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Dosen dan Alumni IPB University Berdiskusi Iklim
sebagai Kado Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) IPB University 

mengadakan Kuliah Umum Resiliensi Iklim dalam 

Bidang Ekonomi, Sosial dan Sumber Penghidupan, 

Ekosistem dan Lanskap, (13/8). Alumni IPB University yang 

terkenal namanya berkat Generasi Cerdas Iklim yang 

didirikannya, Ikrom Mustofa, mengawali acara ini 

menyampaikan bahwa perubahan iklim yang sedang terjadi 

saat ini memiliki dampak pada berbagai bidang kehidupan, 

baik pangan, air, energi, ekonomi, kesehatan, ekosistem, dan 

kebencanaan. 

Perubahan iklim telah diakui sebagai penyebab 

meningkatnya risiko bencana terkait iklim di Indonesia, 

terkhusus bencana hidro-meteorologis. Bencana hidro-

meteorologia merupakan 80% dari kejadian bencana di 

Indonesia. Bencana-bencana tersebut antara lain, 

kekeringan, banjir, tanah longsor, dan puting beliung. 

Bencana ini merenggut banyak korban jiwa, serta 

menimbulkan berbagai kerugian material lainnya. Selain 

itu, bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim akan 

berdampak pada lebih banyak orang yang hidup di bawah
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Aspek keterlibatan masyarakat dalam  rangka pengelolaan  

lingkungan  untuk  mengatasi perubahan iklim  juga dapat 

dilakukan  secara langsung. Fokus utama yang dilakukan 

adalah menjaga kuantitas, kualitas dan esensi dari 

sumberdaya lingkungan tersedia. 

Ryco Farysca Adi, selaku Direktur PIAREA menambahkan 

bahwa kegiatan kuliah umum seperti ini harus menjadi 

bagian penting dari peningkatan kualitas pendidikan di 

Indonesia. (*/RA) 

Mendukung hal tersebut, Dr Syamsul Bahri Agus, dosen 

IPB University yang merupakan ahli Ekosistem Laut dan 

Pesisir menyampaikan, pendekatan lain untuk mengurangi 

dampak perubahan iklim yang dapat dilakukan adalah 

melindungi dan mempertahankan jasa lingkungan dengan 

mengambil pendekatan terintegrasi berbasis lanskap 

dalam mengelola ekosistem darat, pesisir, dan lautnya. 

Tindakan-tindakan melalui konservasi dan restorasi 

ekosistem, kehutanan sosial, perlindungan zona pantai, 

dan manajemen daerah aliran sungai terpadu dinilai 

memiliki kemampuan dalam mengatasi dampak 

perubahan iklim. Upaya ini juga dapat mempertahankan 

dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan 

kapasitasnya. 

Sebagai contoh, pada sektor kelautan Dr Yonvitner, dosen 

IPB University yang juga Kepala Pusat Studi Bencana IPB 

University menyampaikan target outcome pemerintah 

pada sektor kelautan dan perikanan memerlukan 

dukungan penuh dari keterlibatan masyarakat, dimana 

penerima manfaat itu sendiri adalah masyarakat dengan 

target status resiliensi pada sumber penghidupan. 

Dengan kondisi Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi 

terhadap perubahan iklim, peningkatan resiliensi menjadi 

tujuan utama bersama pembangunan. "Prinsip “no one 

left behind” menjadikan tugas maupun upaya dan strategi 

ini adalah tugas bersama, termasuk akademisi dan 

perguruan tinggi melalui peran tri dharma perguruan 

tinggi," tutur Sri Tantri Arundhati, Direktur Adaptasi 

Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

Implikasi yang dihadapi saat ini, perempuan umumnya 

menghadapi risiko lebih tinggi dari dampak krisis iklim, 

khususnya dalam situasi kemiskinan. Untuk itu, 

KemenPPPA berkomitmen mendukung upaya adaptasi 

perubahan iklim melalui Pengarusutamaan Gender 

dengan fokus pendekatan melalui bidang pertanian, energi 

dan penyediaan air bersih. 

Melalui peningkatan literasi iklim, penguatan kapasitas 

lokal, peningkatan manajemen pengetahuan, kebijakan 

konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan 

pengurangan risiko bencana serta penerapan teknologi 

adaptif diharapkan mampu mengurangi risiko perubahan 

iklim disemua sektor pembangunan pada tahun 2030. 

Pada Kuliah Umum yang dilaksanakan dalam Rangka 

Memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik 

Indonesia ini Dra Niken Kiswandari (Asdep Kesetaraan 

Gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia - KemenPPPA) menyampaikan 

terdapat 3.4 juta orang yang rentan terhadap risiko 

perubahan iklim yang saat ini terjadi. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa aspek seperti kegagalan panen, 

kekurangan bahan bakar, kelangkaan air bersih, 

kelangkaan sumberdaya alam, meningkatkan kejadian 

penyakit an meningkatkan emisi gas rumah kaca yang 

berimplikasi pada kenaikan suhu udara.

garis kemiskinan karena mencegah akumulasi aset. 

Naiknya harga pangan, air, dan energi, yang sering terjadi 

setelah kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, akan 

mendorong kaum miskin semakin jatuh ke dalam 

kemiskinan dan mempengaruhi tingkat resiliensi 

penghidupan masyarakat. 

Memahami berbagai peluang yang ada, Ujang Sehabuddin, 

dosen IPB University yang merupakan ahli di bidang sosial 

dan ekonomi ini menyampaikan peningkatan resiliensi 

iklim khususnya pada sektor ekonomi memerlukan 

kerjasama yang sinergis antar stakeholders sesuai dengan 

kompetensi dan kewenangan masing-masing. Baik dalam 

perencana, penganggaran, penelitian, penyedia data, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

Hal ini juga disampaikan oleh Dr Perdinan, selaku ahli 

adaptasi perubahan iklim yang juga menjabat sebagai 

Sekretaris Pusat Studi Bencana IPB University. Ia 

menjelaskan, pengarusutamaan perubahan iklim sudah 

harus menjadi bagian dari pembangunan terutama dalam 

menyongsong kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. 
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Ada Enam Makanan yang Tren Konsumsinya
Meningkat di Masa Pandemi

D
alam rangka memasuki era adaptasi kebiasaan 

baru, Program Studi Supervisor Jaminan Mutu 

Pangan (SJMP) bersama Program Studi 

Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi SV-IPB 

University mengadakan webinar dengan tajuk "Potensi 

Pengembangan dan Regulasi Pangan Fungsional pada 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru" pada Rabu (12/8). Dalam 

paparannya, Dr Andi Early Febrinda, dosen IPB University 

dari Program Studi SJMP Sekolah Vokasi mengatakan 

bahwa Food for specified health use (Foshu) pada 1991 

adalah pangan diharapkan memiliki manfaat kesehatan 

tertentu dan telah dilisensikan untuk memiliki label klaim 

bahwa seseorang yang menggunakannya dapat berharap 

untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik melalui 

konsumsi makanan ini. 

Namun di tahun 2015 muncul New Functional Food yang 

mana klaim kesehatan tidak hanya sebatas dalam 

ketentuan Foshu. “Pangan Fungsional menurut BPOM RI, 

2011 adalah pangan olahan yang mengandung satu atau 

lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah 

mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi 

dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat 

bagi kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, dari kacamata industri, Susana STP, MSc, 

dari PT Nutrifood Indonesia  menjelaskan bahwa dari 

zaman ke zaman, fungsi makanan kian meningkat. Diawali 

sebagai sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup, 

kepuasaan, keamanan, kesehatan dan terapi. “Terdapat 

enam makanan yang trennya meningkat selama masa 

pandemi yaitu comfort food, vegan baking, homemade 

bread, immunity supplements, dan gluten free diet. Dan 

PT Nutrifood Indonesia menanggapi tantangan tersebut 

dengan menyediakan produk-produk yang baik bagi 

kesehatan seperti susu, minuman, es dan produk 

alternatif lainnya,” ujarnya.

Dr Susanti dari Direktorat Standarisasi Pangan Olahan 

BPOM RI menyampaikan bahwa kondisi normal baru telah 

mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap gaya 

hidup sehat termasuk melakukan lebih banyak aktivitas 

fisik serta memiliki preferensi makanan termasuk pangan 

segar dan pangan olahan. Terdapat dua pendekatan yang 

dilakukan regulator dalam hal pengaturan, yaitu klaim 

gizi/kesehatan dan pembuktian secara ilmiah. 

“Syarat umum klaim pada label perlu dibatasi agar sejalan 

dengan upaya pemerintah dalam menurunkan prevalensi 

penyakit tidak menular. Pembatasannya berupa 

kandungan lemak total tidak lebih dari 18 g, lemak jenuh 

tidak lebih dari 4 g, kolesterol tidak lebih dari 60 mg, dan 

natrium tidak lebih dari 300 mg, " jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, jenis-jenis klaim pada label 

yang diperbolehkan BPOM RI ialah klaim gizi berupa klaim 

kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi; klaim 

kesehatan berupa klaim fungsi zat gizi, klaim fungsi lain 

dan klaim penurunan risiko penyakit; dan klaim lainnya 

berupa isotonik, tanpa penambahan gula, bebas/ rendah 

laktosa, dan bebas/rendah gluten. (Gre/Zul)
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Peringati Hari Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
IPB University Gelar Challenge Berhadiah

“Nah, dengan adanya challenge ini saya berharap semoga 

masyarakat luas khususnya mahasiswa menjadi kepo. 

Emang kenapa sih hutan, kondisi hutan kita saat ini 

seperti apa? Nah, saya ingin semua pertanyaan-

pertanyaan itu muncul di kepala banyak orang sehingga 

semua orang tertarik mencari tahu,” kata Kunti Rahayu, 

Ketua Departemen Kajian Strategis.

Deforestasi, konversi lahan, karhutla, abrasi, 

tanah longsor, hingga banjir terus mewarnai 

kolom-kolom berita di media Indonesia. Di 

samping pemberitaan era new normal yang terus 

digaungkan, kondisi hutan Indonesia masih kurang 

perhatian.Tepat tanggal 7 Agustus 2020, Indonesia 

menetapkan sebagai Hari Hutan Indonesia dalam rangka 

mensyukuri keberadaan hutan Indonesia. 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kehutanan 

dan Lingkungan IPB University juga turut menjadi 

kolaborator. Dalam rangka memeriahkan Hari Hutan dan 

Perayaan Kemerdekaan RI, mahasiswa Fakultas 

Kehutanan dan Lingkungan menggagas challenge kreatif 

bertemakan “Emang hutan punya Masalah?”

Ada lebih dari 100 kolaborator dari seluruh Indonesia yang 

tergabung sebagai penggagas Hari Hutan Nasional lewat 

petisi Jaga Hutan yang didukung dan ditandatangani 1,4 

juta orang. Hal ini didasari dari keprihatinan masyarakat 

dengan kondisi hutan Indonesia yang memaksa para 

pemerhati lingkungan hidup dan kehutanan untuk 

menyuarakan penetapan Hari Hutan Nasional pada 

tanggal 7 Agustus. Tujuannya agar ada satu hari dimana 

khusus merayakan kekayaan dan keanekaragaman hayati 

hutan Indonesia.

Hastag Kehutanan yang Maha Esa dipakai dalam 

challenge Hari Hutan Nasional yang telah berlangsung 

sejak tanggal 11 Agustus 2020 lalu dan akan berakhir 

tanggal 25 Agustus 2020 mendatang. Tidak lupa, BEM 

Fahutan juga menjanjikan hadiah menarik bagi pemenang 

terpilih. “Ikut yuk, selain bisa dapat hadiah, opini kalian 

juga akan berdampak bagi banyak orang dalam rangka 

melestarikan hutan Indonesia,” ajak Kunti Rahayu kepada 

generasi milenial agar turut beropini dalam challenge Hari 

Hutan Nasional. (ziy/Zul)

Challenge ini bertujuan mewadahi generasi milenial 

beropini mengenai kondisi hutan  Indonesia dan mulai 

mengajak semua lapisan masyarakat untuk turut menjaga 

hutan dengan tindakan-tindakan kecil. Contohnya dengan 

menyebarkan informasi lewat opini mereka yang 

disampaikan di challenge ini. 
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Sukses Program Bina Desa, Himakua FPIK IPB University
Kembali Mengabdi Melalui PHP2D Kemendikbud RI

Dimulai dari pembuatan kolam, pembentukan kelompok 

pembudidaya, penyediaan induk ikan, pelatihan cara 

budidaya ikan yang baik dan benar, hingga pendampingan 

pasca program yang rutin dilakukan oleh mahasiswa sejak 

2015 hingga saat ini,” ujar Ziadatunnisa Ilmi, salah satu 

mahasiswa yang tergabung dalam Himakua.

Himpunan Mahasiswa Akuakultur (Himakua) 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB 

University kembali berprestasi di skala nasional. 

Himakua berhasil lolos dalam Program Holistik 

Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) 2020 yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia. Setahun 

sebelumnya, Himakua juga sukses mendapatkan Dana 

Hibah Bina Desa melalui PHBD. 

Tahun ini, Himakua mengusung judul “Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Sukadamai melalui Kegiatan Budidaya 

Ikan Nila Nirwana III dan Maggot untuk Meningkatkan 

Profitabilitas Desa dan Ketahanan Pangan Masyarakat di 

Era Pandemi COVID-19”. Dari program ini, Himakua 

berharap dapat mewujudkan cita-cita nasional bangsa 

Indonesia dengan memajukan sektor budidaya perikanan 

di Desa Sukadamai, Kecamatan Dramaga, Kabupaten 

Bogor. 

“Hubungan yang terjalin antara mahasiswa dengan 

masyarakat sudah berlangsung sejak tahun 2015, dimana 

Desa Sukadamai adalah desa lingkar kampus IPB 

University sekaligus menjadi desa binaan Himakua. 

Perlahan namun pasti, program bina desa yang dilakukan 

mahasiswa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Program bina desa pada saat ini terdiri dari tiga jenis 

kegiatan yang berbeda, namun saling dukung dalam setiap 

aspeknya. Kegiatan utamanya yakni budidaya ikan nila 

nirwana III segmentasi pembesaran. Kegiatan ini 

melibatkan kelompok pembudidaya ikan yang berjumlah 

10 orang. Kegiatan kedua yakni budidaya maggot (larva 

lalat BSF) sebagai penyokong pakan ikan. Kegiatan ini 

memberdayakan kelompok remaja desa. Kegiatan ketiga 

yaitu pengolahan produk konsumsi ikan nila, kegiatan ini 

dilakukan oleh kelompok wanita tani.

“Dengan kegiatan ini, besar harapan kami untuk dapat 

menambah pendapatan desa, meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, serta mengoptimalkan potensi sumberdaya 

manusia di Desa Sukadamai sebagai wujud implementasi 

Tri Dharma Perguruan Tinggi,” imbuhnya. (**/Zul)
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Dosen Mengabdi IPB University Ajari Guru SMA
Gunakan Moodle dalam Pembelajaran Daring

Pelatihan penggunaan Noodle kepada guru-guru di SMAN 
1 Ciawi sebagai bagian dari persiapan para guru 
menghadapi masa pembelajaran yang dilakukan secara 
daring karena terdampak COVID-19. Pelatihan ini pun 
menjadi salah satu bagian dari pengenalan Moodle versi 
terbaru. Peserta yang hadir pada kegiatan ini sebanyak 55 
orang yang dibagi ke dalam 4 ruangan dengan 
menerapkan protokol kesehatan, dan berdasarkan survey, 
92 persen peserta belum pernah mengikuti pelatihan 
Moodle sebelumnya.

Sedangkan Sofiyanti Indriasari mengajarkan penggunaan 
resource di Moodle untuk menyajikan bahan ajar dalam 
bentuk yang bervariasi serta memberikan tips efektif dan 
efisien dalam mengelola bahan ajar. “Penyajian bahan ajar 
di Moodle dapat lebih efektif jika dikoneksikan dengan 
Google Drive, karena guru bisa melakukan update bahan 
ajar di Google Drive yang secara otomatis konten pada 
resource Moodle juga akan terupdate. Selain itu, resource 
tersebut menghemat kapasitas penyimpanan di server 
karena filenya disimpan di Google Drive jadi lebih efisien,” 
ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan ini Walidah 

menyampaikan materi mengenai salah satu fitur yang 
dimiliki oleh Moodle yakni Question Type in Moodle. “Tipe-
tipe soal di Moodle banyak, tidak hanya pilihan ganda dan 
essay. Dengan banyaknya variasi soal akan membuat 
siswa tidak bosan dan kegiatan asesmen tetap bisa 
dilakukan dengan baik,” ujarnya.

Sementara Dr Inna Noviyanti menyampaikan materi 
mengenai Overview Moodle. Moodle senantiasa 
mengembangakn fitur-fiturnya agar dapat terus 
mengembangkan sistem manajemen pembelajaran 
khususnya pembelajaran daring. Tahun 2020 telah dirilis 
Moodle versi 3.9 yang kini telah diterapkan pada system 
Learning Management System (LMS) di SMAN 1 Ciawi 
Bogor. 

O
nline Learning atau E-Learning di masa pandemi 
COVID-19 membutuhkan ketersediaan perangkat 
keras maupun lunak yang menyediakan fasilitas 

pengelolaan sistem pembelajaran, salah satunya adalah 
Moodle. Saat ini, Moodle banyak digunakan dan 
direkomendasikan untuk digunakan sebagai media e-
learning karena platform ini dapat diakses lebih dari 1000 
materi pembelajaran, sehingga kelas online lebih efisien 
dan fleksibel. Selain itu, keunggulan lainnya adalah 
keamanan terjamin, multi language, bersifat open source 
software, memiliki manajemen pengguna, perangkat 
sederhana, kompatibel, ringan dan efisien.

Untuk itu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LPPM) IPB University melalui program Dosen 
Mengabdi, menggelar Bimbingan Teknis E-Learning 
Berbasis Moodle di SMAN 1 Ciawi, (12/8). Bimbingan 
teknis ini menghadirkan dosen IPB University dari 
Program Studi Manajemen Informatika dan Teknik 
Komputer Sekolah Vokasi. Yakni Walidatush Sholihah, SSi, 
MKom, Sofiyanti Indriasari, SKom, MKom, Dr Inna 
Novianty, SSi, MSi, serta  Gema Parasti Mindara, SSI, 
Mkom.

Kepala Sekolah SMAN 1 Ciawi, Dra Nurulhuda menyambut 
baik dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. 
Menurutnya, Moodle ini sangat bermanfaat terutama 
untuk pembelajaran daring, apalagi di SMAN 1 Ciawi 
menerapkan sistem satuan kredit semester (SKS) 
sehingga Moodle sangat baik untuk diterapkan.

“Karena gaya belajar seseorang juga memang ada yang 
dengan menggunakan games maka pembelajarannya 
akan jauh lebih dipahami oleh mereka. Dan moodle 
memfasilitasi untuk bentuk gaya belajar seperti itu,” 
pungkasnya.

“Dalam rangka mendukung sistem pembelajaran tersebut, 
kami memberikan materi terkait pengenalan Moodle versi 
3.9 dan mendapat respon yang sangat baik dari para Guru 
dan pengelola IT di SMAN 1 Ciawi Bogor,” imbuhnya.

Sedangkan Gema Parasti pada saat acara mengajarkan 
pembuatan games pada moodle 3.9. menurutnya, games 
adalah salah satu cara bagaimana guru akan mengetahui 
sejauh mana pengetahuan siswa saat menerima 
pembelajaran. Dan di saat yang sama, siswa juga akan 
memahami pembelajaran dengan cara yang 
menyenangkan.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di SMAN 
1 Ciawi ini mendapat respon dan antusiasme yang baik 
dari peserta. Ke depannya, kegiatan Dosen Mengabdi perlu 
dilanjutkan karena dampaknya sangat positif dan 
bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dengan kegiatan ini 
dapat membekali para guru untuk memanfaatkan 
eLearning Moodle dalam menjalankan pembelajaran 
daring dengan siswa selama pandemi COVID-19 yang 
masih berlangsung. (WB/Zul)
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Niatkan Bekerja untuk Ibadah Agar Tidak Merugi

K
ebanyakan manusia bekerja dengan cita-cita 

tertingginya hanya untuk dimensi duniawi saja, 

Seperti mendapatkan gaji yang besar, harta yang 

banyak, kedudukan yang semakin tinggi dan ketenaran. 

Padahal dunia yang kita tempati saat ini merupakan 

tempat tinggal sementara saja. Hidup yang sebenarnya 

hakiki dan abadi bukanlah di dunia ini, melainkan di akhirat 

nanti.

“Kedua, gunakanlah panduan Al Quran dan hadist dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Misalnya adil, jujur, tidak 

berbohong, tidak mengurangi timbangan/suatu 

perhitungan. Pastikan apa yang kita kerjakan tidak 

bertentangan dengan Al Quran dan Hadist. Ketiga adalah  

ikhlas untuk agama yang diridhoi Allah dan memurnikan 

ketaatan kepada agama. Kalau bekerja bukan karena 

keikhlasan pada agama maka Allah tak membutuhkan 

pekerjaan itu, sehingga tidak akan bernilai di sisi Allah. 

Ikhlas dicirikan oleh niat semata karena Allah, sesuai 

dalam kapasitas kemampuannya, tidak terpengaruh 

dengan pujian dan cacian orang awam (orang bodoh). Ia 

hanya bertawakkal kepada Allah, hanya 

mempertimbangkan berdasar aturan Allah dan RasulNya. 

Dan bukan karena pantas atau tidak pantas dalam 

pandangan  manusia. Keempat adalah senantiasa 

menjalankan ikhtiarnya sesuai dengan peraturan Allah dan 

RasulNya serta memohon kepada Allah agar diterima 

amal ibadahnya,” imbuhnya.

Menurutnya, ada syarat untuk menjadikan pekerjaan 

menjadi bernilai ibadah. Pertama adalah niat yang benar 

karena Allah. Seorang dosen mengajar dengan niat dapat 

gaji maka ia hanya sekedar dapat gaji, tapi ia tak dapat 

jatah di akhirat, ia tak dapat investasi untuk akhirat. Maka 

perbaiki niat dengan mengajar untuk sedekah ilmu 

sehingga  akan dapat mengalir terus pahalanya sehingga 

menjadi tabungan akhirat. Demikian pula berjenis-jenis 

kegiatan pelayanan hanya akan bernilai dunia saja bila 

hanya diniatkan untuk mendapatkan gaji atau mendapat 

penghargaan manusia. Namun akan sangat berbeda 

nilainya bila diniatkan untuk menjadi orang yang 

bermanfaat bagi orang lain, untuk menolong orang lain, 

memberi kemudahan-kemudahan pada orang lain melalui 

tugas yang diamanahkan kepada kita. Insyaa Allah itu 

akan bernilai akhirat.

Prof Kudang menyampaikan amatlah rugi jika kita bekerja 

setiap hari, setiap detik jika yang dikerjakan tidak dikaitkan 

dengan mencari keridhoan Allah. Banyak kealpaan dapat 

terjadi dalam bekerja. Sebut saja dalam menyusun 

rencana kerja yang sengaja memisahkan urusan kerja 

dengan aturan agama, dengan sengaja mengabaikan dan 

bahkan menyelisihi aturan agama maka bisa berakibat 

kepada maksiat kepada Allah.

“Bekerja harus kita niatkan dan rancang sebagai ibadah. 

Tiada bekerja yang tiada bernilai ibadah sehingga kita 

tidak rugi dengan investasi energi, biaya, kepakaran dan 

waktu dalam bekerja. Berarti  bekerja dalam bidang 

apapun harus semata-mata hanya karena Allah sesuai 

dengan aturanNya serta untuk mendapatkan ridhoNya. 

Bekerja hendaklah diyakinkan tidak hanya bagus menurut 

pandangan pimpinan atau manusia siapapun, tetapi harus 

bernilai ibadah di sisi Allah SWT Yang Maha Akurat, 

Cermat dan Adil dalam menghakimi ibadah kita,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Prof Dr Ir Kudang Boro Seminar, dosen 

IPB University sekaligus Dekan Fakultas Teknologi 

Pertanian saat menjadi narasumber webinar #OASE 

P2SDM "Panduan-Panduan Al'quran Dalam Bekerja" 

belum lama ini.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(P2SD), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM), Dr Amiruddin Saleh menyampaikan 

OASE adalah sebuah agenda yang sengaja disusun untuk 

menyediakan wadah majelis ilmu, kajian ilmiah yang 

tentunya sangat dibutuhkan insan akademis dan 

masyarakat umum. Meskipun durasinya singkat, kita 

harapkan OASE ini dapat terus terlaksana dengan rutin 

untuk menjadi motivasi bagi akademisi dan masyarakat 

umum agar lebih menyediakan waktu secara khusus guna 

menambah pengetahuan. (dh/Zul)
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Mahasiswa IPB University Sosialisasikan
PHBS dan Gizi Berimbang Melalui Nutri Action

Nutri Action merupakan program kerja Divisi 

Peduli Pangan dan Gizi, Himpunan Mahasiswa 

Ilmu Gizi IPB University. Kegiatan ini secara 

konsisten setiap tahunnya mengedukasi masyarakat 

dalam bidang gizi, salah satunya kepada anak-anak. 

Adanya wabah pandemi ini tidak menjadi penghalang bagi 

Tim Nutri Action untuk tetap mengedukasi masyarakat 

khususnya anak usia sekolah. 

Jarak dan kondisi yang memisahkan tidak menjadi 

penghalang tim Nutri Action untuk tetap mengedukasi dan 

membantu masyarakat. Situasi dan kondisi yang dinamis, 

menuntut tim untuk terus meningkatkan kreativitas dan 

produktivitas agar program ini dapat terlaksana walau di 

masa pandemi. Semangat mengabdi kepada masyarakat 

seperti ini yang selalu ditanamkan dalam program Nutri 

Action. (*/RA) 

Kader posyandu Desa Sukawening, Rida mengatakan, 

“Anak-anak di desa ini banyak yang mengalami penuruan 

berat badan bahkan ada yang berat badannya berada di 

bawah garis merah pada kartu menuju sehat (KMS). Saat 

kami berikan makanan tambahan seperti susu dan biskuit 

terdapat kenaikan berat badan pada anak. Maka dari itu 

kami sangat berterimakasih kepada mahasiswa yang telah 

memperhatikan kondisi anak-anak di sini dan berharap 

kegiatan ini dapat selalu terlaksana untuk membantu 

kesejahteraan dan kesehatan anak-anak lainnya," tambah 

Rida.

Menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, program Nutri 

Action kali ini memiliki konsep yang berbeda dari tahun 

sebelumnya. Tahun ini, Tim Nutri Action memberikan 

edukasi mengenai gizi seimbang dan perilaku hidup bersih 

dan sehat (PHBS) melalui buku cerita dan permainan 

puzzel hasil karya dari tim Nutri Action. 

Tim Nutri Action ini terdiri dari anggota Divisi Peduli 

Pangan dan Gizi beserta volunteer dari mahasiswa aktif 

Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, 

IPB University. 

 Tidak hanya mengedukasi, program Nutri Action kali ini 

juga memberikan bantuan untuk anak-anak yang 

mengalami kekurangan gizi di Desa Sukawening dalam 

bentuk sembako dan anak-anak di Yayasan Panti Asuhan 

Mi’raj Mulya Bogor dalam bentuk dana bantuan 

pendidikan. Sembako yang diberikan berupa telur, susu, 

biskuit, dan minyak. Bantuan tersebut diharapkan dapat 

membantu pertumbuhan anak-anak yang mengalami 

kekurangan gizi di Desa Sukawening. Semua bantuan yang 

telah disiapkan diserahkan secara langsung kepada pihak 

yang bersangkutan melalui perwakilan Tim Nutri Action.
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