 

banyak keunggulan jika dibandingkan dengan daging dari 

jenis ternak lain. Daging kelinci memiliki kadar protein 

lebih tinggi; memiliki kadar lemak, kolesterol, dan garam 

lebih rendah; serta mengandung senyawa kitotefin, yang 

disinyalir merupakan obat dari penyakit asma.

Sayang sekali masyarakat di Indonesia belum begitu 

terbiasa dengan jenis daging yang satu ini. Salah satu 

penyebab kurang akrabnya masyarakat Indonesia untuk 

mengkonsumsi daging kelinci adalah terkait dengan status 

kehalalan dagingnya. Pada bimtek ini, para peserta 

diedukasi mengenai standar penentuan kehalalan suatu 

makanan, khususnya daging. Selain mengedukasi 

bagaimana teknik pemotongan kelinci yang benar, konsep 

ASUH ini sendiri merupakan suatu standar kualitas daging 

kelinci nantinya. Penerapan standar Aman, Sehat, Utuh, 

dan Halal ini akan semakin membuat masyarakat lebih 

yakin untuk mengkonsumsi daging kelinci karena 

kualitasnya akan lebih terjamin.

Tidak kalah menarik dengan Dr Henny, hadir Dr Komariah 

menyampaikan materi terkait "Teknologi Pengawetan dan 

Penyamakan Kulit". Dr Komariah menuturkan bahwa 

selama ini para peternak kelinci memang lebih 

memfokuskan untuk menghasilkan produk berupa daging  

beserta olahannya. Padahal, kulit dari kelinci pun akan 

memiliki nilai tambah yang menarik jika dikelola secara 

tepat. Selain dijadikan bahan dasar pada industri 

pembuatan tas, sepatu, ataupun jaket, kulit kelinci yang 

sedikit baret tampilannya tetap dapat dimanfaatkan untuk 

diolah menjadi kerupuk kulit atau krecek untuk 

dikonsumsi. Hal ini pun termasuk ke dalam upaya 

pengurangan limbah hasil produksi,” kata dosen IPB 

University ini.

Kegiatan ini pun turut menjadi wadah penyampaian 

aspirasi para penggiat usaha kelinci terhadap pemerintah. 

Turut hadir sebagai salah satu partisipan, drh 

Patriantariksina Randusari, MSi yang berasal dari Dinas 

Pertanian Kota Bogor. Ia sangat antusias dalam 

mendengarkan dan merespon aspirasi dari para peternak 

kelinci ini.

"Saya harap kegiatan seperti ini dapat dijadikan agenda 

rutin. Dengan adanya kegiatan seperti ini, industri kelinci 

akan semakin dikenal di kalangan masyarakat luas dan 

pemerintah. Saya menghimbau agar wacana-wacana 

bagus yang hadir di sini dapat ditindak lanjuti, khususnya 

untuk rumah potong kelinci. Tanpa adanya dukungan dari 

pemerintah, peternak seperti kami ini akan sulit sekali 

maju,” ujar Ahmad Syahril, salah satu peserta yang berasal 

dari komunitas Bogor Rabbit Center.

Semoga peternakan kelinci di Indonesia akan terus 

berkembang dan maju menjadi sebuah indsutri yang 

besar, layaknya industri dari berbagai ternak seperti ayam 

dan sapi. Dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar 

usaha peternakan kelinci dapat menjadi industri besar. 

(Awl/ris)
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Dosen IPB University Dampingi Kelompok Wanita Tani Cimahpar 

dalam Penanganan dan Pengolahan Daging

embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

LMasyarakat (LPPM) IPB University telah 

mengirimkan beberapa dosen ke berbagai wilayah 

yang ada di Bogor maupun luar Bogor. Salah satu wilayah 

yang menjadi sasaran dari program Dosen Mengabdi yaitu 

Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. 

Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah penanganan 

dan pengolahan daging dengan metode pendampingan 

secara langsung. Dosen yang diutus tersebut yaitu Dr 

Komariah. Pendampingan yang dilakukan oleh Dr 

Komariah yaitu sosalisasi mengenai penanganan dan 

pengolahan daging menjadi bakso dan nugget. 

Sosialisasi diselenggarakan di Posyandu RW 05 (19/11). 

Pada kegiatan pendampingan, peserta yang hadir dalam 

kegiatan tersebut terdiri atas Kelompok Wanita Tani (KWT) 

dan ibu rumah tangga. 

“Kelompok Wanita Tani merupakan aset dalam 

penyediaan pangan keluarga yang bermutu tinggi. 

Harapannya kegiatan ini dapat meningkatkan asupan gizi 

keluarga melalui olahan yang bermutu tinggi dan mudah 

dilakukan serta dapat menjadi sumber penghasilan 

tambahan bagi keluarga melalui usaha olahan daging,” 

tutur Dr Komariah.

Salah satu kader KWT, Mulyaningsih menyampaikan rasa 

terima kasih atas kesempatan yang diberikan pihak LPPM 

IPB University yang telah mendampingi ibu-ibu rumah 

tangga dalam penanganan dan pengelohan daging. 

“Alhamdulillah dengan adanya kegiatan dosen mengabdi 

saya dan warga Cimahpar khususnya RW 05 merasa 

senang karena mendapat ilmu. Pada awalnya kami tidak 

tahu, kini kami siap mencoba mempraktikkan di rumah. 

Ilmunya bermanfaat sekali, semoga apa yang diberikan 

oleh fasilitator dan dosen dapat bermanfaat bagi warga 

Cimahpar,” ujarnya.

Selain dapat meningkatkan wawasan mengenai 

penanganan dan pengolahan daging, harapannya materi 

yang telah disampaikan dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi sumber 

penghasilan tambahan bagi keluarga. Kegiatan ini ditutup 

dengan pembagian souvenir berupa inovasi-inovasi 

seperti benih matahari BM1, benih cabai Syakira, benih 

mentimun Marhamah dan benih terong Talang. 

(Nurul/RA)
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E
kspor benih lobster menuai kontroversi. Menteri 

Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo berencana 

membuka kran ekspor benih lobster atau benur. 

Padahal sebelumnya terdapat larangan ekspor benih 

lobster dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudji 

Astuti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan 

Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (Panulirus sp), 

kepiting (Scylla sp), dan rajungan (Portunus sp) dari 

wilayah RI.

Harga jual lobster yang menguntungkan menjadi pemicu 

penangkapan benih lobster secara terus menerus, 

ditambah lagi dengan permintaannya yang semakin 

meningkat. Jutaan benih lobster pun diekspor ke Vietnam, 

namun penangkapan benih yang tidak terkendali 

membuat hasil tangkapan menurun dan populasi lobster 

terancam. 

Hal ini mendorong Direktorat Publikasi Ilmiah dan 

Informasi Strategis menyelenggarakan diskusi Strategic 

Talk ke-9 dengan tema “Pro dan Kontra Kebijakan 

Pemanfaatan Benih Lobster” di Ruang Danau 2 Sekolah 

Pascasarjana Lantai 1, Kampus IPB Dramaga, Bogor, 

(27/12).

Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB 

University, Dr Eva Anggraini mengatakan, melalui diskusi 

ini IPB University bisa memberikan opsi-opsi kepada 

pemerintah untuk mereview kebijakan yang ada. Ada 

beberapa hal penting yang disuarakan oleh IPB University. 

Yang pertama adalah perlunya merevisi Permen KP 

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) yang 

mempertimbangkan data-data biologi. Kedua adalah 

ruang pengembangan penelitian yang harus dibuka.

“Untuk pengelolaan lobster secara berkelanjutan, dua hal 

yang perlu diperhatikan yaitu kelestarian stok dan 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu kita perlu juga 

melakukan percepatan pengembangan sistem budidaya 

lobster yang mencakup pembesaran, pendederan 

(juvenile, pulurus dan phyllosoma) dan pembenihan. Tidak 

lupa pula kita perlu melakukan penelitian lebih mendalam 

tentang lobster ini untuk melakukan prediksi,” terang Dr 

Irzal Effendi, dosen IPB University yang juga peneliti 

Teknik Produksi dan Manajemen Akuakultur.

Sementara itu Prof Dr Sulistiono, dosen IPB University dari 

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan 

menyampaikan rekomendasinya terhadap program tujuh 

pilar dalam membudidayakan lobster. Yakni melindungi 

daerah bertelurnya, sehingga bisa membuat peraturan 

beberapa hektar di pinggir yang menjadi tempat bertelur 

lobster, memberikan pengaturan penangkapan yang 

berbasis specific biological data, melakukan penangkapan 

berbasis kuota (yang dikelola oleh kelompok), melakukan 

pengembangan LAE (Lobster Aquaculture) di Wilayah 

Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terbaik, mewujudkan 

Sea Farming dan Sea Ranching, melakukan pengelolaan 

berbasis kelompok dan membuat sekolah perikanan 

lobster lapang untuk para nelayan.

“Bila suatu analisis ekonomi melibatkan ekosistem yang 

kompleks, interaksi antara masalah ekonomi dan 

lingkungan harus diatasi karena berbagai aktivitas 

ekonomi akan berdampak langsung maupun tidak 

langsung terhadap lingkungan yang menjadi sumber 

aktivitas ekonomi. Intinya adalah kelestarian sumberdaya 

itu adalah kunci dari pembangunan,” tutur Dr Nimmi 

Zulbainarni, peneliti dari Sekolah Bisnis, IPB University. 

(SMH/Zul)

IPB Selenggarakan Kajian Kebijakan Pemanfaatan Benih Lobster
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iga mahasiswa dari Program Keahlian Manajemen 

TIndustri Sekolah Vokasi IPB University yaitu Wulan 

Safitri, Ratna Elika, dan Jordan Rizky Maulana 

berhasil meraih Juara II lomba debat nasional yang 

diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 

(UPI), awal Desember lalu di Bandung.

Lomba debat ini mengangkat tema Quo Vadis Agent of 

Change dan Agent of Communication pada Generasi 

Milenial. Melalui esai yang berjudul “Mahasiswa sebagai 

Agen Perubahan yang Komprehensif Demi Kemajuan 

Bangsa dan Negara” ketiga mahasiswa ini berhasil masuk 

ke babak final dan menjadi juara kedua.

“Untuk lolos ke final, kita harus seleksi esai terlebih dulu. 

Kami mengangkat esai tersebut karena dinamisnya 

perkembangan zaman, sumberdaya manusia Indonesia 

perlu ditingkatkan sehingga bisa menghambat kemajuan 

bangsa apabila tidak dioptimalkan.

Gagasan kami lebih difokuskan pada revolusi mental 

seperti berjiwa pemimpin, berpikir kritis, serta memiliki 

wawasan yang luas. Berbekal ketiga hal ini, yang kami 

harapkan, pemuda-pemuda nantinya dapat menjadi 

penggerak di masyarakat”, tutur Ratna.

Gagasan perubahan yang diangkat juga menitikberatkan 

pada tiga aspek yaitu cakrawala, keterampilan dan 

pengabdian sehingga dapat benar-benar saling bersinergi.

Yang pertama, mahasiswa diwajibkan belajar banyak hal, 

baik ilmu yang diberikan oleh dosen maupun kajian dan 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan 

sekitar. Poin kedua yaitu dari ilmu yang didapat pada poin 

pertama, mahasiswa diharapkan menjadi pribadi yang 

terampil dan memiliki pola pikir yang kritis. Terakhir, 

berbekal pada poin pertama dan kedua, mahasiswa 

dituntut untuk dapat mengabdi di masyarakat. 

“Jadi penekanan mentalnya lebih ke pengetahuan, 

kreativitas dan kritis yang didasari kepedulian terhadap 

sesama,” tambah Ratna. Menurut Ratna, kunci 

keberhasilan hingga meraih juara dua yaitu kerjasama 

yang baik di tim dan saling menerima kritik. 

Lomba debat ini diikuti oleh 31 tim dari 20 perguruan 

tinggi di Indonesia dan diambil delapan tim terbaik untuk 

melaju ke final. (Ath/Zul)

Mahasiswa IPB University 
Juara 2 Lomba Debat Nasional Agent of Change
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E
rbron-C berhasil mendapatkan berbagai 

penghargaan di tingkat nasional maupun 

internasional. Pada tahun 2019 ini, setidaknya ada 

lima penghargaan yang berhasil diraih yaitu Medali emas 

poster dan presentasi di PIMNAS 32, Juara 1 Tanoto 

Student Research Award, juara 1 Agricultural Engineering 

for Sustainable Agriculture Production Student (AESAP) 

Design Competition, Juara 2 dalam ASEAN-India, dan yang 

terakhir adalah penghargaan pada Anugerah 

Kemahasisiwaan III Tahun 2019 oleh Direktorat 

Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Kemendikbud pada 13 Desember 2019, 

Jakarta.

Erbron C merupakan alat pengutip brondolan sawit yang 

berbasis mekanisme jepitan dari unit pengutip spiral baja 

ataupun dapat digunakan juga fiber rod untuk mengambil 

brondolan sawit disertai desain alat yang ergonomis. 

Erbron-C diciptakan oleh lima mahasiswa dari 

Departemen Teknik Mesin dan Biosistem IPB University 

yaitu Tegar Nur Hidayat, Sanhaji, Dikki Hendra Pratama, 

Affan Afrizal Gani, Maulana Malik Yusuf di bawah 

bimbingan Dr Ir Radite P.A. Setiawan, MAgr.

“Bersyukur, bangga dan puas ketika bisa mengaplikasikan 

ilmu keteknikan pertanian yang diajarkan di kuliah untuk 

membuat teknologi. Alat ini dapat menjadi salah satu 

solusi dari permasalahan turunnya kualitas dan kuantitas 

produksi minyak kelapa sawit akibat teknik pengutipan 

brondolan sawit yang masih menggunakan cara manual 

dan kadangkala para pekerja bahkan menggunakan alat 

garuk/sekop. Teknik manual ini dapat melukai sawit (asam 

lemak bebas meningkat) dan membawa banyak 

kontaminan (pasir, serasah, tanah). Hal ini dapat 

menurunkan rendemen minyak sawit (CPO) dan pada 

akhirnya dapat berpengaruh terhadap harga jual,” terang 

Tegar Nur Hidayat, sebagai Ketua Tim.

Tegar menerangkan bahwa ke depannya, ia bersama 

dengan empat rekannya akan melakukan pengembangan 

lebih lanjut. Erbron-C sudah mendapat nomor paten 

sederhana. 

“Kami juga telah melaksanakan secara nyata di lapangan 

melalui uji lapangan di PTPN VI, Jambi dan diterapkan 

langsung oleh para pekerja. Tahap ini sedang direvisi 

berdasar uji lapangan di PTPN VI. Jika telah direvisi dan 

alat telah optimal dari sebelumnya maka akan 

direncanakan produksi massal mengingat paten telah 

didapatkan dan alat ini sangat dibutuhkan di perkebunan 

sawit,” tambahnya.

Tegar bersama dengan rekan-rekannya membutuhkan 

waktu satu hari dengan satu tenaga kerja untuk membuat 

satu alat Erbron-C. Alat ini memiliki kemampuan sebagai 

pengutip brondolan sawit yang cepat, efektif dan bersih 

dari terikutnya kontaminan disertai desain yang kompak. 

Selain itu alat ini juga memiliki gagang yang dapat 

disesuaikan sehingga dapat memudahkan pekerja. 

Ditambah lagi biaya total yang digunakan untuk 

pembuatan Erbron-C terhitung murah. (SMH/Zul)

Erbron-C: Teknologi Kreasi Mahasiswa IPB University Ini 
Berhasil Meraih 5 Prestasi 
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Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan IPB University 
Ajak Pemuda Peduli Masyarakat dengan Global Volunteer Winter Course 

epartemen Ekonomi Sumber Daya dan 

DLingkungan Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM) IPB University bekerjasama dengan 

Association for the International Exchange of Students in 

Economics and Commerce (AIESEC) in IPB University 

menyelenggarakan SDGs and Natural Resources 

Management: Winter Course on Applied Sciences for 

Sustainable Tourism. 

Penyelenggaraan kegiatan ini berawal dari diluncurkannya 

program Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

mencakup 17 aspek pembangunan global.

AIESEC in IPB University sebagai organisasi kepemudaan 

internasional yang berfokus dalam pengembangan 

kepemimpinan dan kapasitas pemuda menyambut aktif 

kerjasama ini. Hal ini dikarenakan AIESEC in IPB University 

juga memberikan perhatian penuh dalam pencapaian 

Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) melalui 

berbagai kegiatan (social projects).

Global Volunteer Winter Course 2019 diselenggarakan 

dengan melibatkan delapan Exchange Participant dari dua 

negara, yakni Lithuania dan India serta sepuluh Local 

Volunteer. Para volunteer dibagi ke dalam dua project yang 

berbeda, yaitu Consumtrift yang berfokus pada SDGs 

Nomor 12 tentang Sustainable Consumption and 

Production serta Entrepreneur Youth Exploration yang 

berfokus pada SDGs Nomor 8 tentang Decent Work and 

Economic Growth. Exchange Participant akan 

melaksanakan project selama enam minggu dan akan 

aktif dalam pertukaran budaya serta pengembangan 

kepemimpinan.

Secara simbolis, Winter Course dibuka oleh Dekan FEM 

IPB University, Prof Dr R Nunung Nuryartono. Lebih lanjut, 

disampaikan materi oleh Prof Dr Akhmad Fauzi tentang 

Behavioural Economics for Achieving SDGs. Acara ini juga 

memberikan kesempatan kepada peserta program untuk 

melakukan focus group discussion mengenai project yang 

akan dilakukan dalam satu bulan ke depan. Acara ini 

kemudian ditutup dengan tur kampus yang bertujuan 

memperkenalkan Kampus IPB Dramaga kepada peserta 

program tersebut. (*/RA)
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Departemen Fisika FMIPA IPB University Jajaki Kerjasama 
dengan Csnano UTM Malaysia

D
epartemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University 

mengadakan kunjungan ke Center for 

Sustainable Nanomaterial (Csnano) Universiti Teknologi 

Malaysia (UTM), 18-19/12. CSNano UTM dipilih sebagai 

tempat kunjungan dengan mempertimbangkan kemajuan 

dalam bidang penelitian nanomaterial dengan 

menggunakan bahan dasar hayati yang ramah lingkungan. 

SCNano UTM juga memiliki kemajuan pesat terhadap 

publikasi internasional.

Kunjungan kali ini bertujuan untuk studi banding terhadap 

infrastruktur kemahasiswaan UTM, peralatan 

laboratorium pendidikan dan penelitian, serta workshop 

green synthesis nanoparticles. 

Kepala Divisi Fisika Terapan Departemen Fisika FMIPA IPB 

University, Dr Irmansyah Sofian mengungkapkan, selain 

studi banding, pada kunjungan ini dilakukan penjajakan 

kerjasama kegiatan pertukaran pelajar, kolaborasi riset, 

dan penggunaan fasilitas riset yang linier dengan visi dan 

misi Departemen Fisika khususnya pengembangan Divisi.  

Delegasi yang ikut serta dalam kunjungan ini diantaranya 

adalah Dr Siti Nikmatin, Dr Setyanto Tri Wahyudi dan Dr 

Irmansyah Sofian, Bambang Hermawan, MSi dan 

sejumlah perwakilan mahasiswa S2 Biofisika yaitu Angga 

Saputra, Nico Berlinson Fernando, Putri Lailatul Bintari, 

dan Adhi Rahmadian, serta perwakilan mahasiswa S1 

Fisika, Aditya Pratama Rico, Rohul Rizki Mubaroq dan 

Vanya Azzahra Chairunissa.

Kunjungan diawali dengan menghadiri short presentation 

oleh Assoc Prof ChM Dr Nik Ahmad Nizam Nik Malek 

(Director of CSNano). Pada penjelasannya, Dr Nik 

menjelaskan penelitian yang sedang dikembangkan oleh 

CSNano dan kelembagaan CSNano. Pada penjelasannya, 

CSNano menfokuskan pada pengaplikasian nanopartikel 

dalam kehidupan sehari-hari sekaligus memperhatikan 

sustainable initiative dari material tersebut. 

Dalam keanggotaannya, CSNano terdiri atas peneliti dan 

mahasiswa yang dibagi menjadi dua jenis keanggotaan, 

yaitu member penuh sebanyak lima peneliti dan associate 

member sebanyak tujuh peneliti. Penelitian yang banyak 

dilakukan oleh CSNano merupakan penelitian yang 

mengaplikasikan nanomaterial dalam lingkungan medis 

dan biologis. 

Pada pemaparan kali ini Dr Irmansyah menyampaikan 

aktivitas divisi yang ada di Departemen Fisika. Adapun 

kegiatan penelitian dan aplikasi hasil penelitian pada 

masyarakat disampaikan oleh Dr Siti Nikmatin.

Kunjungan dilanjutkan dengan mengikuti workshop green 

synthesis nanoparticles yang dibina oleh Dr Achmad 

Syafiuddin yang juga merupakan alumni S1 Fisika IPB 

University dan melanjutkan di laboratorium Departemen 

Medical Engineering, UTM, Malaysia. Pada kesempatan ini, 

rombongan delegasi ditunjukkan langkah-langkah 

pembuatan nanopartikel silver dengan metode green 

synthesis menggunakan daun ceri.

Di akhir lawatan, rombongan delegasi menghadiri 

workshop penulisan jurnal internasional oleh Dr Syaifudin 

yang kembali dilaksanakan di gedung UTM Space. Pada 

workshop ini, rombongan diajarkan mengenai tata cara 

menulis jurnal internasional yang baik, serta tips dan trik 

dalam menembus jurnal internasional yang berada pada 

predikat Q1. (Yani/RA)
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Dosen IPB Mengabdi, Beri Pelatihan Akuntansi Sederhana bagi UMKM 

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University melalui kegiatan 

Dosen Mengabdi menerjunkan para dosen  untuk 

memberikan pelatihan akuntasi sederhana bagi Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cimahpar, 

Kecamatan Bogor Utara,  Kota Bogor. Dosen mengabdi 

merupakan suatu kegiatan dosen non guru besar dan 

dosen guru besar IPB University sebagi bentuk 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan, 

difusi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

kesejahteraan bangsa. Salah satu wilayah yang menjadi 

sasaran dalam kegiatan dosen mengabdi yaitu Kelurahan 

Cimahpar.

Dalam kesempatan ini LPPM IPB University menghadirkan 

dosen yang telah mumpuni di bidangnya. Dosen yang 

mengabdi berasal dari tiga dosen dari Program Studi 

Akuntansi, Sekolah Vokasi, IPB University. Ketiga dosen 

tersebut yaitu Mela Nurdialy, SE, MAk, Eka Merdekawati, 

SE, MAk dan Aulia Hidayati, SE, MAk.  Kegiatan pelatihan 

dilaksanakan pada (25/11)  di Aula Kelurahan Cimahpar.

Sesi pertama pada kegiatan pelatihan akuntasi sederhana 

yang disampaikan oleh Mela Nurdialy. Mela memaparkan 

Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan 

(SI APIK) bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah untuk 

pencatatan transaksi keuangan. Menurutnya melalui 

aplikasi Si APIK dapat mempermudah bagi pelaku usaha 

dalam melakukan pencatatan secara rapi dan dapat 

memisahkan keuangan rumah tangga dan bisnis.

“Setiap UMKM pasti harus membuat laporan keuangan 

dan Si APIK adalah aplikasi akuntansi sederhana yang 

mudah digunakan oleh UMKM. Selain aplikasi Si APIK, ada 

pula aplikasi IMOOJI yang dapat digunakan sebagai alat 

mempromosikan produk melalui media sosial serta 

pembuatan google forms untuk melakukan survei produk. 

Harapannya melalui pembelajaran beberapa aplikasi dapat 

mempermudah UMKM dalam mengembangkan 

produknya,” ujarnya.

Sementara itu, Aulia Hidayati memaparkan tentang 

pengelolaan keuangan melalui pengenalan akuntansi 

berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, 

Menengah (SAK EMKM). UMKM yang berada di Kelurahan 

Cimahpar belum melakukan pencatatan keuangan 

sehingga perlu mengetahui dan mencatat laporan 

keuangan agar pengeluaran dan pendapatan yang masuk 

sesuai. “Melalui pelatihan pencatatan keuangan ini 

harapannya manajemen dalam pengelolaan usaha dapat 

menjadi lebih baik karena terdapat UMKM yang belum 

mengetahui jika ada produk-produk tertentu membuat 

rugi namun produk lain malah untung besar sehingga 

tidak menyadari bahwa selama ini yang rugi tertutup oleh 

produk yang marginnya besar,” tuturnya.

Kemudian Eka Merdekawati memaparkan mengenai 

pengelolaan keuangan dengan penyusunan Harga Pokok 

Produksi (HPP) yang akurat untuk menerapkan harga jual. 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelum kegiatan 

berlangsung, pelaku usaha belum melakukan penyusunan 

harga pokok produksi sehingga harga jual yang ditawarkan 

tidak sesuai dan tidak memberi pengaruh terhadap 

keuangan UMKM. 

“Saya memilih UMKM yang ada di Kelurahan Cimahpar 

untuk melakukan pelatihan akuntansi sederhana dengan 

topik terampil berhitung harga pokok produksi. Hal ini 

karena UMKM yang berada di Kelurahan Cimahpar relatif 

beragam jenisnya dan berdasarkan survei yang telah 

dilakukan, masih banyak UMKM yang belum membuat 

dan menghitung harga pokok produksi dengan benar 

sehingga terjadi kesalahan dalam menentukan harga jual 

sehingga mempengaruhi pengelolaan keuangan UMKM,” 

imbuhnya.

Salah satu pelaku usaha UMKM, Asep mengucapkan 

terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan LPPM 

IPB University yang telah mendatangkan dosen mengabdi 

ke Kelurahan Cimahpar untuk mengajarkan laporan 

keuangan dan akuntansi sederhana. “Terima kasih atas 

kesempatannya, kegiatan ini sangat baik dan membantu 

kami untuk bisa memahami kaidah pembukuan dan 

akuntansi,” ujarnya. Kegiatan ini ditutup dengan 

pembagian souvenir berupa produk inovasi-inovasi IPB 

University seperti sabun cair olive oil dan mie organik dari 

berbagai macam sayuran. (awl/ris)
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IPB University kembali menerjunkan sejumlah dosen 

untuk mengabdi ke berbagai daerah di Indonesia. 

Pengabdian ini ditujukan untuk penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan bangsa. 

Kali ini, program Dosen Mengabdi IPB University 

bertempat di Kelurahan Kebon Pedes, salah satu 

kelurahan yang merupakan sentra peternakan sapi perah 

di Kota Bogor. Para dosen berupaya membantu para 

peternak dalam menyelesaikan permasalahan yang 

seringkali dijumpai terkait kesehatan pemerahan dan 

pemasaran susu secara online. 

 

Kegiatan ini dihadiri oleh 22 orang peserta yang terdiri dari 

peternak sapi perah dan Dinas Pertanian Kota Bogor, 

bertempat di Majelis Ta'lim Ar-Rohman RT.04 RW.10 

Kelurahan Kebon Pedes Kota Bogor, Rabu (11/12).

 

Tim dosen terdiri dari dosen Divisi Kesehatan Masyarakat 

Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) IPB University 

yaitu Dr drh Herwin Pisestyani, M.Si, Departemen 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University, Dr Ma'mun Sarma, MS, M.Ec, Departemen Ilmu 

Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB 

University, Dr Ir Yeti Lis Purnamadewi, M.Sc.Agr. 

 

Dr Herwin Pisestyani menyampaikan bahwa hal 

terpenting yang harus dilakukan oleh peternak ialah 

memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Salah 

satunya dengan menyediakan susu sapi yang aman, halal, 

dan higienis.  “Ada beberapa faktor yang memengaruhi 

kesehatan ambing sapi yaitu teknik pemeliharaan, pakan 

yang digunakan, genetik, umur sapi, ukuran peternakan, 

teknik pemerahan, dan higiene pemerahan. Ambing yang 

sehat akan membuat produksi susu menjadi lebih tinggi,” 

ujar dosen IPB University ini.

 

Menurutnya, jumlah mikroorganisme yang tinggi pada 

susu sebagian besar disebabkan oleh sanitasi kandang 

dan alat perah yang tidak bersih. Dengan mengetahui 

teknik pemerahan susu yang higienis, diharapkan susu 

yang dihasilkan dapat lebih berkualitas, serta aman 

dikonsumsi oleh berbagai kalangan, terutama anak-anak. 

 

Sementara Dr Ma'mun Sarma dan Dr Yeti Lis 

Purnamadewi menyampaikan materi mengenai 

manajemen pemasaran susu secara online.  Menurut Dr 

Ma'mun Sarma, "Penjualan susu secara online memiliki 

keunggulan dikarenakan penjualan dapat dilakukan 24 jam 

full tanpa adanya jam tutup seperti halnya menjual di 

toko." Melihat pengguna media online yang sangat tinggi 

saat ini, diharapkan masyarakat akan memperoleh 

pendapatan lebih dari sektor penjualan susu secara online. 

 

Selain itu, Dr Yeti juga menyampaikan bahwa salah satu 

upaya untuk meningkatkan nilai jual susu adalah dengan 

memasarkan secara bersama melalui koperasi. "Koperasi 

bukanlah UMKM, melainkan wadah untuk UMKM dalam 

melakukan aksi bersama guna mencapai tujuan bersama, 

yaitu kesejahteraan para peternak sapi perah,” ujarnya. 

 

Tim dosen berharap dengan adanya kegiatan ini, usaha 

peternakan sapi perah di Kelurahan Kebon Pedes dapat 

semakin berkembang dan menjangkau pasar dengan lebih 

luas. 

 

Menanggapi hal tersebut perwakilan peternak, Eky 

menyampaikan dengan kehadiran Dosen Mengabdi IPB 

University di wilayahnya, dapat membawa gagasan dan 

harapan bagi para peternak sapi perah untuk lebih 

meningkatkan kualitas susu yang sesuai dengan standar, 

sehingga ke depannya susu yang dihasilkan dapat 

diterima oleh perusahaan besar. Hal ini merupakan suatu 

peluang dan harapan yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Usaha peternakan di Kebon Pedes merupakan usaha 

keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi. 

"Selama ini pihak yang menemui para peternak hanyalah 

mahasiswa. Dan hari ini kami sangat senang karena ada 

dosen yang mau menemui, memberikan pengetahuan dan 

berbagi ilmu guna menyelesaikan permasalahan para 

peternak disini,” imbuhnya. 

 

Ia berharap, melalui dosen mengabdi ini akan ada 

kerjasama-kerjasama lanjutan antara peternak, IPB 

University dan dinas pertanian sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat menjadi 

lebih baik, khususnya para peternak sapi perah di 

Kelurahaan Kebon Pedes. (awl)

Dosen IPB Mengabdi, Berbagi Ilmu di Sentra Peternakan Sapi Perah 
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Dosen IPB University Mengabdi Bantu Petani 
Manfaatkan Kulit Jambu dan Daun Ubi 

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University melalui 

kegiatan Dosen Mengabdi mengirimkan dosen 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan petani desa lingkar kampus IPB University 

khususnya Desa Cikarawang. Dosen mengabdi merupakan 

salah satu kegiatan dosen guru besar dan non guru besar 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dimiliki.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Cikarawang dan 

dihadiri peserta dari tokoh masyarakat, ketua gapoktan, 

pengurus posdaya dan para petani. Kamis (21/11).

 

Dosen mengabdi dari Departemen Biokimia Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. (FMIPA) IPB 

University, Dr Akhmad Endang Zainal Hasan 

menyampaikan tentang potensi yang dimiliki Desa 

Cikarawang. Menurutnya, berdasarkan potensi wilayah, 

Desa Cikarawang ini memiliki potensi pengembangan 

komoditas ubi jalar dan jambu kristal.

 

Dalam kesempatan ini Dr Akhmad memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai  pemanfaatan 

limbah kulit jambu dan daun ubi untuk dijadikan pupuk cair 

dengan cara polinasi. 

 

Menurutnya dengan memanfaatkan limbah pengolahan 

buah jambu seperti kulit jambu dan daun ubi jalar dapat 

memberikan manfaat bagi petani. Selain dapat 

memproduksi  pupuk dari bahan yang tidak terpakai juga 

dapat meningkatkan produksi jambu kristal tersebut. 

 

Sebelum memberikan tema sosialisasi ini, tim terlebih 

dulu mencari tahu mengenai potensi yang ada di Desa 

Cikarawang. Apa yang mungkin bisa diterapkan di desa ini 

dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Setelah 

mencari tahu muncullah ide untuk memberikan sosialisasi 

dengan tema pupuk cair dengan cara polinasi.

 

Dr Akhmad Endang juga mengarahkan warga yang hadir, 

apabila ada permasalahan yang harus dipecahkan dari 

usaha pertaniannya, warga dapat bertanya atau 

berkonsultasi langsung ke pihak IPB University.  

 

“Harapannya kita semua bisa membangun Desa 

Cikarawang agar pertaniannya lebih maju dan 

memperoleh ilmu yang berkah dari ilmu yang kita peroleh 

itu dan tentu mudah-mudahan kita mendapat ridho dari 

Allah SWT,” ujarnya.

 

Plt Kepala Desa Cikarawang, Edi Supardi menyampaikan 

rasa terima kasih kepada LPPM IPB dan juga dosen IPB 

University yang telah memberikan pengetahuan dan 

motivasi kepada masyarakat Cikarawang khususnya 

Gapoktan  wilayah Cikarawang. “Berkat bimbingannya 

Alhamdulillah kelompok petani yang ada di Desa 

Cikarawang sangat berkembang maju. Kami berharap 

dengan adanya kerjasama ini Desa Cikarawang lebih maju 

dan berkembang ke arah lebih baik. Warga Cikarawang 

sangat  berterima kasih kepada IPB University, ” ungkap 

Edi.

 

Kegiatan ini diakhiri dengan demo pembuatan pupuk cair 

kemudian menyerahan sampel pupuk cair dan pembagian 

souvenir hasil dari inovasi IPB University. (Awl/ris)
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Dosen IPB University Dampingi Warga Kampung 
Belentuk Buat Pupuk Organik Cair dari Limbah Rumah Tangga

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University menerjunkan 

beberapa dosen ke beberapa wilayah di Bogor 

maupun luar Bogor melalui kegiatan dosen mengabdi. 

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran dalam kegiatan 

dosen mengabdi yaitu Kampung Belentuk, Kelurahan 

Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara,  Kota Bogor. Kelurahan 

Cimahpar merupakan salah satu wilayah yang berada di 

lingkar kampus Sekolah Vokasi IPB University. 

Pada kegiatan dosen mengabdi, tema yang diusung yaitu 

pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik 

cair. Tema ini dipilih dikarenakan di Kelurahan Cimahpar 

khususnya Kampung Belentuk tidak ada Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) sehingga pengelolaan sampah 

diperlukan agar dapat termanfaatkan secara optimal. 

Dosen yang mengabdi merupakan dosen dari Program 

Studi Analisis Kimia, Sekolah Vokasi, IPB University. Dosen 

tersebut yaitu Ika Resmeiliana, SHut, MSi. Kegiatan dosen 

mengabdi diawali dengan sosialisasi yang dihadiri oleh 28 

warga (1/12) di Aula Kampung Belentuk.

“Warga Kampung Belentuk sudah peduli terhadap 

lingkungan. Dalam hal ini telah sadar mengenai pemilahan 

sampah organik dan anorganik. Masyarakat telah 

berupaya membuat lubang biopori, hanya saja keluhannya 

adalah lubang biopori cepat penuh, karena sampah 

organik sisa masakan dan sisa sayuran/kulit buah segar 

dijadikan satu dalam lubang biopori. Oleh karena itu perlu 

adanya pemanfaatan sampah organik sisa sayuran segar 

dan buah salah satunya adalah dibuat pupuk organik cair. 

Pupuk organik cair ini sangat bermanfaat bagi tanaman,” 

ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Kampung Belentuk yang telah aktif 

dalam kegiatan menjaga lingkungan. Selain sudah 

memiliki kurang lebih 200 lubang biopori dan composting, 

Kampung Belentuk sudah tecatat menjadi kampung 

terbersih versi perumahan swadaya dari Radar Bogor 

tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa 

masyarakat sudah mulai belajar mandiri dan berupaya 

untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitar 

lingkungannya. 

Fauziah, salah satu kader Kelompok Wanita Tani (KWT) 

mengucapkan terima kasih kepada LPPM IPB University 

yang telah memberi kesempatan kepada Kampung 

Belentuk untuk belajar mengenai pupuk organik cair. “Saya 

ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan fasilitator, 

dengan adanya kegiatan dosen mengabdi dapat 

menambah pengetahuan masyarakat . Semoga ilmunya 

bisa bermanfaat dan ke depannya bisa diapresiasi lagi. 

Pupuk organik cairnya sudah jadi dan sudah diaplikasikan 

ke tanaman,” ujarnya.

Harapannya, melalui dosen mengabdi kegiatan dapat 

terus berkelanjutan agar dapat memberikan kontribusi 

untuk memaksimalkan pengelolaan limbah rumah tangga. 

Kegiatan ini ditutup dengan pembagian souvenir inovasi-

inovasi IPB University. Souvenir yang dibagikan yaitu 

berupa berbagai macam benih seperti benih bunga 

matahari BM1, benih cabai Syakira, benih terong talang 

dan benih pepaya Calina. (Nurul/RA)
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Dosen IPB Mengabdi, 
Sosialisasikan Budidaya Domba dan Kambing di Cimahpar

alam rangka mensosialisasikan budidaya domba 

Ddan kambing di Kelurahan Cimahpar, IPB 

University mengadakan kegiatan Dosen 

Mengabdi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University. Dosen mengabdi yang ditugaskan dalam 

kegiatan ini yaitu Dr Sri Rahayu, dosen Fakultas 

Peternakan IPB University. Kegiatan ini dilakukan untuk 

pengabdian kepada masyarakat bertempat di Kelurahan 

Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, 30/11. 

Kegiatan ini dilatarbelakangi karena adanya beberapa 

usaha peternak yang ada di Kelurahan Cimahpar dan 

belum pernah diadakannya sosialisasi mengenai 

peternakan. 

 

Pada kegiatan pendampingan, peserta yang hadir dalam 

kegiatan tersebut sebanyak 8 orang yang terdiri atas 

pelaku budidaya ternak kambing dan domba. Dr Sri 

Rahayu menyampaikan materi mengenai prasarana dan 

sarana budidaya ternak kambing dan domba, tata laksana 

pengembangbiakan atau pembibitan dan kesehatan 

hewan. 

 

Dr Sri Rahayu menjelaskan, Kelurahan Cimahpar 

merupakan wilayah yang memiliki populasi peternak 

relatif banyak dibandingkan kelurahan yang lain. 

“Berdasarkan survei yang telah dilakukan, budidaya yang 

dilakukan sudah baik hanya saja belum memperhatikan 

kebersihan dan manajemen perkandangan. Harapan saya, 

melalui dosen mengabdi populasi peternak di wilayah 

pinggiran kota dapat meningkat dan peternak yang sudah 

ada, mampu meningkat produktivitasnya,” papar dosen 

IPB University ini.

 

Peneliti IPB University ini juga mengapresiasi kelompok 

peternak yang ada di Kelurahan Cimahpar karena setiap 

tahunnya mengikuti bursa penjualan ternak dan kambing 

di Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Salah 

satu peternak,  Didin mengucapkan terima kasih kepada 

LPPM yang telah memberikan kesempatan kepada RW 03 

untuk diadakannya sosialisasi budidaya kambing dan 

domba. “Alhamdulillah dengan terlaksananya kegiatan 

sosialisasi budidaya kambing dan domba kami di sini kami 

mendapat wawasan baru dan semoga dapat kami 

terapkan,” tuturnya. 

 

Selain meningkatkan wawasan mengenai domba dan 

kambing, harapannya kegiatan ini dapat berlanjut agar 

dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan 

produktivitas peternakan. Kegiatan ditutup dengan 

pembagian souvenir yang berupa inovasi-inovasi dari IPB 

University seperti permen cajuput dan gula aren semut 

serbuk. (Awl/ris)
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Dosen IPB Mengabdi, Keluar Masuk Desa 
Berikan Solusi bagi Masyarakat

engabdian kepada masyarakat adalah tugas lain 

Pseorang dosen disamping mendidik dan 

melakukan riset. Turun bertemu dengan 

masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyerap 

aspirasi serasa berpikir menyiapkan jawaban solutif 

menjadi kegiatan empatif seorang dosen.

Dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM), dosen IPB University 

menebar peduli melalui ragam disiplin keilmuan yang 

dimilikinya. Sepanjang bulan November 2019 lalu, 

beragam keilmuan dan ketrampilan telah dibawa para 

dosen IPB University ke tengah-tengah masyarakat, 

terutama di 17 desa/kelurahan lingkar kampus Dramaga, 

Bogor. Ribuan anggota masyarakat telah merasakan 

manfaat program Dosen IPB Mengabdi ini.

Kepala LPPM IPB University, Dr Aji Hermawan 

mengatakan, Dosen IPB Mengabdi adalah upaya 

bagaimana mempertemukan keahlian yang dimiliki dosen 

dengan persoalan-persoalan desa sehingga diharapkan 

dapat memberikan solusi jitu bagi masyarakat, terutama 

di pedesaan.

Lebih lanjut dikatakannya, dosen-dosen IPB University 

datang dari berbagai fakultas atau sekolah ke desa-desa 

membawa inovasi, teknologi, dan ketrampilan.

Dosen-dosen IPB dari Fakultas Pertanian berbagi 

wawasan soal budidaya hemat air untuk padi sawah, 

palawija dan sayuran, pot komunal bumbu,  perencanaan 

tata ruang pedesaan, perencanaan zonasi ruang 

agrowisata khususnya agrowisata talas Situ Gede, 

pemetaan partisipatif menggunakan locus map untuk 

pembuatan peta potensi desa, pemanfaatan cendawan 

dan bakteri sebagai pupuk dan pestisida hayati, 

pengenalan ulat Grayak, pengenalan cendawan 

entomopatogen, penerapan pengendalian hama terpadu  

pada tanaman jambu, dan sebagainya.

Dosen-dosen IPB dari Fakultas Kedokteran Hewan 

memberikan wawasan soal higiene dan sanitasi, 

penyediaan pangan halal melalui jaminan penyembelihan 

halal, penularan penyakit dari hewan ke manusia 

(zoonosis), serta pengomposan manure secara efektif.
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Sementara itu  para dosen IPB dari Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan berbagi ilmu eksplorasi sumberdaya 

kelautan dalam mendukung kemaritiman Indonesia dan 

memperkenalkan teknologi budidaya ikan dengan bioflock.

Dari Fakultas Peternakan, para dosen IPB membawa 

inovasi solutif budidaya ayam kampung, budidaya domba 

dan kambing, budidaya jangkrik, pengenalan hijauan pakan 

berkualitas Indigofera,  hingga teknologi pengolahan hasil 

ternak diantaranya pembuatan bakso dan nugget.

Sedangkan konsep pengembangan desa wisata, 

pengenalan tumbuhan obat dan potensinya dalam 

pembangunan agrosilvofarmaka, pengembangan sistem 

agrosilvofarmaka sebagai upaya peningkatan 

produktivitas tanaman kayu, pangan dan obat 

diperkenalkan oleh dosen-dosen IPB dari Fakultas 

Kehutanan.

Dosen-dosen IPB dari Fakultas Teknologi Pertanian 

membawa teknologi pembuatan biodesel dan sabun dari 

minyak jelantah, sistem irigasi hemat air dengan system 

of rice intensification (SRI), perbaikan prasarana 

lingkungan untuk mengurangi kawasan kumuh, pemilihan 

makanan yang sehat dan pembacaan kemasan makanan.

Adapun solusi dari permasalahan pengembangan sistem 

informasi, cara menjaga kualitas air, bijak menggunakan 

listrik, pengenalan biodiversitas: metabolisme hewan 

dikenalkan oleh dosen-dosen IPB dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.  Disamping itu 

juga diperkenalkan sistem imunitas hewan, mikroba di 

sekitar kita dan fisiologi tumbuhan, penanganan limbah 

kimia rumah tangga, peningkatan produksi jambu kristal 

dengan cara polinasi dan pupuk cair mandiri. Untuk para 

guru-guru tingkat SMA, ditawarkan metode peningkatan 

kemampuan pembuatan soal matematika yang menarik 

bagi hingga pemantapan penguasaan materi mekanika 

bagi guru-guru fisika.

Dosen-dosen IPB dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

memberikan edukasi peminjaman uang di era modern, 

strategi pemasaran produk, minat dan motivasi : 

mengenal potensi diri dan membangun future skil", 

strategi mengelola hubungan pelanggan yang saling 

menguntungkan, dan sebagainya.

Dosen-dosen IPB dari Fakultas Ekologi Manusia berbagi 

ilmu tentang keluarga untuk pencegahan stunting, ruko 

baca, pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) dan 

Usaha Kelompok Berbasis Potensi Agroekosistem dan 

Sumberdaya Manusia, dan sebagainya.

Sementara dosen-dosen IPB dari Sekolah Bisnis 

menawarkan ilmu-ilmu bisnis kepada masyarakat desa 

diantaranya bagaimana strategi berbisnis, pemasaran 

produk, dan manajemen keuangan, dan sebagainya.

Dosen-dosen Sekolah Vokasi pun tak mau ketinggalan. 

Mereka datang dengan ragam tawaran inovasi 

diantaranya wawasan pangan sehat dari lahan 

pekarangan, kesiapsiagaan bencana, pengenalan 

permainan anak, bahasa Inggris untuk siswa Sekolah Luar 

Biasa, pelatihan akuntansi sederhana, strategi mengenali 

jenis peminjaman modal usaha dalam Pengembangan 

Usaha Kecil dan Menengah, penyuluhan koperasi sebagai 

penggerak usaha mikro kecil dan menengah, dan 

sebagainya. (*)



20

Guru Besar IPB University, Matahari Istimewa 
Karena Allah SWT Ciptakan Bumi sebagai Planetnya

asjid Al Hurriyyah IPB University, Kampus 

MDramaga (26/12) gelar sholat gerhana 

matahari. Hadir Prof Dr Husin Alatas sebagai 

khatib serta Ahmad Alfandi Ali mahasiswa Fakultas 

Kehutanan sebagai imam sholat. 

Pada pembukaannya Guru Besar Departemen Fisika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 

ini mengutip sebuah ayat dari surah Ali Imran yang 

berbunyi: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal. Yaitu 

orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk 

atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya 

Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-

sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka". 

Semenjak zaman dulu, penduduk Mesir Kuno, Babilonia, 

Mesopotamia, Yunani Kuno, Cina hingga India sudah 

melakukan pengamatan terhadap benda langit. Tetapi, di 

tangan kaum Musliminlah pengetahuan tentang langit 

tersebut kemudian menjelma menjadi salah satu cabang 

sains modern yang saat ini dikenal sebagai Astronomi. 

“Astronomi adalah sebuah disiplin ilmu fisika yang 

mempelajari dinamika benda-benda langit. Hari ini kita 

diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk melihatnya. Yaitu 

dinamika matahari dan bulan. Memikirkan ciptaan Allah 

SWT hendaknya harus dijadikan sebagai aktivitas rutin kita 

sehari-hari dalam menjalankan amanah sebagai 

pemimpin di muka bumi demi kemaslahatan bersama,” 

tuturnya. 

Ia menjelaskan bahwa kaum muslimin diperintahkan 

untuk menjadi rahmat bagi alam semesta melalui adab 

dan ilmu, telah membuktikan diri dalam sejarah mampu 

menjadi motor penggerak pertama kebangkitan sains 

modern jauh sebelum gerakan Renaissance dan 

Aufklarung di Eropa. Kaum Muslimin saat itu dapat secara 

gemilang memimpin peradaban dikarenakan teguh dan 

konsisten menjalankan perintah Allah SWT yang pertama, 

yaitu membaca dan yang mereka lakukan adalah 

membaca Alam Semesta.

Ia menambahkan, matahari yang diperkirakan berumur 

sekitar 4.6 milyar tahun, merupakan salah satu dari 

triliunan bintang di alam semesta yang berada di dalam 

galaksi Bima Sakti. Matahari memiliki ukuran setara 

dengan 1,3 juta kali ukuran bumi. Ukuran ini pun relatif 

masih kecil dibandingkan dengan bintang Scuti di 

konstelasi Scutum galaksi Bima Sakti, yang memiliki 

volume satu milyar kali matahari.
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“Yang membuat matahari menjadi istimewa adalah Allah 

SWT menciptakan di sekitarnya planet bernama bumi, 

yang berada di sebuah zona bernama goldilocks. Di zona 

goldilocks inilah air memungkinkan berada dalam bentuk 

cair pada suhu kamar, sehingga pada gilirannya Allah SWT 

berkehendak menciptakan manusia untuk bertasbih 

memuji kebesarannya,” jelasnya.

Meski berperan terhadap stabilitas iklim bumi, namun 

pada dasarnya sinar matahari membahayakan kehidupan 

jika terpapar dengan intensitas tinggi.  Atas kerahiman 

Allah SWT, bumi diciptakan lengkap dengan fasilitas 

medan magnet yang sanggup membelokkan partikel-

partikel tersebut, sehingga bertumbukan dengan atmosfir 

bumi memperlihatkan tarian indah cahaya berupa aurora 

yang gemerlap di kutub utara dan selatan bumi.

Selain matahari, bumi juga setia ditemani oleh bulan yang 

bertindak sebagai satelit pengiring. Bulan yang terbentuk 

akibat adanya tumbukan antara bumi pada sekitar 4 

milyar tahun silam dengan objek langit lain memiliki peran 

penting bagi bumi. Meski berukuran 50 kali lebih kecil dari 

volume bumi, gravitasi bulan mampu menjaga stabilitas 

rotasi bumi. Tanpa kehadiran bulan, bumi akan bergerak 

dengan kelajuan rotasi yang lebih besar, sehingga tidak 

memungkinkan adanya kehidupan di permukaannya.

“Bagi kaum Muslimin, bulan berfungsi pula sebagai 

patokan penentu kalender Hijriah. Hal ini terjadi karena 

kepatuhan bulan, termasuk matahari, dalam mengikuti 

sunnatullah untuk beredar dalam orbit yang stabil 

sebagaimana diindikasikan oleh Al-Qur'an dalam surah 

Yasin, yang artinya: "...dan matahari berjalan di tempat 

peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang 

Mahaperkasa, Maha Mengetahui. Dan telah Kami 

tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga 

kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidaklah 

mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun 

tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar 

pada garis edarnya,” ujarnya.

Pada setiap pertemuan gerhana matahari, khatib 

merasakan pengalaman spiritual yang sulit diungkapkan. 

Ukuran matahari setara dengan 65 juta buah bulan yang 

disatukan, tetapi karena jarak keduanya relatif jauh 

menyebabkan secara paralaks piringan bulan mampu 

menutupi piringan matahari.

 “Selain itu, kita dipertunjukkan pula dengan kenyataan 

bahwa keduanya mengapung di angkasa, tanpa ada tiang 

yang penyangganya. Subhanaka inni kuntu 

minadzdzalimin”, ungkapnya.

Gerhana kali ini memiliki keistimewaan tersendiri, karena 

di seluruh Indonesia dapat mengamati peristiwa tersebut, 

sehingga dapat melaksanakan salah satu sunnah yang 

dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW yaitu shalat 

gerhana.

Guru Besar FMIPA ini menjelaskan bahwa hikmah terbesar 

dari sholat serta peristiwa gerhana ini ialah betapa Islam 

menjunjung tinggi rasionalitas. "Sebagaimana ditekankan 

dalam hadits Baginda Nabi Muhammad SAW dalam 

riwayat Bukhari-Muslim: "Sungguh, gerhana matahari dan 

bulan tidak terjadi sebab mati atau hidupnya seseorang, 

tetapi itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah 

SWT. Karenanya, bila kalian melihat gerhana matahari dan 

gerhana bulan, bangkit dan shalatlah kalian," ujarnya.

Islam menjunjung tinggi kegiatan yang bersifat ilmiah, 

yang menghantarkan orang pada pemahaman betapa 

besar ciptaan Allah SWT, serta tidak ada yang diciptakan 

dengan kesia-siaan. Sudah selayaknya kita meningkatkan 

ketakwaan kepada Allah SWT, juga dimanfaatkan untuk 

meningkatkan komitmen kita untuk terus mempelajari 

kebesaran dan kemanfaatan ciptaanNya melalui riset yang 

berkualitas baik dan terstruktur. 

Ia menambahkan bahwa muslimin pernah memegang 

tampuk penguasaan sains di masa lalu. Oleh karena itu, 

tekad untuk mengambil alih kembali tampuk 

kepemimpinan sains ke tangan kaum muslimin sangat 

perlu dicanangkan, yang hanya dapat diperoleh dengan 

kerja cerdas dan keras, serta berpegang teguh secara 

konsisten pada Al- Qur'an dan tradisi Nabi yang tertuang 

dalam sunnah beliau. “Semoga apa yang kita lihat hari ini 

membawa hikmah dan berkah kepada kita semua”, 

tandasnya. (dh/IR/Zul)
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