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IPB University Masuk Top 77 Dunia dalam 
Times Higher Education University Impact Rankings 2020

I
PB University masuk dalam jajaran Top 77 Dunia 

Times Higher Education (THE) University Impact 

Rankings 2020, dimana prestasi tersebut merupakan 

lompatan signifikan dibanding capaian tahun sebelumnya 

tahun 2019, yaitu berada pada Peringkat (201-300).

Dalam situasi pandemik COVID-19, THE Impact Rankings 

diumumkan pada 22 April 2020 dari London melalui 

pertemuan virtual berjudul “THE Innovation & Impact 

Summit” yang juga dihadiri oleh perwakilan IPB University 

secara daring. Partisipasi THE Impact ini diikuti oleh 766 

perguruan terbaik dunia yang menyampaikan kinerja 

tridharma terkait 17 tujuan SDGs. Sistem pemeringkatan 

ini mengacu pada publikasi, konsistensi dan bukti yang 

memperlihatkan kinerja Perguruan Tinggi dalam 

berkontibusi untuk pencapaian SDGs. Pada pemeringkatan 

ini, secara keseluruhan (overall) IPB University berada 

pada peringkat 77 dunia. Bahkan untuk lima tujuan SDGs, 

kinerja IPB sangat baik sehingga masuk TOP 50 dunia, 

yaitu:

i) Peringkat 11 dunia untuk SDG#2: Zero Hunger, yaitu 

untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan 

dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian 

berkelanjutan,

ii) Peringkat 19 SDG#5: Gender Equality, untuk mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan semua 

perempuan dan anak perempuan,

iii) Peringkat 33 untuk SDG#15: Life on Land, yaitu untuk 

melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan 

yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, 

mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi 

desertifikasi (penggurunan) dan menghambat dan 

membalikkan degradasi tanah dan menghambat 

hilangnya keanekaragaman hayati,

iv) Peringkat 34 untuk SDG#14: Life below Water, yaitu 

untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara 

berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim 

untuk pembangunan yang berkelanjutan dan,

v) Peringkat 35 untuk SDG#1: No Poverty, yaitu untuk 

mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
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Selain itu IPB University juga menempati posisi Top 100 

dunia pada 5 SDGs lain, yaitu : i) Peringkat 54 (SDG#13: 

Climate Action), ii) Peringkat 73 (SDG#17: Partnership for 

The Goals), iii) Peringkat 75 (SDG#4: Quality Education), iv) 

Peringkat 80 (SDG#7: Affordable & Clean Energy), dan v) 

Peringkat 90 (SDG# 6: Clean Water and Sanitation.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria, bersyukur atas 

torehan prestasi ini yang menggambarkan bahwa 

Perguruan Tinggi di Negara Berkembang juga mampu 

menunjukkan kinerjanya melalui metodologi 

pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga independen 

dunia yang kredibel tersebut. Menurutnya, sistem 

pemeringkatan ini mengakomodir semua aspek kinerja 

tridarma perguruan tinggi, di mana IPB University 

menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, baik 

di tataran nasional maupun internasional. IPB University 

telah memperoleh penghargaan nasional di bidang 

inovasi, dan hasil ini juga menegaskan lagi peringkat IPB 

sebagai Top 60 pada QS World University Ranking by 

Subject on Agriculture and Forestry 2020 yang belum 

lama ini dirilis.

Peringkat 11 dunia untuk SDG#2 (mengakhiri kelaparan, 

mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik 

dan mendukung pertanian berkelanjutan) dicapai karena 

IPB secara konsisten melakukan berbagai inovasi 

teknologi maupun inovasi sosial untk menjamin 

diimplementasikannya pertanian berkelanjutan. Inovasi 

pangan IPB University antara lain berupa benih IPB3S, 

pepaya Calina, kentang Jalaipam, ayam lokal unggul IPB 

D1, Sekolah Peternakan Rakyat dan sebagainya. Sejumlah 

produknya dapat diperoleh di gerai Serambi Botani yang 

tersebar di berbagai kota di Indonesia.

IPB University merupakan salah satu universitas yang 

memperhatikan aspek gender, antara lain terbukti dari 

jumlah mahasiswi yang terdaftar lebih banyak 

dibandingkan mahasiswa, dan banyak prestasi yang 

ditorehkan para mahasiswi melalui berbagai ajang 

kompetisi nasional dan internasional. IPB University 

memiliki Pusat Kajian Gender dan Anak yang 

mengkoordinasikan berbagai tridarma pendidikan tinggi di 

bidang ini.

Selain itu Peringkat 33 untuk SDG#15 (melindungi, 

memulihkan dan mendukung penggunaan yang 

berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola 

hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi dan 

menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan 

menghambat hilangnya keanekaragaman hayati) karena 

IPB University berperan aktif dalam upaya menciptakan 

berbagai teknologi tepat guna serta rekayasa sosial, 

sebagai contoh adalah pengelolaan Hutan Pendidikan 

Gunung Walat, yang dijadikan model hutan berkelanjutan 

skala kecil berlokasi di Sukabumi. Selain itu IPB University 

aktif melakukan kerjasama riset global bidang 

biodiversitas tropika yang berinteraksi dengan lingkungan 

serta aspek sosial ekonomi di berbagai lokasi di Indonesia.

IPB University juga berperan aktif mendukung tujuan 

SDG#14 yaitu untuk mengkonservasi dan memanfaatkan 

secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan 

maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Pada 

tujuan ini IPB University menempati peringkat 34, karena 

kinerja yang sangat baik di bidang kelautan dan perikanan, 

dimana IPB University bersama Bappenas aktif 

mengkonsolidasikan program dan kegiatan terkait Life 

below Water pada level nasional maupun internasional.

Sangat penting adalah kinerja IPB University terkait tujuan 

SDG#1, yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala 

bentuk dimanapun (peringkat 35), dimana ragam kegiatan 

dilakukan salah satunya adalah memapankan agenda 

khusus penanggulangan kemiskinan yang hasilnya sudah 

mulai dirasakan di masyarakat, sesuai moto IPB University 

“inspiring innovation with integrity”.

Prof Arif menyampaikan, “Masuknya IPB University di 

jajaran Top 77 universitas dunia THE Impact Rangkings 

semakin mendorong “research for impacts”, yaitu 

penelitian yang menghasilkan IPTEKS dan inovasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam rangka memperkuat 

kontribusi IPB Unuversity dalam pencapaian SDGs, telah 

dikembangkan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan 

Transdisiplin, dan SGD Network di IPB University sejak 

tahun 2018 yang lalu."
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K
abar gembira untuk warga IPB University. Prestasi 

di bidang komunikasi baru saja diraih yakni di 

ajang Public Relations Indonesia Award (PRIA) 

2020. Pada Senin sore, 20/4 panitia mengumumkan hasil 

kompetisi ini melalui live streaming di channel youtube 

dimana IPB University meraih penghargaan Gold Winner 

untuk Sub Kategori Manajemen Krisis. 

Penghargaan dalam Manajemen Krisis ini diraih dari 

pengalaman penganganan krisis yang dihadapi IPB 

University akhir-akhir ini. Pengelolaan krisis dimulai dari 

kesiapan prosedur, media handling hingga pemanfaatan 

teknik-teknik kekinian yang tersedia pada saat ini.

Di samping itu IPB juga meraih Silver Winner untuk Sub 

Kategori Website. Seperti diketahui, tampilan website IPB 

University saat ini telah mengalami perubahan sejalan 

dengan kegiatan rebranding institusi yang dilakukan sejak 

tahun lalu. 

Diraihnya penghargaan ini melengkapi capaian prestasi 

tahun sebelumnya di ajang yang sama dimana posisi Gold 

Winner disematkan kepada IPB University untuk Kategori 

Inovasi Ruang Pelayanan Publik dan posisi Silver Winner 

untuk Kategori Website.

Atas capaian prestasi ini, Rektor IPB University, Prof Dr 

Arif Satria mengatakan  "Kami bersyukur atas 

penghargaan PR yang bergengsi ini. Kami bangga pada tim 

Biro Komunikasi yang terus berusaha meningkatkan 

pengelolaan informasi dan memberikan informasi terbaik 

kepada publik. Namun ini juga tidak lepas dari partisipasi 

seluruh komponen dalam keluarga besar IPB University, 

baik mahasiswa, tenaga kependidikan dan dosen serta 

para pimpinan unit kerja. Saya berharap, raihan ini menjadi 

penyemangat untuk terus berusaha meningkatkan 

kualitas manajemen komunikasi perguruan tinggi."

Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2020 adalah 

ajang tahunan yang digelar oleh Majalah PR Indonesia 

sebagai upaya mengukur kinerja komunikasi berbagai 

institusi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi sekaligus 

memberikan apresiasi atas capaian kinerja yang berhasil 

diraih sebuah institusi.

Penjurian PRIA 2020 dilakukan oleh Dewan Juri yang 

terdiri dari Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Guru), 

Noke Kiroyan (Chairman & Chief Consultant Kiroyan 

Partners), Suharjo Nugroho (Ketua Asosiasi Perusahaan 

Public Relations Indonesia), Arbain Rambey (Fotografer 

Senior), Titis Widyatmoko (Pemimpin Redaksi Brilio.net), 

Jonathan Kriss Santosa (DM ID Brand Consultant) beserta 

Tim DM ID.

Dewan Juri lainnya yang turut memberikan penilaian 

adalah Asmono Wikan (Founder & CEO PR INDONESIA, 

Sekjen Serikat Perusahaan Pers Pusat), Janette Pinariya 

(Dekan The London School of Public Relations), Adita 

Irawati (Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang 

Komunikasi, ex Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi), 

Elvera Makki (President of International Association of 

Business Communicators-Indonesia Chapter, ex Country 

Head of Corporate Affairs Citibank), Nurlaela Arief 

(Director School of Business and Management Institut 

Teknologi Bandung), Ika Sastrosoebroto (Managing 

Director Prominent PR), Salman Noersiwan Bachtiar 

(Direktur Komunikasi International Society of 

Sustainability Professionals), dan Sam August (Pemimpin 

Redaksi Majalah CSR.id).

IPB University Raih Gold Winner 
di Public Relations Indonesia Award
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Rabu, 22 April 2020, warga IPB University 

merasakan duka yang sangat mendalam atas 

meninggalnya Prof Dr Ir Memen Surahman, 

MScAgr, dosen Departemen Agronomi dan Hortikultura, 

Fakultas Pertanian. Prof Memen meninggal pada 22 April 

2020 pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah 

(RSUD) Kota Bogor. 

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria menyatakan rasa 

duka yang mendalam. "IPB University sangat kehilangan 

salah satu putra terbaiknya. Almarhum telah melahirkan 

karya-karya inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Semoga ini menjadi amal soleh. Semoga beliau husnul 

khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah, “ 

ungkap Rektor.  Ditambahkannya,  "Selama ini IPB 

University sudah melakukan langkah-langkah maksimal 

untuk mencegah warga IPB University dari penyakit 

dengan sejumlah protokol yang telah dijalankan. Juga 

kepada almarhum, IPB University sudah berusaha 

memberikan pelayanan maksimal dengan bekerja sama 

dengan rumah sakit", ungkap Rektor. 

"Karya-karya Prof Memen dalam inovasi perbenihan perlu 

diteruskan dan dikembangkan. Legacy ini sangat penting 

untuk memajukan pertanian Indonesia," ujar Prof Arif.

Prof Dr Ir Memen Surahman dilahirkan di Kabupaten 

Majalengka, Jawa Barat, 28 Juni 1963. Ia lulus sebagai 

Sarjana di bidang Teknologi Benih, Fakultas Pertanian IPB 

University tahun 1987, lulus Magister di bidang Agronomi 

dari Georg-August-University, Goettingen, Jerman tahun 

1993. Tahun 2001 lulus dengan menyandang gelar Ph.D. 

(Doktor) dari Georg-August-University, Goettingen, Jerman 

di bidang Genetika Molekuler.

Selama perjalanan karirnya, ia telah membimbing 163 

mahasiswa baik program sarjana, magister maupun 

doktor, serta banyak berkiprah dalam berbagai penelitian 

yang terkait produksi dan penanganan benih, bioteknologi 

benih, analisis kualitas benih, politik pertanian, hingga 

sistem pertanian terpadu.

Prof Memen pernah menjabat sebagai Kepala Pusat 

Inkubator Bisnis dan Pengembangan Kewirausahaan 

(incuBie) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University tahun 2011-2018. 

Kiprahnya di bidang kewirausahaan dan pemberdayaan 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah 

memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Di tahun 

2013, ia menggagas sistem pemasaran secara online atau 

e-market untuk menggenjot omzet puluhan UMKM) 

binaan incuBie. Di masa kepemimpinannya incuBie banyak 

dijadikan sebagai rujukan oleh perguruan tinggi maupun 

instansi lainnya di Indonesia dalam pengembangan dan 

pendampingan UMKM.

Beragam bimbingan teknis (bimtek) kewirausahaan 

dipandunya untuk membantu tumbuh dan berkembangnya 

UMKM mulai dari perizinan usaha bagi UMKM, pengurusan 

pangan industri rumah tangga (PIRT), hingga sistem 

pemasarannya.  Almarhum juga pernah menjadi Ketua Tim 

Pengembangan Kedelai dengan Teknologi BJA (Budidaya 

Jenuh Air), Kerjasama LPPM IPB University dengan 

Kementan-RI (2016-2017), Ketua Tim Pendampingan 

Pengembangan Benih Padi IPB-3S di berbagai daerah 

(2016-2017), Penggagas sekaligus Pelaksana Konsep KEP 

(Komunitas Estate Padi) LPPM IPB University di berbagai 

daerah (2016-2017) dan Pembina Penelitian Institusi 

Agromaritim (PIAmar4.0) LPPM IPB University sejak tahun 

2019. 

Prof Memen juga aktif berkiprah di berbagai organisasi 

profesi diantaranya Perhimpunan Agronomi Indonesia 

(Peragi), Perhimpunan Pemuliaan Indonesia (PERIPI), 

Perhimpunan Hortikultura Indonesia (PERHORTI), dan 

Society for the Advancement of Breeding Research in Asia 

and Oceania (SABRAO). Dua buah buku pernah ditulisnya, 

masing-masing berjudul Kebijakan Perbenihan Padi Masa 

Depan (Tahun 2015) dan Kedelai dari Pasang Surut 

“Teknologi dan Pendampingan” (Tahun 2018).

Selamat jalan Prof Memen Surahman, jasamu dalam 

mencerdaskan anak bangsa akan tetap dikenang, baik oleh 

peserta didikmu maupun kolega-kolegamu dan akan 

menjadi amal soleh yang akan menghantarkanmu ke 

Surga.

Pakar Teknologi Benih IPB University Meninggal Dunia
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M
asa pandemi tidak menutup kemungkinan 

untuk diselenggarakan sebuah seminar. Kali 

ini, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB University menggelar Bincang 

Tokoh Inspiratif Secara Online, pada 21/4. 

Pada kesempatan ini, Rektor IPB University, Prof Dr Arif 

Satria menyampaikan tentang pentingnya menjadi 

anggota masyarakat yang inspiratif. Ia menjelaskan, 

menjadi inspiratif adalah sebuah proses untuk menggugah 

orang lain supaya bertindak dan berpikir untuk berbuat 

sesuatu yang lebih baik. 

“Inspirasi tentu didasari ada sebuah visi hidup, yaitu kita 

harus memiliki visi besar agar bisa bermanfaat bagi orang 

lain, karena sebabaik-baik manusia adalah yang 

bermanfaat bagi orang lain,” papar Prof Arif. 

Ia menerangkan, agar menjadi orang yang bermanfaat, 

terdapat banyak pilihan seperti menjadi pengusaha, 

akademisi, bergabung di lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), aparatur negara, maupun bidang profesional 

lainnya. Oleh karena itu, visi hidup menjadi sangat penting 

sehingga langkah-langkah yang dilakukan selama Work 

From Home tetap produktif untuk mencapai visi hidup 

tersebut. 

“Kalau kita punya visi, mau seperti apa nantinya, tentu 

dalam konteks bermanfaat bagi orang lain, maka itulah 

yang kita sebut orang-orang yang pro aktif. Mereka akan 

terus belajar dan belajar, dan termasuk mendengarkan 

inspirasi hidup dari orang lain,” tambahnya. 

Dengan mendengarkan inspirasi dari orang lain, lanjut Prof 

Arif, dapat menjadi bahan untuk mengambil sebuah 

kebijakan atau tindakan. Dengan kata lain, orang pro aktif 

adalah orang yang mengambil keputusan untuk 

mewujudkan visinya. Orang pro aktif juga akan terus 

belajar tanpa menyalahkan keadaan, tidak pernah 

memberikan chek kosong pada orang lain untuk masa 

depannya. 

“Jadi itulah orang pro aktif yang menjadi pemimpin bagi 

dirinya sendiri, karena dia akan mengambil keputusan 

sesuai dengan visi hidupnya. Itulah gambaran sebuah 

inspirasi yang didapatkan dari berbagai orang yang 

memiliki stok, tidak hanya stok kata, tetapi stok karya dan 

inovasi,” tutur Prof Arif. 

Sementara itu, Sandiaga Uno memberikan tiga gagasan 

dalam rangka mendukung ketahanan pangan di masa 

pandemi ini dan untuk masa depan. Tiga gagasan tersebut 

adalah urban farming, city farming, digital food value chain 

platform. 

“Krisis sekarang ini tidak hanya krisis kesehatan, ekonomi 

maupun krisis sosial, tetapi ini merupakan krisis 

multidimensional yang mulai mengancam stabilitas 

pangan dunia," tutur Sandi. 

Ia menjelaskan setiap negara saat ini sedang berusaha 

mengamankan pangannya masing-masing. Hal yang perlu 

diperhatikan saat ini adalah sepertiga pangan dunia 

diproduksi oleh petani kecil. Apabila krisis ini tidak bisa 

ditangani maka akan berimbas pada krisis pangan dunia. 

(RA)

Bincang Tokoh Online DitmawaPK IPB University 
Hadirkan Rektor dan Sandiaga Uno
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K
etua Forum Tenaga Kependidikan (Fortendik)  IPB  

University, Astridina, SSos, MM beserta pengurus  

memberikan donasi dalam rangka 

penanggulangan COVID-19 kepada Crisis Center COVID-

19 IPB University.  Bantuan berupa masker sebanyak 15 

lusin dan handsanitizer sebanyak 24 liter ini   ditujukan 

untuk membantu pelaksanaan tugas tenaga kependidikan 

(tendik) yang selama partially closed down tetap bertugas 

di kampus seperti Unit Keamanan Kampus (UKK) dan 

Direktorat Umum, Sarana dan Prasarana (DUSP).

Astridina, SSos MM terpilih  menjadi Ketua Fortendik IPB 

University secara aklamasi oleh peserta Rapat Luar Biasa 

Pengurus Fortendik  pada tanggal 24 September 2019.  

Astrid menyampaikan, dirinya terpilih menjadi ketua 

Fortendik menggantikan Sofyan yang belum genap dua 

tahun menjabat.  Periode kepengurusan Ketua Fortendik 

seharusnya 2 tahun, namun Sofyan terpilih menjadi 

anggota Majelis Wali Amanat (MWA) IPB University dari 

unsur tendik.

Astridina terpilih menjadi Ketua Fortendik meneruskan 

tugas  masa kepengurusan  Sofyan sampai dengan 

kepengurusan berakhir pada akhir tahun 2020.  Untuk 

Ketua Fortendik  2020-2022 akan dilakukan pemilihan 

kembali sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar (AD) dan 

Anggaran Rumah Tangga (ART) Fortendik.

Lebih lanjut ia menyampaikan di bawah 

kepengurusaannya, Fortendik memiliki beberapa program 

kerja, baik meneruskan program kerja pengurus terdahulu 

yang belum terlaksana maupun program kerja yang baru.  

Salah satu program kerja pengurus 2019-2020 ini adalah 

melakukan penyempurnaan AD dan ART Fortendik dan 

melakukan pengesahannya yang seyogyanya dilakukan di 

bulan Maret lalu.  "Namun karena kondisi Pandemi COVID-

19 yang terjadi saat ini maka kegiatan tersebut belum bisa 

kami laksanakan," paparnya.

Selain merevisi AD dan ART Fortendik, mengesahkan 

hingga mensosialisasikanny. Program kerja lainnya yang 

akan dilakukan Astridina dan pengurus Fortendik yaitu 

mengusahakan Ruang Sekretariat Fortendik untuk 

kegiatan rapat dan kegiatan administrasi Fortendik, 

sosialisasi pengelolaan sampah 3 in 1 kerjasama dengan 

DUSP, menggalang sponsorship untuk kegiatan-kegiatan 

Fortendik, donor darah (tahap 1 pada bulan Juni, tahap 2 

pada September/Oktober 2020).

“Kami juga akan menggelar Dialog Tendik dengan Rektor 

IPB University tiap semester,  Gathering Tendik yang akan 

dilaksanakan pada masa libur perkuliahan bulan Agustus 

mendatang, juga berbagai pertemuan tendik dan pelatihan 

seperti pelatihan wirausaha untuk tendik, “ jelasnya.

Dari semua program kerja tersebut ada beberapa  

program  yang sudah terlaksana di antaranya  adalah 

revisi AD dan ART Fortendik serta mengupayakan Ruang 

Sekretariat Fortendik.  "Kami sudah mendapatkan ijin dari 

Direktur SDM  dan dapat menggunakan ruang Training 

Center untuk kegiatan administrasi Fortendik serta rapat-

rapat Fortendik," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, salah satu upaya yang sudah 

dilakukan dalam masa kepengurusan ini adalah berdiskusi 

dengan Ketua MWA IPB University bersama dengan wakil 

tendik di MWA IPB University pada tanggal 18 Desember 

2019. Diskusi tersebut bertujuan untuk menyampaikan 

keinginan dan harapan tendik IPB University ke depan 

dalam hal pengembangan karir dan peningkatan 

kesejahteraan tendik. Ia berharap diskusi tersebut ke 

depannya dapat lebih intensif dilakukan dengan para 

pengambil kebijakan di IPB University dan dapat 

memberikan solusi yang baik bagi tendik IPB University.

Ia juga berharap dengan adanya organisasi Fortendik ini 

dapat menjadi wadah komunikasi tendik agar tendik IPB 

University lebih solid lagi ke depannya dan Fortendik dapat 

menjadi jembatan bagi komunikasi dengan Pimpinan IPB 

University.  "Dengan adanya komunikasi yang baik antara 

tendik dengan pimpinan IPB University saya berharap 

melalui Fortendik ini, tendik IPB University dapat 

memberikan masukan mengenai pengembangan 

kompetensi tendik IPB baik melalui jalur pendidikan formal 

maupun informal, mendapatkan jenjang karir yang pasti 

serta mengusulkan perbaikan kesejahteraan tendik secara 

bertahap kepada pimpinan IPB, agar dapat terbentuk 

budaya kerja dan suasana kerja yang nyaman dan aman 

bagi tendik IPB di masa depan," pungkasnya. (dh/RA)

Ketua Fortendik IPB University Berikan Bantuan Penanggulangan COVID-19



7

alam rangka mencegah penyebaran COVID-19, 

Dsalah satu himbauan penting pemerintah adalah 

agar masyarakat menggunakan masker bila ke 

luar rumah. Untuk mendukung hal tersebut, beberapa 

waktu lalu, Pusat Studi Kajian Resolusi Konflik (CARE), 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(LPPM) IPB University memberikan bantuan masker untuk 

kelompok-kelompok mitra binaan di berbagai daerah. 

Kelompok binaan CARE tersebut tersebar di Bekasi, 

Indramayu, Karawang, Subang, Bandung, Majalengka dan 

Gresik. 

“Tujuan kami membantu dalam bentuk masker ini adalah 

untuk membantu mencegah penularan COVID-19, 

khususnya di desa-desa binaan CARE. Masyarakat desa 

agak kesulitan mendapatkan masker dan kalaupun ada 

harganya sangat mahal,” demikian tutur Adi Firmansyah, 

SP, MSi, Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat CARE.

Masker bantuan CARE merupakan masker berbahan kain. 

Masker ini merupakan hasil produksi Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang juga merupakan mitra binaan CARE 

di Cilamaya, Karawang.

“Kami ada mitra binaan kelompok penjahit di Cilamaya, 

Karawang. Jadi pesanan inipun kami order dari mitra 

binaan tersebut. Alhamdulillah kelompok tersebut kini 

sudah mandiri dan banyak melayani permintaan, 

termasuk masker dan baju Alat Pelindung Diri/APD (baju 

hazmat) untuk tenaga kesehatan,” imbuhnya.

Pembagian masker ini merupakan tahap awal, untuk 

selanjutnya CARE bekerjasama dengan PT Pertamina EP 

Asset 3 Jatibarang Field akan memberikan bantuan berupa 

tempat cuci tangan portable di beberapa desa binaan.

 

“Kami berterima kasih kepada CARE LPPM IPB University 

yang telah memberikan bantuan masker. Masker ini 

sangat bermanfaat bagi anggota kelompok kami,” ujar 

Abah Onil, Ketua LMDH Bukit Amanah, Cimaung, Bandung, 

salah satu penerima bantuan masker. (af/Zul)

Bagikan Masker, CARE LPPM IPB University 
Cegah Penyebaran COVID-19 di Desa Binaan
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M
asyarakat muslim akan menyambut Bulan 

Ramadhan pada hari Jumat, tanggal 24 April 

2020. Departemen Ekonomi Syariah, 

Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), IPB University 

dan Bank Syariah Mandiri mengadakan kajian Tarhib 

Ramadhan. Kajian ini mengangkat topik “Produktif di 

Bulan Ramadhan Saat #dirumahaja”. Kajian ini 

menghadirkan Prof Dr KH Didin Hafidhuddin, M.Sc sebagai 

narasumber (17/04) dan disiarkan secara daring melalui 

aplikasi Zoom.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Didin menyampaikan 

bahwa kaum muslim harus yakin bahwa Allah SWT tidak 

pernah mengazab suatu kaum atas dasar kezaliman. 

Rahmat dan kasih sayang Allah melebihi azab dan murka-

Nya. Dalam situasi apapun termasuk pandemi, husnudzan 

harus dibangun terus menerus. 

“Kita perlu husnudzan akan mendapatkan rahmat dan 

kasih sayang. Ramadhan pada Jumat yang akan 

mendatang masih dalam suasana mewabahnya COVID-

19. Kita harus punya niat yang kuat untuk mempersiapkan 

Bulan Ramadhan, seperti shalat tarawih, membaca Al-

Quran dan menyisakan sebagian harta ke orang yang 

membutuhkan. Niat orang beriman itu lebih baik daripada 

amalnya,” ujar Prof Didin.

Ia menyampaikan Ramadhan kali ini mengharuskan 

masyarakat untuk tetap berada di rumah demi 

kemaslahatan keluarga, tetangga dan jamaah. Selintas 

berpikir bahwa keadaan ini memang berat. Namun dengan 

berpikir positif, narasi 'di rumah saja' memiliki lebih banyak 

manfaat untuk kembali ke rumah. Selama ini rumah bukan 

tempat institusi pendidikan, tetapi hanya sebagai tempat 

berkumpul. 

“Tokoh-tokoh generasi Al-Quran, membangun peradaban 

yang konstruktif dengan mendapat pendidikan terbaik di 

rumah. Kita jadikan Ramadhan sekarang untuk 

membangun ketahanan keluarga yang positif. Selain 

ibadah yang dilakukan, kita dapat mendalami ilmu, 

menulis dan membaca. Puasa akan membangun kekuatan 

berpikir yang kuat. Bulan Ramadhan sebagai bulan ilmu,” 

jelas Prof Didin. 

Dalam kesempatan tersebut, Prof Didin juga mengupas 

Alquran Surat Alaq ayat 5: Dia mengajarkan manusia apa 

yang tidak diketahuinya. Berkaca pada ayat di atas, kata 

Prof Didin, membaca dan menulis akan menghasilkan 

karya dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan 

masyarakat. (Ghinaa/Zul)

Prof Dr KH Didin Hafidhuddin: 
Produktif di Bulan Ramadhan
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ATP IPB University Hadirkan Layanan Online, 
Belanja Mudah Cukup dari Rumah

D
ampak pandemi COVID-19 menjadikan aktivitas 

keluar rumah menjadi terbatas, termasuk 

kebutuhan akan belanja. Di saat jam operasional 

pasar terbatas, mall juga semakin banyak yang jam 

bukanya terbatas, kebutuhan untuk membeli bahan 

makanan makin sulit dilakukan. Padahal asap dapur tetap 

harus mengepul.

Namun jangan khawatir, melalui Agribusiness and 

Technology Park (ATP) IPB University, kini memesan sayur 

mayur, buah dan ikan bisa dilakukan dengan mudah. 

Caranya cukup pesan lewat WhatsApp, kebutuhan asupan 

serat, vitamin dan mineral keluarga bisa tercukupi tanpa 

repot keluar rumah. Tinggal chat, bayar, sayur dan buah 

siap diantar ke rumah.

Memang, salah satu kegiatan ATP IPB University adalah 

memasarkan produk sayuran dan buah-buahan, baik 

produk dari kebun sendiri maupun dari petani mitra 

binaan. ATP menyuplai kebutuhan sayuran premium dan 

buah ke banyak supermarket dan e-Commerce, baik di 

kawasan Jakarta maupun Bogor. Namun pada saat COVID-

19 ini, ATP melakukan layanan penjualan sayuran dan 

buah hanya ditujukan untuk supermarket di wilayah 

Bogor.

“Meski sempat terhenti selama dua pekan, karena 

pandemi COVID-19 dan kebijakan IPB Partially Closed 

Down, namun atas usulan dari para petani mitra dan demi 

membantu petani mitra yang penghasilannya tergantung 

dari penjualan sayuran dan kesulitan dalam memasarkan 

sayuran, akhirnya ATP membuka kembali layanan 

penjualan sayuran dengan melakukan penerapan protokol 

pencegahan COVID-19 yang ketat,” ujar Dr rer.nat Jaenal 

Effendi, SAg MA, Direktur Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan IPB University.

ATP memproduksi bermacam-macam sayuran daun 

seperti bayam hijau, bayam merah, kangkung, caisim dan 

lain-lain yang tersertifikasi organik oleh Lembaga 

Sertifikasi, sayuran buah seperti baby buncis, tomat 

cherry, terong panjang, terong taiwan dan memproduksi 

buah yaitu jambu kristal, jambu mutiara dan melon. 

“Sampai saat ini para rekanan ATP dari pihak supermarket 

maupun e-commerce masih sangat bergantung pada 

suplai sayuran dari ATP yang terbukti dari masih 

kontinunya pesanan yang dilakukan di saat Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) ini. Untuk layanan penjualan 

online juga masih berjalan dengan intensitas yang stabil 

dan respon yang positif,” tutur Dr Jaenal.

Untuk yang ingin mendapatkan produk ATP secara online, 

pemesanan dilakukan secara pre order. ATP melakukan 

pembukaan pre order dua kali dalam seminggu yaitu pada 

hari Senin dan Rabu setiap jam 09.00 - 15.00 WIB. 

Sayuran pesanan dari pembeli akan dikirimkan dua hari 

berikutnya. Bagi yang berminat bisa memesan melalui 

bit.ly/OrderProdukATP. (Rz/Zul)
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H
impunan Alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan 

(Haitek) dan Himpunan Mahasiswa Ilmu dan 

Teknologi Kelautan (Himiteka), Departemen Ilmu 

dan Teknologi Kelautan (ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan (FPIK) IPB University gelar Indonesia Maritime 

Talks Series (19/4). Kegiatan yang digelar secara online ini 

diikuti ratusan peserta dari berbagai negara seperti 

Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan 

Amerika Serikat. Peserta terdiri dari mahasiswa, 

wirausahawan, lembaga pemerintah, dan lembaga non 

pemerintah. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas isu-

isu terkait Kawasan Konservasi Perairan (KKP). 

Indonesia Maritime Talk Series I ini mengangkat tema 

“Marine Protected Area (MPA) and MPA Network in 

Indonesia”. Dalam paparannya, Anton Wijonarno, MSc 

selaku MPA Program Manager WWF-Indonesia 

mengatakan bahwa kawasan konservasi perairan dan 

jejaring kawasan konservasi perairan di Indonesia 

merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola 

dengan sistem zonasi, untuk  mewujudkan pengelolaan 

sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan 

sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2007 

tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

“Saat ini sudah terdapat 24 wilayah provinsi di Indonesia 

yang sudah memiliki peraturan daerah mengenai kawasan 

konservasi perairan dan untuk beberapa provinsi lainnya 

sedang dalam tahapan validasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini  Aji,  salah satu peserta yang 

berasal dari Amerika Serikat menyatakan ketertarikannya 

dalam melihat MPA dari sisi parameter lain, bukan ikan 

dan terumbu tetapi bakteri yang dipengaruhi oleh 

perubahan iklim. Hal senada disampaikan juga oleh Hawis 

Madduppa, peneliti kelautan IPB University terkait dengan 

banyaknya penelitian dengan metode molecular untuk 

menjawab hubungan antar MPA. 

“Memang selalu terbuka untuk adanya pengembangan 

dan pemanfaatan penelitian terbaru terkait dengan 

pengelolaan MPA di Indonesia,” timpal Andi Rusandi dari 

Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Dr Aslan selaku Sekretaris Jendral Haitek 

menjelaskan bahwa Haitek adalah lembaga non 

pemerintah yang beranggotakan semua alumni ITK IPB 

University dari angkatan pertama yaitu angkatan 23 

(tahun 1986) dan sudah resmi terdaftar di Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. 

“Haitek bertujuan membangun kolaborasi anggotanya 

yang telah berkarya di berbagai sektor kelautan untuk 

memajukan dunia kemaritiman Indonesia di bidang 

penelitian, pengembangan kapasitas individu dan 

organisasi serta pengabdian masyarakat,” ujarnya. (**/Zul)

Haitek dan Himiteka IPB University 
Gelar Indonesia Maritime Talks
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P
asca diberlakukan partially closed down, hampir 

semua layanan tatap muka dihentikan 

sementara. Hal ini dalam rangka mengantisipasi 

penyebaran COVID-19. Tak terkecuali Layanan 

Perpustakaan IPB University.

 

Sejak tanggal 17 Maret 2020, layanan tatap muka di 

perpustakaan ditutup sampai dengan 19 April 2020. 

Pemustaka diarahkan untuk mengakses pelayanan 

perpustakaan secara daring, melalui web 

perpustakaan.ipb.ac.id dan repository.ipb.ac.id. Terhitung 

satu bulan sejak diberlakukan kebijakan tersebut, tercatat 

sebanyak 3.108 pengunjung web perpustakaan.

 

Bagi mahasiswa yang akan menyerahkan tugas akhir, baik 

skripsi, tesis ataupun disertasi bisa dilakukan melalui 

pesan email. Dengan cara mengirimkan softcopy berkas 

tugas akhir secara lengkap disertai lembar pengesahan 

dari fakultas dalam bentuk pdf ke email 

marjono@apps.ipb.ac.id dan putrasawahan@yahoo.co.id.

Adapun untuk hardcopy skripsi, dikirimkan ke alamat 

Kepala Tata Usaha (KTU) Perpustakaan, atas nama 

Marjono dengan alamat Pondok Bu Sri Cihideung Ilir RT 

04/RW 04 Kel. Cihideung Ilir Kec. Ciampea, Bogor 16620.

 

Kepala Perpustakaan, Prof Dr Ir Pudji Muljono, MSi 

mengatakan, hal ini dilakukan karena pengiriman berkas 

hardcopy tugas akhir langsung ke lokasi unit kerja di 

kampus mengalami hambatan atau kendala.

 

“Adapun pemberian surat keterangan bebas pustaka, 

dilakukan setelah dilakukan pengecekan terhadap 

softcopy dan hardcopy yang telah dikirim. Termasuk 

pengecekan terkait apakah mahasiswa tersebut masih 

punya tunggakan atau pinjaman buku di Unit 

Perpustakaan. Jika hasil pemeriksaan dinyatakan 

memenuhi syarat, maka surat bebas pustaka akan dikirim 

kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam bentuk pdf 

melalui email atau whatsapp (WA),” ujar Prof Pudji.

 

Untuk mahasiswa yang akan mengembalikan buku 

pinjaman atau memperpanjang masa pinjaman juga dapat 

menghubungi KTU Perpustakaan melalui pesan 

WhatsApp.

Meski layanan tatap muka ditutup sementara, Prof Pudji 

menyebut, beberapa staf unit Perpustakaan tetap 

bertugas piket atau lembur, terutama untuk menjaga 

kebersihan ruangan dan halaman sekitar, serta memantau 

listrik dan kondisi gedung unit kerja. Selain itu, jika ada 

pertanyaan seputar layanan perpustakaan, bisa melalui 

email ke perpustakaan@apps.ipb.ac.id. (Rz/Zul)

Begini Layanan Perpustakaan IPB University 
Saat Kampus Partially Closed Down
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T
erjadinya pandemik COVID-19 telah berdampak 

kepada menurunnya aktivitas produksi dan 

produktivitas masyarakat di hampir semua sektor 

produksi. Namun hal ini tidak berlaku bagi anggota 

kelompok tani milenial binaan Pusat Kajian Resolusi 

Konflik (CARE), Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM), IPB University dan PT 

Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field di Desa Bongas 

Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. 

Para petani milenial yang terhimpun dalam kelompok yang 

bernama Pemuda Peduli Pertanian dan Lingkungan untuk 

Generasi Muda Bongas Wetan (Pepeling Gembos) tetap 

melakukan aktivitas bertani, walaupun di masa pandemik 

seperti sekarang ini. Perbedaannya adalah saat ini mereka 

bertani dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan 

COVID-19, misalnya lebih rajin cuci tangan, menjaga jarak 

di antara sesama anggota kelompok serta penggunaan 

masker.  

Mengetahui kondisi ini, CARE memberikan pendampingan 

intensif kepada kelompok ini dalam hal teknis produksi 

serta pasca panen. Kelompok ini mengusahakan sayuran 

secara hidroponik, tanaman buah, dan tanaman obat.

“CARE membantu pendampingan teknis, 

mengembangkan jejaring pengembangan kelompok, baik 

dalam hal pemasaran maupun inovasi teknologi tepat 

guna. Untuk itu, secara khusus CARE menugaskan sarjana 

alumni IPB University untuk mendampingi kelompok ini. 

Kegiatan pendampingan ini telah berjalan lebih dari dua 

tahun dan alhamdulillah telah menunjukkan 

perkembangan yang menggembirakan,” ujar Adi 

Firmansyah, SP, MSi, Kepala Divisi Pemberdayaan 

Masyarakat CARE.

Menurutnya, salah satu inovasi yang dikenalkan CARE 

yang saat ini diterapkan kelompok ini adalah penerapan 

prinsip-prinsip organik melalui biocyclo farming. Misalnya, 

kelompok membuat sendiri pupuk organik cair (POC),  

pupuk organik padat (POD) dan mikroorganisme lokal 

(MOL). Semua produk-produk tersebut dibuat dengan 

memanfaatkan limbah rumah tangga di desa tersebut.

Di masa pandemik ini kelompok Pepeling Gembos berhasil 

panen sayuran hidroponik. Panen ini merupakan panen 

keempat kalinya selama mereka mengelola usaha ini. 

Beberapa jenis sayuran yang telah dipanen adalah 

kangkung, bayam, selada, pakcoy dan caisim. Pemasaran 

produk dilakukan secara online ke konsumen yang dekat 

dengan lokasi kelompok. 

“Alhamdulillah, kami sudah merasakan beberapa kali hasil 

panen usaha sayuran hidroponik kami. Walaupun hasil 

panen belum banyak, namun ini menjadi penyemangat 

kami untuk terus berkarya bersama teman-teman 

pemuda di desa ini. Terima kasih kepada CARE LPPM IPB 

University dan PT Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field 

yang telah mendampingi dan men-support kegiatan kami,” 

demikian ujar Sujono Tri Pamungkas, Ketua Kelompok 

Pepeling Gembos. (af/Zu)

Petani Binaan CARE LPPM IPB University Tetap Produktif 
di Masa Pandemik
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R
obby Firliandoko, mahasiswa Program Studi 

Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana 

IPB University, bangun Kampung Siaga di 

desanya untuk cegah COVID-19. Yakni di RW 09 dan RW 

10 Desa Karanggan, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten 

Bogor. Kecamatan Gunungputri merupakan salah satu 

zona merah di Kabupaten Bogor.

Dalam siaran live di sebuah radio nasional, (19/4), Robby 

mengatakan bahwa gagasan ini dimulai ketika Robby aktif 

dalam sebuah gerakan peduli COVID-19 untuk Kota dan 

Kabupaten Bogor. Dalam gerakan yang bernama Bogor 

Rise Againts Corona atau BORAC, ini relawan tidak hanya 

mengalang dana tapi juga melakukan gerakan-gerakan 

kreatif seperti konser karantina, lelang karya dan gerakan 

sosial lain sebagainya. 

“Kampung siaga ini adalah inspirasi dari teman di sekolah 

relawan yang mana sekolah relawan membuat kampung 

siaga dan kebetulan untuk kota dan kabupaten bogor 

belum ada waktu itu. Untuk itu saya menginisiasi untuk 

kampung saya sendiri dengan berkoordinasi dengan RT 

dan RW,” ujarnya.

Robby menyadari bahwa wabah tidak hanya menyerang 

kesehatan namun juga aktivitas perekonomian 

masyarakat, sehingga ketahanan pangan masing-masing 

warga juga dapat terdampak. Untuk itu, di Kampung Siaga, 

ada program sembako dari warga untuk warga. 

“Di desa, kami saling bantu. Yang memiliki ekonomi lebih, 

membantu yang tidak mampu. Prinsipnya dari warga 

untuk warga. Kami ajak dermawan. Kami ingin saling 

bantu dari kita untuk kita, untuk itu kami coba libatkan ibu 

ibu. Kami ingin buat lumbung pangan karena tidak bisa di 

pungkiri, kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan, “ 

tuturnya.

Lebih lanjut Robby mengatakan, “Kita akan coba antisipasi 

jika ke depan pangan langka sehingga kita juga punya 

pondasi lumbung pangan untuk mencukupi kebutuhan di 

kampung kami. Kami juga melakukan edukasi, 

menyatukan persepsi dan diskusi dengan RW, mengajak 

tokoh masyarakat, tokoh agama untuk selalu wanti-wanti 

ke warga dan mengingatkan agar senantiasa pake 

masker,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai agen perubahan di masyarakat, kita 

harus memberikan contoh dan berupaya mengatasi 

masalah dengan disiplin dan selalu kompak.

"Praktik Kampung Siaga juga sebagai implementasi ilmu 

Komunikasi Pembangunan yang saya terima dari kampus. 

Karena di IPB saya belajar tentang menjadi agen 

perubahan, pemetaan tokoh dan bergerak secara 

partisipatori dengan membangun kesadaran melalui 

dialog," kata Robby.

Selain itu, Kampung Siaga di Wilayahnya juga 

memfasilitasi bila ada warga yang sakit, diupayakan ada 

koordinasi dengan tenaga kesehatan.  “Jangan sampai ada 

warga sakit keluar dan malah terpapar di luar. Di Kampung 

Siaga kami minta tim medis datang ke rumah, sebaiknya 

mengurangi berupa kontak fisik, mengurangi bepergian 

yang sebetulnya itu merupakan episentrum, tempat 

penyebaran, “ ucapnya.

Di Kampung Siaga, sebuah lini masyakarat ikut bergerak. 

Dari para pemudanya, RT, RW Kepala Dusun, DKM hingga 

tokoh masyarakat.  Saat ini kami sedang mendekat ke ibu-

ibu pengajian, karena ada beberapa program yang cocok 

dilakukan oleh ibu pengajian dan PKK. 

Rencananya, dengan bantuan ibu-ibu pengajian dan PKK, 

Robby akan membuat dapur umum untuk antisipasi warga 

yang membutuhkan. Melalui ibu-ibu juga diharapkan 

rencana program kegiatan menanam bisa di lakukan. 

(dh/Zul)

Mahasiswa Pascasarjana IPB University 
Kembangkan Kampung Siaga Cegah COVID-19
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Bakti untuk Negeri, Departemen Ilmu Ekonomi IPB University 
Gelar Kuliah Online Ekonometrika

P
andemi COVID-19 telah membatasi kontak fisik 

masyarakat Indonesia, tidak terkecuali 

mahasiswa, dosen dan para peneliti serta para 

pengambil kebijakan yang berada pada kondisi Work From 

Home (WFH). Apalagi sekarang beberapa wilayah sudah 

menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang semakin membatasi gerak fisik masyarakat. 

Adanya WFH dan PSBB mengurangi kesempatan bagi 

para mahasiswa, dosen dan para peneliti untuk mengikuti 

berbagai pelatihan yang bisa meningkatkan kapasitas diri 

mereka termasuk pelatihan terkait pemodelan ekonomi. 

Untuk itu, Prof Dr Muhammad Firdaus, dosen dari 

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) IPB University mempelopori 

perkuliahan online Mata Kuliah Ekonometrika. Kuliah 

online ini bisa diakses oleh berbagai kalangan mulai dari 

mahasiswa, dosen dan peneliti di seluruh wilayah 

Indonesia.

 

Prof Firdaus mengatakan bahwa perkuliahan 

Ekonometrika ini akan dilaksanakan secara series, dimana 

setiap serinya terdiri dari 14 kali pertemuan. Pada setiap 

pertemuan perkuliahan berlangsung selama 1.5 jam. 

Dimulai dari penyampaian materi dan diskusi perkuliahan 

dirancang sedemikian rupa yang mengkombinasikan 

antara teori dan aplikasi dari teori Ekonometrika di 

lapangan. Melalui metode ini, maka perkuliahan tersebut 

bisa diikuti oleh semua kalangan.

“Pada awalnya perkuliahan ini dirancang hanya untuk 

menampung 100 peserta. Namun setelah flyer 

perkuliahan dipublikasikan, peserta yang mendaftar 

membludak sehingga mencapai 800 orang. Peserta yang 

mendaftar berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari 

dosen, mahasiswa dan peneliti dari berbagai daerah di 

Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dalam perjalannya 

tidak hanya mahasiswa dari dalam negeri, tetapi 

mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di luar 

negeri juga tertarik untuk mengikuti perkuliahan online 

ini,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi peminat yang sangat besar 

tersebut, maka host sekaligus dosen pendamping 

perkuliahan online Mata Kuliah Ekonometrika, Dr Tony 

Irawan, berupaya menambah kuota berlangganan zoom 

yang ada di Departemen Ilmu Ekonomi. Dengan dukungan 

dari Direktur International Trade Analysis and Policy 

Studies (ITAPS), Dr Widyastutik, upgrade zoom 

Departemen Ilmu Ekonomi dapat dilakukan hingga 

perkuliahan bisa menampung 500 peserta.

“Untuk peserta yang masih belum bisa tertampung di sesi 

pertama perkuliahan ini, sudah kami masukkan ke waiting  
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list agar mereka bisa ikut di perkuliahan sesi kedua yang 

rencananya akan dilaksanakan pada bulan Mei,” imbuhnya.

Perkuliahan online mata kuliah Ekonometrika Sesi Satu ini 

sudah dilaksanakan setiap hari pada pukul 16.00-17.45 

yaitu sejak hari Senin, 13 April 2020 dan direncanakan 

akan berakhir pada tanggal 30 April 2020. 

“Perkuliahan sengaja dimulai pada pukul 16.00 karena 

diasumsikan pada jam tersebut para peserta sudah 

selesai menjalankan aktivitas hariannya. Untuk 

memanage kelas dengan peserta sebanyak 500 orang 

tersebut, maka saya perlu didampingi oleh para asisten 

yang terdiri dari dosen muda di Departemen Ilmu Ekonomi 

yang memang telah memiliki penguasaan yang baik 

terhadap teori Ekonometrika,” imbuhnya Prof Firdaus.

Sementara itu, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, Dr 

Sahara sangat mendukung pelaksanaan kuliah online yang 

bisa diakses oleh berbagai pihak di Indonesia ini. 

Menurutnya, perkuliahan online yang diselenggarakan 

oleh Departemen Ilmu Ekonomi ini sejalan dengan K2020 

yang sedang dikembangkan oleh IPB University. 

Perkuliahan online ini juga sejalan dengan program yang 

telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan terkait konsep Kampus Merdeka dan 

Merdeka Belajar, dimana mahasiswa dapat belajar di 

kampus manapun. 

“Melalui program ini diharapkan mata kuliah-mata kuliah 

yang ada di Departemen Ilmu Ekonomi bisa diakses oleh 

seluruh warga negara Indonesia. Ke depan tidak menutup 

kemungkinan bagi Departemen Ilmu Ekonomi untuk 

memberikan kredit sks bagi model-model pembelajaran 

seperti ini,” ujarnya.

 

Perkuliahan online ini juga didukung oleh Dekan FEM, Prof 

Nunung Nuryartono yang dalam keterangannya 

menyatakan bahwa inisiatif perkuliahan online yang 

dilakukan oleh Departemen Ilmu Ekonomi ini diharapkan 

bisa menginspirasi departemen-departemen lainnya di 

lingkungan FEM sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan di IPB 

University bisa bermanfaat bagi seluruh warga negara 

Indonesia. 

“Era digital akan memudahkan sharing knowledge 

sehingga memberikan kemanfaatan yang tinggi tanpa 

dibatasi sekat-sekat administrasi dan waktu. Seperti yang 

kita ketahui bahwa mata kuliah Ekonometrika ini sangat 

berguna sebagai alat (tools) bagi pengambil kebijakan 

untuk membuat berbagai keputusan. Dengan banyaknya 

peserta yang berasal dari kalangan peneliti di institusi 

pemerintahan terutama, ekonometrika sebagai satu tools 

dapat diterapkan dengan harapan sebagai sinyal dalam 

pengambilan keputusan yang juga berdasarakan evidence 

based policy,” ujarnya. (**/Zul)

Akses 
berita IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
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Layanan Direktorat SDM IPB University Selama WFH

S
elama masa partially closed down dan semua 

harus bekerja dari rumah atau Work From Home 

(WFH) karena pandemik COVID-19  pelayanan 

Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) IPB University 

tetap berjalan. Direktorat SDM harus memastikan 

kebutuhan utama seperti gaji, insentif dan tunjangan, 

kesejahteraan, kenaikan pangkat dan jabatan, 

peningkatan kapasitas SDM (pendidikan dan pelatihan) 

serta evaluasi kinerja seluruh pegawai (dosen dan tenaga 

kependidikan) tetap terpenuhi. Bahkan pelayanan kasus 

keluarga dan juga memastikan pembayaran gaji untuk 

janda cerai juga harus tetap berjalan. 

Dr Titik Sumarti, Direktur SDM IPB University mengatakan, 

awalnya staf SDM berencana tetap masuk kerja seminggu 

tiga kali dengan sistem bergiliran dan menggunakan 

media SIM-Surat  dan no telpon yang bisa dihubungi, 

termasuk menyediakan lemari box surat. Setelah keluar 

surat edaran dari Crisis Center IPB University tanggal 20 

April 2020, maka staf SDM masuk kerja seminggu sekali.

“Dalam kondisi mendesak untuk kelancaran pelayanan 

tugas-tugasnya maka harus tetap masuk kerja. Misalnya, 

saat pengelolaan kartu ATM BNI design baru bersama BNI 

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dramaga dan proses 

pendistribusian ke pegawai melalui perwakilan yang 

ditunjuk oleh fakultas dan kantor, direktorat, biro dan unit 

penunjang. Demikian pula untuk pengelolaan gaji, 

tunjangan dan lain-lain. Karena sistem ada di kantor, maka 

para Pembuat Daftar Gaji (PDG) harus masuk kerja untuk 

menyiapkan dokumen fisik dan non fisik,” terangnya.

Meskipun Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) sudah menggunakan sistem online, namun para 

PDG tetap harus ke kantor KPPN untuk memastikan 

usulan IPB University diproses. Misalnya, saat keluar surat 

edaran dari KPPN Bogor bahwa prioritas pembayaran 

adalah untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan 

penanganan COVID-19, maka tentunya usulan tunjangan 

sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan akan 

berpeluang terhambat (mundur), sehingga tim remunerasi 

Direktorat SDM tetap harus memastikan di KPPN bahwa 

kemunduran tidak memerlukan waktu lama.

Lebih lanjut dikatakannya, koordinasi dan komunikasi 

layanan-layanan Direktorat SDM dilakukan melalui video 

meeting pimpinan SDM, seminggu sekali (setiap hari 

Senin) untuk evaluasi dan tindak lanjut dan melalui WA 

group pimpinan SDM setiap hari, setiap saat untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

Dr Titik menjelaskan, untuk koordinasi program-program 

kerja SDM, dari Subdit Remunerasi dan Kesejahteraan 

Pegawai, selain pelayanan untuk gaji dan lain-lain, maka di 

seksi kesejahteraan adalah pelayanan Anugerah 
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Satyalancana Karya Satya dan Asuransi. Demikian pula 

proses asuransi, koordinasi tetap harus dilakukan ke 

pengelola asuransi maupun ke pegawai yang 

menggunakan asuransi. Pegawai yang membutuhkan 

rawat jalan, atau harus rawat inap, maupun yang menjadi 

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) masa COVID-19, 

termasuk yang meninggal pada masa pandemik ini tetap 

dipantau dan dipastikan semua pelayanan berjalan 

dengan baik. 

"Dari Subdit Pengembangan SDM dan Sistem Karier, maka 

program prioritas kenaikan pangkat dan jabatan pegawai 

tetap dilakukan. Kemudian Program Sertifikasi Dosen 

2020 akan mulai berjalan minggu ini, diawali dengan 

sosialisasi secara video meeting,  Rabu 22 April untuk 31 

peserta dosen," ujarnya.

Selama masa Work From Home, maka kolega tendik tetap 

dibayarkan insentif kehadiran tepat waktu, dan uang 

makan. Data kehadiran tepat waktu saat WFH diperoleh 

melalui logbook yang selanjutnya diintegrasikan dengan 

SIM kehadiran sehingga lebih mudah bagi tendik untuk 

mengisinya. Tugas memantau dan mengecek Tepat Waktu 

(TW), uang makan, termasuk lembur pegawai saat libur 

(tentu dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku) 

adalah tugas di Seksi Evaluasi Kinerja. Tim SDM tetap 

melayani pertanyaan dan memprosesnya baik melalui SIM 

surat maupun melalui WA japri individu. Demikian pula 

untuk penanganan kasus-kasus keluarga maupun kasus 

tugas belajar juga dilayani melalui WA japri individu. 

"Dalam tim Crisis Center IPB University, maka Direktur 

SDM bertugas di bidang Kesehatan Dosen dan Tenaga 

Kependidikan. Kami selalu berkoordinasi dengan Ketua 

Tim Crisis Centre dan Kepala Biro Komunikasi agar 

informasi selalu satu pintu,"ungkapnya.

Dr Titik  berpesan untuk pegawai agar selalu berfikir 

positif dan berkata positif karena akan menghasilkan 

energi positif dalam berkarya, dimanapun berada. Tempat 

kerja bukan masalah, karena sudah banyak kemudahan 

teknologi komunikasi digital yang dapat menghubungkan 

satu sama lain. Ini merupakan kesempatan untuk 

memperkuat dan membangun social solidarity (kepedulian 

sosial) pada sesama kolega pegawai dan komunitas 

setempat maupun masyarakat luas sesuai kemampuan 

masing-masing.

Memang ada beberapa kolega tendik, saat WFH, tidak 

dapat menjalankan tupoksinya, karena tupoksinya yang 

khas atau karena keterbatasan akses. Tetap semangat 

dan bersyukur. WFH adalah satu kesempatan untuk kita 

mengembangkan diri sebagai sumber daya insani. Hal ini 

dapat dilakukan dari banyak belajar dan berlatih baik dari 

sumber online, dari kepedulian sosial pada keluarga dan 

komunitas sekitar kita, maupun dari sesama kolega tendik 

yang memiliki fungsi yang sama. Fungsikan dengan baik 

group-group WA kolega tendik untuk saling belajar dan 

berbagi ilmu yang bermanfaat. 

"Untuk kolega dosen, sesuai kompetensi yang kita miliki, 

mari berkontribusi untuk tetap melayani mahasiswa, juga 

berbagi ilmu untuk komunitas sekitar kita, agar bersama-

sama kita mampu melewati perjalanan pandemi COVID-

19 ini. Saya percaya, kolega dosen tetap kreatif dan 

inovatif untuk pengembangan diri melalui teknologi 

digital," tuturnya. (Awl/Zul)
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P
ada saat ini cukup banyak masyarakat yang 

memahami bahwa benda yang dapat diwakafkan 

hanyalah benda tidak bergerak seperti tanah, 

bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya. 

Dengan demikian peruntukannya pun sangat terbatas, 

seperti untuk masjid, mushola, rumah yatim piatu, 

madrasah, pondok pesantren, sekolah dan sejenisnya. 

“Pada umumnya masyarakat mewakafkan tanahnya 

untuk dibangun masjid, karena masjid dipergunakan untuk 

beribadah. Walaupun wakaf untuk masjid penting, namun 

jika masjid sudah banyak, akan lebih manfaat jika wakif 

(pemberi wakaf) mewakafkan hartanya untuk hal-hal yang 

lebih produktif sehingga dapat dipergunakan untuk 

memberdayakan ekonomi umat. Karena pemahamannya 

masih pada wakaf konsumtif (langsung), maka nadzir yang 

dipilih oleh wakif pun mereka yang ada waktu untuk 

menunggu dan memelihara masjid,” ujar Dr Neneng 

Hasanah, SAg, MA, Dewan Pengawas Syariah Pengelolaan 

Dana Lestari dan Wakaf IPB University.

Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan 

kemampuan nadzir (pengelola wakaf) untuk 

mengembangkan masjid yang dapat menjadi pusat 

kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada, tidak 

hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, 

dan sangat sedikit wakaf yang berorientasi untuk 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. 

Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, 

baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para 

sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak 

wakaf yang berupa kebun yang produktif, sumur yang bisa 

mengairi lahan pertanian dan perkebunan, pembelian alat-

alat kesehatan yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka 

yang memerlukan dan membutuhkan bantuan. 

“Seperti saat ini wakaf melalui uang dapat digunakan 

untuk membeli alat kesehatan (alkes) karena 

mewabahnya COVID-19 yang dilakukan oleh lembaga-

lembaga wakaf yang ada di Indonesia,” ujarnya.

Wakaf untuk kesehatan dan pembelian alat-alat 

kesehatan sudah ada dalam sejarah peradaban Islam. 

Mustafa Assiba'i dalam bukunya Min Rawai' Hadharatina 

menyebutkan bahwa salah satu jenis wakaf yang utama 

pada masa kejayaan peradaban Islam adalah wakaf 

kesehatan yaitu rumah sakit yang disebut dengan 

“Bimaristan” dan lembaga pendidikan kedokteran. 

Bimaristan tidak hanya berfungsi untuk mengobati pasien 

tetapi berfungsi juga sebagai lembaga pendidikan 

kedokteran. Bimaristan dibangun oleh Khalifah Umayyah 

al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus tahun 88 H yang 

mempekerjakan para dokter dan perawat untuk 

memberikan pengobatan dan perawatan kepada pasien. 

Menurut Dr Neneng, saat ini ada dua istilah perwakafan 

yang berkembang di tengah masyarakat yaitu wakaf uang 

dan wakaf melalui uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa

Hadapi Pandemi COVID-19, Umat Muslim Bisa 
Perbanyak Wakaf Alat Kesehatan
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uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, 

hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf'alaih (peruntukan 

wakaf). Sedangkan wakaf melalui uang, harta benda 

wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau 

diwujudkan dengan dana yang berasal dari wakaf melalui 

uang, yang harus dijaga kelestariannya, tidak boleh dijual, 

diwariskan atau dihibahkan.

“Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi 

baik di sektor riil maupun sektor keuangan.Tidak terikat 

pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis 

investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah 

serta peraturan perundang-undangan. Dalam wakaf uang, 

yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf 

(mauquf'alaih) adalah keuntungan atau hasil investasi 

bukan uang wakafnya. Harta benda wakafnya adalah uang 

yang harus dijaga nilai pokoknya dengan 

menginvestasikannya. Jika diinvestasikan pada properti 

atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan 

sebagai harta benda wakaf,” terangnya.

Sementara itu, wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk 

keperluan sosial atau produktif/investasi. Terikat dengan 

satu jenis investasi yang dikehendaki wakif atau 

program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. 

Untuk tujuan sosial, wakaf melalui uang terikat 

peruntukannya sesuai kehendak wakif atau 

program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. 

Wakaf melalui uang yang diproduktifkan atau 

diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang 

diberikan kepada mauquf'alaih, sedangkan wakaf melalui 

uang untuk keperluan sosial maka uangnya yang langsung 

dimanfaatkan. Harta benda wakafnya adalah 

barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang 

yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwarisi 

dan dihibahkan kepada ahli warisnya. Seperti wakaf untuk 

kesehatan, mendirikan rumah sakit dan pembelian alat-

alat kesehatan.

“Adapun dalam kasus seperti saat ini, pembeliaan alat 

pelindung diri (APD) dari wakaf melalui uang disebabkan 

karena kebutuhan yang sifatnya emergensi (mendesak), 

hal ini dibolehkan sebagai wakaf untuk tujuan 

kemaslahatan umum,” terangnya.

Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dan wakaf melalui uang 

harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan 

berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, 

sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi 

wakif dengan nominal uang berapapun sehingga siapapun 

bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir. 

Pendapat ulama fikih terkait kebolehan wakaf uang, yaitu 

ulama Malikiyah (pengikut mazhab Imam Malik), dan 

Imam al-Zuhri (pengikut mazhab Imam Abu Hanifah) 

bahwa si wakif menjadikan hartanya bermanfaat dan 

dapat digunakan oleh yang berhak walaupun yang dimiliki 

berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat 

digunakan, seperti wakaf uang dengan lafaz “wakaf untuk 

masa tertentu (sementara) sesuai dengan keinginan si 

pemilik wakaf (harta)”. Wakaf uang, pemilik harta menahan 

dari penggunaan secara kepemilikan dan membolehkan 

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan. 

Pemanfaatan benda secara wajar, sedang benda tersebut 

tetap menjadi milik wakif. 

Keyakinan ini didukung oleh hadits Rasul SAW tentang 

amal yang kekal sekalipun pemiliknya sudah meninggal 

dunia, yaitu shadaqah jariyah (sedekah) sebagaimana 

hadits berikut, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah 

saw bersabda: “Apabila manusia meninggal dunia, 

putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga perkara 

yaitu: shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan 

anak yang shaleh yang selalu mendo'akan orang tuanya”. 

(H.R. Muslim). Hadits inilah salah satu dalil motivasi 

masyarakat Islam untuk berderma, khususnya dalam 

masalah wakaf yang diyakini masyarakat sebagai bekal 

amal sholeh yang akan menolongnya di akhirat kelak, 

yaitu melalui shadaqah jariyahnya. (**/Zul)
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Dr Yulina Eva Riany Sepakat Mudik Dilarang 
Demi Keselamatan Publik

P
enyebaran infeksi Coronavirus Disease (COVID-

19) semakin menunjukkan tren yang 

mengkhawatirkan. Melihat pengalaman dari 

sejumlah negara, laju perkembangan infeksi COVID-19 

didorong oleh masih bebasnya mobilitas manusia dan 

tidak ketatnya pelaksanaan social and physical distancing 

yang dianggap sebagai metode paling efektif untuk 

menekan pertambahan laju infeksi. 

Momentum ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi 

pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil 

kebijakan yang tegas (decisive policy) sebagai upaya untuk 

meminimalkan mobilitas warga demi mencegah terjadinya 

penyebaran virus Corona secara masif. Terkait dengan hal 

tersebut, kebijakan “pelarangan mudik” secara ketat 

merupakan pilihan yang lebih tepat dibanding dengan 

kebijakan yang lebih lunak yaitu berupa anjuran atau 

himbauan. 

“Larangan ini perlu diambil untuk mengantisipasi efek 

domino yang jauh lebih fatal bagi keselamatan dan 

keamanan publik,” ujar Dr Yulina Eva Riany, dosen dari 

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK), Fakultas 

Ekologi Manusia (Fema), IPB University.

Sebagaimana diketahui, mudik atau tradisi pulang 

kampung telah menjadi budaya tahunan yang melekat 

dalam masyarakat muslim urban menjelang hari Raya Idul 

Fitri atau lebaran tiba di Indonesia. Data riset Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan 

(2019) tentang pergerakan warga saat menjelang lebaran 

menunjukkan bahwa di wilayah Jabodetabek saja, 

mobilitas warga selama mudik lebaran bisa melibatkan 

14,9 juta orang dari jumlah total 33,7 juta warga di 

wilayah Jabodetabek. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

sekitar 44,1 persen warga Jabodetabek yang bergerak dari 

wilayah perkotaan kembali ke kampung halaman mereka 

untuk mudik lebaran. 

Dari jumlah total tersebut, sebagian besar tujuan pemudik 

asal Jabodetabek adalah menyasar wilayah Jawa Tengah 

(37,6 persen), Jawa Barat (24,8 persen) dan Jawa Timur 

(11,14 persen). Sementara pergerakan masyarakat di luar 

wilayah Jawa juga diprediksi melibatkan banyak warga 

yang mayoritas memilih menggunakan layanan 

transportasi publik seperti bus, kereta api dan pesawat 

bertarif murah (low-cost airfare). Artinya, besarnya jumlah 

mobilitas warga dengan menggunakan transportasi publik 

saat mudik berpotensi menjadi media penyebaran virus 

dalam skala masif dan tidak terkendali. 

“Selama ini, wilayah perkotaan seperti Jakarta dan 

Surabaya telah menjadi episenter penyebaran virus 

COVID-19. Sebab, kota-kota besar itu merupakan wilayah 

transit sekaligus pemukiman warga yang memiliki histori 

perjalanan luar negeri dan daerah tujuan pengiriman 

komoditas barang ekspor-impor. Belajar dari pengalaman 

beberapa negara, seperti China, Korea Selatan dan Italia, 

wilayah-wilayah episenter itu harus dibatasi dan ditekan 

ruang pergerakannya (social mobilization containment) 

sehingga dapat meminimalisasi penyebaran virus secara 

massif,” imbuhnya.

Menurutnya, jika langkah antisipasi itu tidak diambil, 

tradisi mudik yang selama ini dianggap sebagai 

momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, 
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justru berpotensi menjadi “bumerang” yang 

menghancurkan fondasi ekonomi nasional dalam jangka 

panjang, setidaknya satu hingga dua tahun ke depan. Hal 

ini disebabkan karena penyebaran virus dari wilayah 

perkotaan ke pedesaan berarti akan memperluas wilayah 

'zona merah' pandemik penyebaran COVID-19.

Selain itu, perluasan zona merah yang tidak terkontrol ini 

juga hampir pasti diikuti oleh ketidakmampuan otoritas 

daerah untuk menangani situasi, akibat keterbatasan 

berbagai fasilitas kesehatan, termasuk terbatasnya 

jumlah tenaga medis, jumlah stok alat pelindung diri 

(APD), obat-obatan, hingga fasilitas kesehatan publik 

lainnya. 

“Jika keterbatasan kapasitas dan fasilitas kesehatan publik 

di daerah tidak mampu mengimbangi tingginya laju 

penyebaran virus, maka masalah kesehatan publik 

berpotensi menjalar menjadi masalah yang lebih besar 

terkait dengan krisis ekonomi akut di level lokal maupun 

nasional. Karena itu, jika pemerintah masih 

mempertimbangkan masa depan ekonomi negara dalam 

jangka panjang, maka langkah-langkah antisipatif untuk 

menekan mobilitas warga harus segera diambil sebelum 

'tsunami infeksi' dan 'tragedi kemanusiaan' terjadi dan 

menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa ini,” 

terangnya.  

Hadirnya sikap tegas dan kebijakan publik yang tidak 

bersayap ini mensyaratkan kepemimpinan yang kuat, 

berani dan tidak gagap (assertive leadership). Jangan 

sampai pemerintah menyepelekan situasi ini lagi, 

sebagaimana yang terjadi di fase-fase awal menyikapi 

situasi pandemi ini. 

Pemerintah Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di 

Amerika Serikat, di mana pemerintahan Donald Trump 

yang sejak awal bersikap abai, menyederhanakan 

persoalan dan terlalu percaya diri menghadapi situasi 

pandemik ini, sehingga tidak ada langkah-langkah 

antisipatif yang berarti. Akibatnya, per 27 Maret lalu, tren 

penyebaran pandemi COVID-19 di Amerika telah 

melampaui China dan Italia. 

Kini, Amerika telah menjadi episenter baru bagi pandemik 

COVID-19 di tingkat dunia, dengan jumlah kasus infeksi 

mencapai 85 ribu warga. Jumlah korban juga telah 

mencapai 1300 warga dan berpotensi bertambah jika 

tidak ditangani secara cepat dan tepat. Menurut sejumlah 

pakar dari Center of Sustainable Development, Columbia 

University dan Institute of Health Metrics and Evaluation 

University of Washington, penyebab utama tingginya 

angka positif COVID-19 di Amerika tersebut berakar dari 

kebijakan Presiden Trump yang dinilai terlambat bersikap 

dalam menghadapi wabah virus ini.

“Untuk itu, belajar dari pengalaman di Amerika Serikat, 

pemerintah Indonesia seharusnya dapat berani 

mengambil langkah antisipatif ini. Dampak larangan mudik 

memang terasa pahit secara sosial dan ekonomi, tetapi 

langkah antisipatif itu merupakan jalan terbaik untuk 

mengantisipasi situasi yang jauh lebih buruk terjadi. 

Jangan sampai bangsa ini terlambat dan terkejut melihat 

pemburukan situasi akibat minim antisipasi,” katanya.

Selain sikap tegas dari pemerintah, pemahaman terhadap 

bahaya mudik kali ini juga harus dimiliki oleh semua 

stakeholders, termasuk korporasi, unit usaha hingga 

individu-individu yang mempekerjakan warga dari wilayah 

pedesaan (rural area). Upaya menahan keinginan mudik 

harus disuarakan secara serentak oleh semua pihak untuk 

meneguhkan kesadaran masyarakat (public awareness). Di 

tengah ketidakpastian situasi ini, keinginan untuk 

mengunjungi keluarga harus ditunda terlebih dulu demi 

keselamatan dan keamanan keluarga masing-masing. 

Keamanan dan keselamatan keluarga adalah hal 

terpenting yang harus menjadi prioritas seluruh pihak. 

Demi keselamatan semua, tidak mudik kali ini merupakan 

pilihan terbaik yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak 

secara bersama-sama. (dh/Zul)
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