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Laboratorium IPB University Tempat Uji COVID-19 
Terapkan Tingkat Keselamatan Hayati Level 2

Laboratorium IPB University pekan ini sudah siap 

untuk menjadi tempat uji COVID-19. Menurut Dr 

drh Diah Iskandriati, Peneliti Senior sekaligus 

Biosafety Officer Pusat Studi Satwa Primata (PSSP), 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) mengatakan ada beberapa aspek keamanan yang 

sudah diterapkan di laboratorium IPB University. 

Menurutnya pengujian untuk SARS-CoV-2 penyebab 

COVID-19 mencakup metode untuk mendeteksi 

keberadaan virus atau mendeteksi antibodi yang 

dihasilkan sebagai respons terhadap infeksi. Keberadaan 

virus pada sampel pasien umumnya dikonfirmasi oleh 

teknik real time RT-PCR, yang mendeteksi RNA 

Coronavirus. 

“Tes ini hanya mendeteksi RNA (bukan virus yang aktif 

atau hidup) dari SARS-CoV-2 dan digunakan untuk 

mengkonfirmasi infeksi yang sangat baru atau aktif. Uji ini 

dapat dilakukan pada spesimen saluran pernapasan yang 

diperoleh dengan berbagai metode, termasuk sampel 

swab nasofaring atau sampel sputum (dahak),” ujarnya.

Laboratorium IPB University hanya melakukan pengujian 

real time RT-PCR terhadap spesimen klinis yang datang ke 

laboratorium dan langsung diberi larutan (buffer pelisis) 

yang akan menonaktifkan virus namun tidak merusak 

genom RNAnya. RNA dari virus tersebut tidak bisa lagi 

menginfeksi inang.

Laboratorium IPB University juga telah mengambil 

beberapa langkah mitigasi terkait keselamatan dan 

keamanan bekerja untuk memastikan tidak terjadi pajanan 

kepada personil maupun kontaminasi lingkungan. Salah 

satu langkah penting mitigasi yang dipersiapkan adalah 

hanya menggunakan laboratorium yang memiliki tingkat 

keselamatan hayati 2 (Biosafety Level-2) yang mengacu 

kepada pedoman WHO. Laboratorium ini memiliki 

perimeter atau lapisan pengaman sebelum mencapai area 

publik. Spesimen klinis yang diterima langsung 

dimasukkan ke dalam laboratorium dan tidak dibuka di 

area umum. Spesimen klinis diproses dalam peralatan 

keselamatan yang disebut dengan Biosafety Cabinet (BSC) 

yang memungkinkan keselamatan bekerja dan keamanan 

lingkungan karena BSC tersebut menyaring semua partikel 

di udara maupun kontaminan melalui filter HEPA, sebelum 

udara dialirkan ke lingkungan laboratorium. 

“Selain itu, sebelum keluar dari laboratorium, semua 

limbah padat didekontaminasi dengan alat autoclave 

dengan suhu 121 derajat celcius dan tekanan 15 psi. 

Suatu kondisi yang menyebabkan semua mikroorganisme 

mati. Semua personil yang terlibat dalam pengujian telah 

mendapat pelatihan keselamatan baik di dalam maupun di 

luar negeri dan memiliki pengalaman bekerja dengan agen 

patogen lebih dari lima tahun. Semua aktivitas pengujian 

ini telah dikaji dan mendapat persetujuan dari Komisi 

Biorisiko,” imbuhnya. (dh/Zul)
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Alumni Sekolah Vokasi IPB University Salurkan 100 Paket Bingkisan 
kepada Mahasiswa Terdampak COVID-19

H
impunan Alumni Sekolah Vokasi (HA-SV) IPB 

University melalui program HA-SV IPB Peduli 

telah menyalurkan  bantuan tahap pertamanya 

kepada mahasiswa Sekolah Vokasi yang dalam situasi 

pandemi COVID-19 ini tetap bertahan di Kota Bogor. 

Bantuan yang disalurkan merupakan kontribusi nyata para 

alumni dalam membantu pemerintah meringankan 

dampak penyebaran virus COVID-19. 

“HA-SV IPB University menilai ada tiga isu yang perlu 

mendapatkan perhatian yaitu terbatasnya Alat Pelindung 

Diri (APD) tenaga medis yang menangani pasien COVID-

19, masyarakat yang kesulitan mendapatkan hand 

sanitizer dan para mahasiswa yang masih bertahan di 

Kota Bogor dan kekurangan biaya. Oleh sebab itu bantuan 

pertama yang terkumpul dari para alumni akan difokuskan 

ke tiga hal itu,” ungkap Muhammad Afrizal, Ketua Umum 

HA SV-IPB University yang dihubungi melalui pesan 

elektronik.

Bantuan-bantuan tersebut telah diserahkan secara 

langsung kepada para mahasiswa pada hari 5/4 oleh 

Wakil Sekjen I HA-SV IPB University, Fhosya Apriando, 

didampingi oleh Ketua Bidang Sosial dan Kemasyarakat, 

Indra Kesuma, Bendahara, Dara Nabilah serta para 

relawan HA-SV IPB Peduli. Bantuan tersebut berupa paket 

bingkisan yang berisi hand sanitizer, masker, vitamin C, 

susu dan sembako untuk kebutuhan sehari-hari. 

“Penyaluraan tahap pertama kami targetkan 100 

mahasiswa, meskipun nilai sumbangan dari kami memang 

kecil, tapi mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit 

membantu adik-adik kita mahasiswa. Disamping itu kami 

juga terus melakukan penggalangan donasi dengan 

sasaran utama donatur adalah para Alumni Sekolah 

Vokasi IPB University,” ucap Indra Kesuma.

Hingga saat ini, HA-SV IPB University masih menghimpun 

data para mahasiswa yang masih bertahan di Kota Bogor 

yang membutuhkan bantuan dan membuka donasi tahap 

kedua. HA SV juga telah menyalurkan bantuannya kepada 

masyarakat dan tenaga medis rumah sakit di Kota Bogor. 

Bantuan kepada masyarakat berupa masker dan hand 

sanitizer sedangkan bantuan yang akan disalurkan ke 

rumah sakit berupa APD seperti kacamata pelindung, 

sarung tangan medis, jas, hand sanitizer, hand soap, dan 

vitamin C. (**/Zul)
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Zakat Bisa Menyelamatkan Hidup Manusia

S
ebagian umat muslim masih banyak yang belum 

memahami hakikat dan perbedaan antara zakat, 

infaq, sodaqoh dan wakaf. Secara definisi kita bisa 

mencari banyak rujukan dari berbagai ulama di dunia. Akan 

tetapi bagaimana secara sederhana kita bisa gambarkan 

peranan secara ekonomi dan posisi masing masing 

instrumen tersebut. 

Menurut Muchamad Bachtiar dari Unit Pengelolaan Dana 

Lestari dan Wakaf IPB University, zakat bersifat wajib, 

jumlah dan waktunya ditentukan, juga penerimanya. Zakat 

lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dharuriyah 

(darurat) dengan menjamin keselamatan hidup manusia 

atau penerima zakat. 

Sementara infaq dan sodaqoh lebih fleksibel, baik 

waktunya, penerima maupun jumlahnya (meskipun 

terbatas) namun tetap dalam koridor dharuriyah dan 

hajiyyat. Kebutuhan hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan 

sekunder, dimana jika tidak terwujudkan keperluan ini 

tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan 

mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin 

berkepanjangan. Tetapi sifat daruratnya tidak sampai ke 

tingkat yang menyebabkan kepunahan atau sama sekali 

tidak berdaya. 

“Jadi yang membedakan al-dharuriyyah dengan al-

hajiyyah adalah pengaruhnya kepada keberadaan 

manusia. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan 

untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan 

kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan. Fungsi lain 

infaq dan sodaqoh secara ekonomi adalah menjadi 

instrumen “kail” agar dapat memenuhi kehidupannya 

sendiri ke depan dan tidak menggantungkan diri dari orang 

lain terus menerus,” ujarnya.

Sementara, wakaf bersifat sustainable, berorientasi 

jangka panjang (tahsiniyyat) dan jumlahnya signifikan. 

Dengan karakteristik tersebut, wakaf menjadi instrumen 

islamic philanthropy yang berperan dalam mewujudkan 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembangunan 

yang berkelanjutan. Wakaf juga menjadi instrumen yang 

dapat melakukan perubahan terhadap sebuah peradaban. 

Instrumen ini mempunyai keselarasan cita-cita dengan 

keberadaan sebuah perguruan tinggi yang tertuang dalam 

Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat). 

Bila dilihat konteksnya maka Tri Dharma adalah kegiatan 

yang bersifat sustainable dan beriorientasi jangka panjang 

sebagaimana karakter wakaf dalam Islamic philanthropy. 

Bangun peradaban manusia melalui pendidikan dengan 

instrumen pendukungnya adalah wakaf. (**/Zul)
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Mahasiswa dan Alumni IPB University Asal Kudus 
Bergerak Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19

ahasiswa IPB University yang tergabung 

Mdalam Organisasi Mahasiswa (Omda) Keluarga 

Kudus Bogor Menara Kota (KKB-MK) dan 

Himpunan Alumni KKB-MK serahkan 110 Alat Pelindung 

Diri (APD), 518 masker dan mutivitamin kepada tenaga 

medis di Kabupaten Kudus. Penyaluran APD, masker dan 

multvitamin dilakukan di delapan puskesmas di 

Kabupaten Kudus. Yakni di Puskesmas Gribig, Kaliwungu, 

Mejobo, Jekulo, Tanjung Rejo, Rejosari, Dawe dan 

Sidorekso. 

“Daerah-daerah tersebut lokasinya relatif jauh dari Rumah 

Sakit Rujukan COVID-19 dan memiliki ruang isolasi 

sementara (transit). Pemilihan puskesmas juga 

berdasarkan informasi dari dokter-dokter setempat 

bahwa selama ini puskesmas tersebut melakukan 

kegiatan swadaya dalam penyediaan APD. Berbeda 

dengan rumah sakit yang sudah mendapat dukungan dari 

pemerintah dan beberapa pihak swasta. Proses 

penyalurannya sempat tertunda beberapa hari dari target 

waktu pelaksanaan. Hal ini dikarenakan ada kendala 

dalam proses pengadaan APD dan masker karena barang-

barang tersebut juga mulai agak langka” ujar Wahid 

Muthowal, STP, MSc, alumni Teknik Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian (Fateta), IPB University.

Menurutnya, pada donasi tahap pertama ini, dalam waktu 

sekitar kurang lebih satu minggu terkumpul dana sebesar 

8,3 juta rupiah. Meskipun masih relatif sedikit, Wahid 

berharap bantuan ini dapat meringankan tugas para 

tenaga medis dalam bekerja sebagai garda terdepan 

dalam menghadapi pasien COVID-19. 

“Setidaknya kami bisa membantu mereka untuk 

menggunakan alat yang lebih memadai dan membantu 

mereka untuk mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan 

imunitas tubuh mereka,” imbuhnya.
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Sementara itu, menurut Pembina KKB-MK, Dr Suprehatin, 

SP, MAB, kegiatan ini akan terus berlanjut. Lebih lanjut, 

dosen di Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University tersebut mengatakan 

bahwa saat ini alumni dan mahasiswa IPB University asal 

Kudus sedang mempersiapkan kegiatan tahap berikutnya 

dengan target yang berbeda yaitu penggalangan dana dan 

barang untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan Keluarga 

Rentan terdampak COVID-19.

“Melihat perkembangan yang ada, kegiatan ke depan akan 

diarahkan dalam membantu meringankan beban keluarga 

rentan yang terdampak COVID-19 dari aspek sosial dan 

ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan, saat 

ini sudah mulai ada warga masyarakat yang menurun 

penghasilannya bahkan ada yang tidak mendapatkan 

sama sekali. Warga masyarakat yang termasuk keluarga 

rentan tersebut diantaranya adalah para petani, pedagang 

kecil dan pekerja informal seperti buruh harian, tukang 

becak dan lain-lain.

“Pada dasarnya, kegiatan yang sudah dilakukan kemarin 

menjadi motivasi untuk melakukan kegiatan berikutnya. 

Ini menjadi wujud kepedulian alumni dan mahasiswa IPB 

University asal Kudus dalam berkontribusi meringankan 

masyarakat yang terdampak COVID-19 khususnya di 

daerah Kudus dan sekitarnya seperti Grobogan, Demak, 

Jepara dan Pati,” imbuhnya.

Selain itu, untuk memantau kondisi mahasiswa IPB 

University asal Kudus yang sebagian besar sudah kembali 

ke rumah masing-masing sesuai kebijakan kampus, KKB-

MK memanfaatkan forum di media sosial yaitu WhatsApp 

Group (WAG). Melalui WAG ini, mereka saling 

berkomunikasi dan berbagi informasi untuk para alumni 

dan mahasiswa aktif.

“Besar harapan kami para mahasiswa atau alumni dalam 

keadaan sehat dan dapat bertahan dalam situasi pandemi 

COVID-29 ini. Meskipun demikian, jika ada mahasiswa 

atau alumni yang terdampak COVID-19, kami pasti akan 

bergerak untuk membantu,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa pengalaman terkait 

membangun solidaritas di antara alumni dan mahasiswa 

IPB Universiy asal Kudus. Contohnya adalah pada tahun 

2004. Pada saat itu KKB-MK memiliki program beasiswa 

Menara Kota Scholarship, yaitu membantu para 

mahasiswa IPB University asal Kudus yang memiliki 

kendala keuangan. Para alumni IPB University asal Kudus 

berkoordinasi satu sama lain dan akhirnya dapat 

memberikan beasiswa tiap bulannya kepada para 

mahasiswa tersebut. Saat ini, program tersebut juga 

sedang dicoba untuk digagas kembali sesuai respon 

beberapa alumni yang menilai kegiatan tersebut sangat 

positif.

“Pada dasarnya kegiatan yang kami lakukan juga berfokus 

pada warga masyarakat yang dekat dengan kita-kita dulu. 

Ibaratnya jangan sampai ada orang terdekat kita seperti 

saudara atau tetangga terkena dampak COVID-19, namun 

kita tidak tahu dan tidak peduli terhadap mereka. 

Alhamdulillah sejauh ini alumni dan mahasiswa IPB 

University asal Kudus sangat solid dan terus terjalin 

silaturahim antar mereka. (Zul)
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IGAF IPB University Gelar Earth Hour Serentak 
dan Buka Peluang Donasi Hadapi COVID-19

U
nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Indonesian 

Green Action Forum (IGAF) IPB University 

melaksanakan program Earth Hour, akhir Maret 

lalu. Kegiatan ini bekerja sama dengan Earth Hour 

Indonesia dan Earth Hour Bogor. Earth hour adalah 

sebuah kegiatan global yang dikelola oleh Word Wide Fund 

for Nature (WWF). Agenda acara ini adalah pemadaman 

lampu selama satu jam sebagai upaya untuk mengurangi 

dampak perubahan iklim bumi. 

Pada Earth Hour tahun 2017, Jawa barat mampu 

menghemat 89 megawatt konsumsi listrik. Perayaan 

Earth Hour di Bogor tahun 2019 diprediksi mampu 

menghemat pemakaian listrik hingga Rp 60 juta.

Ari Habib Mahendra selaku Ketua Pelaksana mengatakan 

bahwa kegiatan Earth Hour berjalan dengan lancar. 

“Kegiatan ini dilaksanakan melalui instagram live yang 

diwakili oleh Ade Trismaya dan berkolaborasi dengan 

Earth Hour Bogor serta Earth Hour Indonesia. Selain itu 

IGAF juga mengadakan challenge dalam berkampanye 

terkait penghematan energi listrik,” ujarnya.

Muhammad Saddam Isra selaku Ketua Umum IGAF juga 

mengatakan bahwa program ini diharapkan dapat 

mengedukasi masyarakat melalui media online. “Program 

Kerja IGAF IPB University harus tetap berjalan dan 

diharapkan dapat memberikan dampak positif. Program 

Earth Hour merupakan program kerja IGAF, yaitu dari divisi 

Action Plan. Action Plan terdiri dari beberapa mahasiswa 

yaitu Alika Samira Nisyah, Dava Kenes Amanda Putra, M. 

Ridho Saputra, Rina Puspasari Amanda, Aliyah Balfas, 

Marvella Audriana, Tanisha pramudita, Quintan Nourma 

Herawati, Nadia Salsabila, M. Salman Alfarisi, Jauhar 

Zainalarifin, Airul Isma, Nikita Adella, Dwi Aji S dan Asep 

Zaini Rahman.,” imbuhnya.

Selain itu, Saddam mengatakan bahwa dalam rangka 

meminimalisir penyebaran COVID-19, IGAF akan 

melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat melalui 

program kerja Edu Green Village. Program tersebut berupa 

pembagian sabun dan vitamin untuk setiap keluarga di 

Desa Kebon Kopi, Kabupaten Bogor. Edukasi masyarakat 

dilakukan melalui pembagian poster tentang cara mencuci 

tangan yang benar menurut World Health Organization 

(WHO). 

“IGAF sangat terbuka jika nantinya ada pihak yang mau 

berdonasi dalam mendukung kegiatan ini. Kontribusi yang 

besar diharapkan demi menyukseskan program tersebut,” 

imbuhnya. (**/Zul)

Akses 
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
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Hallo #sahabatedukasi

Mendampingi anak untuk belajar di rumah di tengah wabah covid-19 tentu bukan sesuatu 

hal yang mudah. Baik orangtua maupun anak akan mudah merasa bosan atau tidak 

menikmati proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah. Oleh karena itu, perlu strategi 

positif yang dapat dilakukan orangtua dalam mendampingi proses belajar anak di rumah 

sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ikuti bincang-bincang dalam acara Bunda Pintar bersama narasumber 

Dr Yulina Eva Riany, SP, MEd (Dosen Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor)

Tema:

Tips Mendampingi Anak Belajar di Rumah (Di Tengah Wabah Covid-19) 

Rabu, 15 April 2020

Pukul 10.00 - 12.00 WIB

Hanya di Suara Edukasi melalui streaming di Http://suaraedukasi.kemdikbud.go.id 

Interaktif melalui WhatsApp Suara Edukasi

https://s.id/suaraedukasi 

(081325261440)

#suaraedukasi #pusdatin #kemdikbud

Dr Yulina Eva Riany, SP, MEd 

Narasumber
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