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Damai Indonesiaku : Tidak Ada Nilainya Miliki Istri
yang Tak Paham Agama

M

emilih istri yang baik, akan menghasilkan
generasi, keluarga, keturunan yang baik. Kata
Nabi Muhammad SAW, pilihlah istri yang terbaik
karena genetik itu menurun. Padahal pada 1440 tahun
yang lalu, belum ditemukan ilmu genetika, psikologi belum
mempelajari hereditas, tapi Nabi Muhammad SAW sudah
menjelaskan bahwa faktor ibu itu sangat kuat.
Kualitas air tergantung kualitas tanah. Laki-laki sebagai air
dan ibu sebagai tanah. Oleh karena itu, memilih “tanah”
yang baik akan menghasilkan calon anak yang baik.

“Seseorang mengadu pada Rasul, Ya Rasulullah saya punya
anak, anak saya durhaka, disuruh sholat tidak mau, disuruh
mengaji malah membolos, sudah adzan maghrib masih
main bola, saya adukan kepadamu tolong nasihati anak
saya. Ketika Rasul ingin menasihati anak ini, maka anak ini
berkata: Ya Rasul, sebelum Engkau cap saya anak durhaka,
saya mau tanya ada tidak orang tua yang durhaka,” ujar
Ustad Azhari Nasution dalam ceramahnya di Tabligh Akbar
Damai Indonesiaku di Kampus IPB Dramaga, Bogor (15/12).
Tabligh akbar yang digelar berkat kerjasama Agrianita
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Institut Pertanian Bogor (IPB) dan TV ONE ini, mengangkat
tema “Peran Ibu dalam Membangun Ketahanan Keluarga”.
Ustad Azhari menyampaikan bahwa Rasul saat itu
mengatakan bahwa benar, ada orang tua yang durhaka.
Yakni orang tua yang memberi nafkah yang haram, yang
tidak mengajarkan pendidikan agama, yang memberi
nama anaknya dengan nama buruk dan yang memilihkan
ibu yang tidak baik akhlaknya.

“Barangsiapa sholatnya beres maka beres pula kehidupan.
Kapan waktu mendidik anak untuk sholat? Ada hadist-nya
yaitu kalau anak sudah bisa membedakan tangan kiri dan
kanan maka suruh melaksanakan sholat, kira-kira tiga
tahun sudah bisa. Walaupun sholatnya belum benar, tidak
masalah,” ujarnya.
Yang kedua adalah pendidikan Al-Qur’an. Ini perintah Nabi
untuk mendidik anak-anak dengan tiga jenis pendidikan.
Pertama cinta pada nabi dan keluarganya, kedua didik
mereka bisa membaca Al Quran karena sesungguhnya
yang hafal, bisa membaca dan mengamalkannya kelak dia
akan berada dalam naungan Allah saat tidak ada lagi
naungan selain-Nya.

“Kata anak ini sebelum saya durhaka kepada orang tua
saya, maka orang tua saya sudah lebih dahulu durhaka
karena memilihkan ibu yang tidak baik akhlaknya. Maka
dari itu kata Nabi wanita itu biasanya dinikahi karena
empat perkara yaitu hartanya, siknya, nasabnya dan
agamanya. Pilih karena agamanya, karena Rasul
menggaransi hidupmu akan sukses bahagia. Seperti
simulasi yang dijelaskan oleh Al-Khawarizmi, salah satu
ilmuwan muslim dunia. Empat komponen tadi diberi nilai,
agama satu dan yang lainnya itu nol. Yang baik adalah yang
empat komponennya lengkap, nilainya 1000. Kalau
materinya tidak ada maka 100, namun kalau agamanya
tidak ada, maka tidak ada nilainya. Itulah hebatnya nilai
sebuah agama,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
mengatakan bahwa tema ini sangat bagus sekali
mengingat Indonesia sedang dalam proses membangun
karakter bangsa. Karakter berasal dari keluarga dan
keluarga sangat tergantung pada Ibu.

Hal senada juga disampaikan oleh Prof. Dr. K.H Didin
Ha dhuddin. Menurutnya ada dua hal penting yang harus
diajarkan kepada anak. Pertama pendidikan sholat karena
sholat adalah tiang agama dan kehidupan.

“Oleh karena itu topik ini sangat aktual dan relevan dalam
membangun karakter bangsa,” ujar Dr. Arif Satria di
hadapan ribuan ibu-ibu yang memadati Grha Widya
Wisuda (GWW). (MR/Zul)

Sementara itu, Prof. Dr. Habib Ahmad Al Kaﬀ menceritakan
sebuah kisah orang tua yang sabar dalam membesarkan
anaknya dengan cara Islam.
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IPB Gandeng University Malaysia Perlis Selenggarakan
Konferensi Internasional
Konsep ini mendapatkan dukungan dari Rektor IPB, Dr. Arif
Satria yang berharap suasana konferensi ini bisa menjadi
wahana bagi mahasiswa dan dosen agar bisa go
internasional, tapi dengan biaya yang terjangkau.
“Selain itu, terselip pesan penting dalam konsep ini, bahwa
kegiatan keilmiahan sebaiknya dilaksanakan di kampus,
bukan di hotel berbintang atau resort mewah. Dan kami
yakin ini akan sangat baik dalam membentuk suasana
akademik bagi masyarakat kampus," tutupnya.

P

erkembangan di bidang pertanian menuntut
adanya inovasi dalam memaksimalkan sistem
produksi agar tercukupi kebutuhan pangan dunia.
Hal ini tentu membutuhkan kehadiran teknologi untuk
mendukung era pertanian modern agar lebih e sien dan
efektif.
Untuk itu, Departemen Teknik Mesin dan Biosistem (TMB),
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian
Bogor (IPB) bersama dengan Universitas Malaysia Perlis
(UniMAP) menyelenggarakan konferensi internasional
berjudul "The 1st International Conference on Mechanical,
Electronics and Biosystem Engineering 2018" (MEBSE 2018)
di Auditorium Abdul Muis Nasoetion, Kampus IPB
Dramaga, Bogor (15/12). Dalan konferensi ini, kedua
perguruan tinggi melakukan sharing hasil riset di bidang
mechatronic, electronic dan biosystem engineering. Ada 56
makalah yang dipresentasikan, dimana 28 makalah dari
Indonesia dan 28 makalah dari Malaysia.
“Dari hasil konferensi ini, ke depan semakin terbuka
peluang untuk lakukan joint riset lebih detail. Dengan
digelar di Kampus IPB Dramaga, kami ingin menghadirkan
suasana akademik di kampus. Mahasiswa akan memiliki
lingkungan ilmiah yang akan mendukung keilmuannya.
Selain itu, kami juga ingin menawarkan konsep baru
penyelenggaraan konferensi yang lebih sederhana karena
dalam konferensi keilmiahan yang terpenting itu adalah
substansialnya,” ujar Kepala Departemen TMB, Prof. Dr.Ir.
Sutrisno.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor bidang
Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. Ir. Dodik R.
Nurochmat saat membuka acara. Menurutnya konsep
penyelenggaraan kegiatan ilmiah sebaiknya dilakukan di
kampus sehingga akan menghidupkan atmos r akademik
yang lebih baik.
Konferensi yang sederhana ini cukup dengan
memanfaatkan fasilitas kampus sehingga mampu
menekan biaya sewa ruangan di hotel dan sebagainya.
Penyelenggaraan MEBSE dilakukan secara bergantian
setiap tahun antara IPB dan UniMAP. Oleh karena itu,
MEBSE 2019 akan dilaksanakan di Malaysia.
Pada konferensi ini, hadir Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto
(Rektor IPB periode 2007-2012 dan 2012-2017), Dr. Ir.
Desrial, M.Eng. (sebagai moderator), Mr. Daisuke Miyamoto
(Deputy Director of YARI-IPB-Jepang), Prof. Dr. Ir. Kudang B.
Seminar, MSc, (Dekan Fateta-IPB), Prof. Dr. R. Badlishah
Ahmad (Universitas Sultan Zainal Abidin, Malaysia) serta
Prof. Dr. Abdul Hamid Adom (UniMAP).
Total peserta yang hadir lebih dari 100 orang, dimana 29
peserta dari Malaysia, 1 dari Universitas Brunei Darusalam,
dosen dan mahasiswa pasca sarjana di lingkungan
Departemen TMB, serta perwakilan mahasiswa program
sarjana Departemen TMB. (SM/Zul)

Menurutnya, konferensi ini merupakan konferensi
internasional pertama yang diselenggarakan oleh
Departemen TMB dengan konsep yang sederhana atau
"low cost international conference", namun tetap menjaga
nilai-nilai dan etika keilmuan, sehingga secara substansial
setara dengan konferensi-konferensi lainnya.
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Arab Saudi Lebih Tertarik Produk Ekspor Indonesia

H

impunan Mahasiswa Wirausaha Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor (Himawipa IPB) berhasil
menggelar pelatihan ekspor yang kedua kalinya,
Sabtu (15/12) di Bogor. “Agenda ini merupakan agenda
tahunan Himawipa IPB. Tahun ini, seminar menghadirkan
trainer langsung dari Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia
(PPEI) Kementerian Perdagangan dan beberapa praktisi
ekspor komoditas pertanian. Dari kegiatan ini kami
berharap mahasiswa bisa lebih antusias lagi untuk
mendalami seluk beluk bisnis ekspor,” kata Julian, Ketua
Pelaksana.
Menurut Julian, pelatihan ekspor ini, dilatarbelakangi
paradigma masyarakat khususnya pemuda mahasiswa
yang menganggap bisnis eksportir itu rumit, dan kurang
prospektif serta memakan modal besar. “Padahal
sebenarnya bisnis ekspor memiliki prospek yang besar,
modal kecil pun bisa dan prosedur yang tidak sesulit yang
dibayangkan. Contohnya adalah potensi ekspor Indonesia
ke daerah Timur Tengah, seperti Saudi Arabia,” ujar Julian.
“Jika ada tiga atau empat barang ekspor dari negara
berbeda di Saudi, dengan kualitas dan harga yang sama,
maka saya yakin barang yang akan dipilih oleh orang Saudi
adalah barang made in Indonesia, karena secara emosional
Saudi lebih dekat dengan Indonesia dibandingkan negara
eksportir seperti China, Amerika dan lainnya,” ucap
Nursyamsi Mahyuddin, M.Si dari PPEI.

Nursyamsi menyampaikan materi seputar pemahaman
dasar bisnis ekspor, peluang ekspor, karakteristik negara
tujuan ekspor, informasi-informasi akses pasar ekspor, trik
dan tips ekspor, serta metode pembayaran ekspor. "Percaya
tidak percaya bahwa ada cara ekspor barang dengan biaya
ekspedisi hanya Rp50 per kilogram, tentunya dengan kiatkiat tertentu. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak berani
berbisnis ekspor,"tandasnya.
“Bagian tersulit bisnis ekspor bukan mengurus pembayaran
atau pengirimannya. Namun bagaimana mencari barang
dengan kualitas terbaik dan dibutuhkan pasar dan mencari
pembelinya,” ujar Nusyamsi.
Pelatihan ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri mahasiswa
dan masyarakat umum. Setelah pelatihan ini Himawipa
menerangkan bahwa mereka akan membersamai para
peserta pelatihan yang berkomitmen bisnis ekspor sampai
berhasil mengekspor melalui mentoring via WhatsApp
Group.
Sebagai organisasi mahasiswa (ormawa), Himawipa
berharap mahasiswa IPB khususnya dan masyarakat
Indonesia pada umumnya untuk melirik bisnis ekspor.
Potensi Indonesia yang sangat melimpah akan sia-sia jika
tidak dimanfaatkan oleh rakyatnya sendiri. “Jangan mau
terdisrupsi oleh kemajuan teknologi, namun
manfaatkanlah teknologi untuk kesejahteraan bersama,”
tegas Nursyamsi. (IS/ris)
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FMIPA Family Day: Jadikan FMIPA IPB Sebagai Rumah Kedua

U

ntuk merekatkan hubungan antara mahasiswa,
tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB) gelar FMIPA Family
Day di Kampus IPB Dramaga, Bogor (15/12). Acara ini
diawali dengan Jalan Pagi Sehat (Japas) dan permainan
tradisional.

Sementara itu, Dekan FMIPA IPB, Dr.Ir. Sri Nurdiati dalam
sambutannya berharap para mahasiswa ini menjadikan
FMIPA sebagai rumah kedua. Dr. Sri juga berpesan kepada
para dosen untuk sebisa mungkin membuat mahasiswa
nyaman dalam menimba ilmu di FMIPA IPB. (MR/Zul)

“Kami ingin mempererat tali silaturahim antar civitas
akademika FMIPA IPB. Selain dosen, pegawai dan
mahasiswa, acara ini juga diikuti oleh anak-anak dari
keluarga pegawai. Mereka mengikuti berbagai lomba
seperti mewarnai, memasukkan paku ke dalam botol dan
membawa kelereng,” ujar Ketua Pelaksana, Dr. Henny
Purwaningsih, S.Si, M.Si.
Dikatakannya kegiatan ini merupakan acara tahunan dalam
menyambut mahasiswa semester tiga yang sudah mulai
masuk fakultas. Sebelumnya mereka sudah mengikuti
Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU) selama
satu tahun. Setelah lulus dari PPKU, mahasiswa ini mulai
mengikuti perkuliahan di fakultasnya masing-masing.
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OWA IPB Kenalkan Cara Mudah Dapatkan Data
Tanpa Turun ke Lapang
hayati dan menjadi salah satu sumber data terpercaya.
Selain itu, menurutnya sumber terpercaya lainnya yang
dapat dipakai sebagai data keanekaragaman hayati adalah
skripsi dari mahasiswa. Namun mengambil data dari skripsi
memiliki kendala yakni sebagian besar mahasiswa tidak
memiliki rasa percaya diri untuk mengajukan skripsinya
menjadi paper atau jurnal.

M

enulis skripsi di kalangan mahasiswa sering
terkendala oleh data yang harus mereka
kumpulkan. Masalahnya beragam, mulai dari
ketidakcocokan data dengan literasi sampai penggunaan
metode pengumpulan yang salah. Mengambil data ke
lapang terkadang jarang dilakukan mahasiswa karena
terkendala jarak dan dana.
Oleh karena itu, komunitas Observasi Wahana Alam (OWA),
di bawah Himpunan Mahasiswa Biologi, Institut Pertanian
Bogor (IPB) mengundang Tambora Muda, sebuah
komunitas yang membuat sumber data terpusat,
terpercaya dan up to date. Mahasiswa tidak perlu lagi
mencari data ke lapangan, karena datanya sudah bisa
diakses lewat internet.

"Tidak semua orang mau mempublikasikan skripsi mereka
menjadi sebuah paper atau jurnal. Akibatnya skripsi
mereka sulit diakses. Tambora Muda menyiasati hal
tersebut dengan mengadakan program Biodiverskripsi.
Yaitu mengumpulkan skripsi mahasiswa sebagai data
keanekaragaman di Indonesia. Kami sekarang sedang
melakukan uji website," ujarnya.
Acara ini tidak hanya mengenalkan pentingnya data
keanekaragaman hayati saja tetapi juga melatih peserta
(mahasiswa IPB) cara mengolah data dengan
menggunakan situs dari GBIF sebagai sumber data. Hal ini
bertujuan agar mahasiswa tidak bingung lagi dalam
mencari data penelitian, terutama dalam bidang
keanekaragaman hayati.
"Dengan cara ini, kita tidak perlu repot-repot lagi ke lapang
untuk mencari data," tandasnya. (RP/Zul)

Untuk mensosialisasikan temuan tersebut, keduanya
menggelar workshop bertemakan "Biodiversity Occurrence
Data & Its Application" yang digelar di Ruang Baca
Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA), Kampus IPB Dramaga, Bogor
(15/12). Workshop ini bertujuan untuk mengenalkan
pengolahan data tentang keanekaragaman hayati kepada
mahasiswa.
Tambora Muda sendiri merupakan komunitas yang peduli
terhadap informasi keanekaragaman hayati yang beredar
di masyarakat. Komunitas ini menjadi tempat berkumpul
semua pemuda yang berminat di dunia konservasi
Indonesia. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh
Tambora Muda adalah pelayanan pengecekan karya tulis,
penerbitan majalah, dan penyelenggaraan seminar serta
workshop.
Menurut Pramita Indrarini, Kepala Humas Tambora Muda,
akses untuk data keanekaragaman hayati semakin
meningkat dari tahun ke tahun. Global Biodiversity
Information Facility (GBIF) adalah organisasi internasional
yang fokus kepada informasi mengenai keanekaragaman

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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