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Rektor IPB Shalat Tarawih Perdana Bersama Warga IPB

R

abu malam (16/5), Rektor Institut Pertanian Bogor
(IPB), Dr. Arif Satria melaksanakan shalat tarawih di
Masjid Al Hurriyyah, Kampus IPB Dramaga bersama
warga IPB baik mahasiswa, dosen maupun tenaga
kependidikan. Pada malam 1 Ramadhan 1439 H ini, Rektor
memberikan ceramah singkat sebelum shalat tarawih
dimulai.
“Kita harus banyak mensyukuri nikmat yang kita peroleh.
Ada tiga aspek nikmat yang patut kita syukuri yaitu nikmat
sik, nikmat kemerdekaan dan terakhir nikmat iman,”
ujarnya.
Pertama, nikmat sik perlu kita syukuri karena dengan
nikmat inilah kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif.
Melakukan inovasi untuk berkarya dan memenuhi tugas kita
sebagai khalifah di muka bumi ini yaitu menjaga alam.
Kemudian dengan nikmat sik ini kita menjaga kelestarian
lingkungan dan sustainability. Umumnya, faktor kerusakan
disebabkan oleh sifat serakah manusia yang dominan.
Dengan nikmat sik ini juga kita harus terus semangat
berbagi. Baik dalam segi mikro seperti sedekah, infak dan

zakat maupun dalam segi makro seperti tindakan kolektif
dan struktural untuk memberi kesempatan kepada orang
lain untuk menjadi pelaku ekonomi yang handal.
Kedua, nikmat kemerdekaan adalah anugerah yang luar
biasa. Karena fungsi dari kemerdekaan itu sendiri adalah
kesempatan untuk memaksimalkan tugas kita sebagai
khalifah di bumi. Dan dengan kemerdekaan juga
mendorong kita untuk berinovasi demi kemaslahatan umat
manusia.
“Terakhir adalah mensyukuri nikmat iman. Karena dengan
nikmat iman kita mendapat pedoman untuk hidup di dunia
ini. Bulan puasa adalah bulan dimana kita dilatih untuk jujur,
dan dapat kita transformasikan ke dalam sebelas bulan yang
lain. Jika kita dapat mengaplikasikan kejujuran ke dalam
kehidupan sosial, maka akan tercipta masyarakat yang saling
percaya atau hightrust society. Hightrust society merupakan
kunci kemajuan bangsa ini,” ujarnya.
Ribuan warga IPB melakukan sholat tarawih berjamaah
dengan imam, ustadz Wahid. (rizky/Zul)
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Care IPB Akan Terjunkan Sarjana Pendamping ke Majalengka

P

usat Kajian Resolusi Kon ik (Care) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) bekerjasama
dengan PT. Pertamina EP Asset 3 Jatibarang Field lakukan
sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat di balai desa
Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, Majalengka (14/5).
Sosialisasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan
pemahaman sekaligus menampung masukan-masukan
tentang program pengembangan agribisnis hortikultura
yang akan dijalankan.

kegiatan serta tahapan program. Program pendampingan
ini merupakan bagian dari program CSR Pertamina EP
bekerjasama dengan Care LPPM IPB, yang akan
berlangsung selama satu tahun. Lingkup kegiatan
mencakup sosialisasi, pelatihan, implementasi program,
pendampingan usaha tani, pendampingan pemasaran,
serta pengembangan program olahan.
Tim Ahli Pertanian Care LPPM IPB, Surapati, dalam
materinya menjelaskan mengenai inovasi Bio-Cyclo
farming yang akan diterapkan dalam program ini. Bio-Cyclo
Farming adalah sistem pertanian yang memadukan unsur
tanaman, ternak dan perikanan yang diatur sedemikian
rupa sehingga bersinergi antara satu dengan lainnya
hingga terjadi proses daur ulang alami secara biologis.
Biocyclo farming yaitu sistem pertanian terpadu dan saling
berintegrasi, sehingga dengan sistem ini tidak ada sampah
tersisa dari sistem pertanian tersebut, karena sampah
organik dari tanaman dapat digunakan untuk pembuatan
pupuk. (af/zul)

Hadir dalam kegiatan ini adalah Dinas Pangan Kabupaten
Majalengka, Camat Sumberjaya, Pemerintah Desa Bongas
Wetan dan Cidenok, BPP Sumberjaya, PPL Desa dan
masyarakat Bongas Wetan dan Cidenok.
Menurut Abdul Jaya, Sekretaris Kecamatan Sumberjaya,
program ini sangat sesuai dengan potensi Kecamatan
Sumberjaya yang berbasis pertanian. Pemerintah
Kabupaten Majalengka mengapresiasi program yang
diinisiasi IPB dan Pertamina EP. Drh. Hari Imam Santoso,
Kepala Bidang Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, Dinas
Pangan Kabupaten Majalengka mengatakan bahwa ini
sejalan dengan program Kabupaten Majalengka dalam
upaya mendukung ketahanan pangan nasional yang
dimulai dari rumah tangga. Selain itu, apabila program ini
dikembangkan dalam skala lebih besar maka berpotensi
menambah pendapatan warga Desa Bongas Wetan dan
Desa Cidenok.
Sekretaris Care LPPM IPB, Dr. Dahri Tanjung menyampaikan
bahwa IPB akan membawa inovasi untuk diterapkan dalam
program ini. IPB juga akan mengawal secara serius program
ini dengan menerjunkan pendamping sarjana pertanian
yang akan menetap di desa.
Dalam sosialisasi ini, peneliti Care IPB, Adi Firmansyah
menjelaskan tujuan, indikator program, pola pelaksanaan
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Kulit Buah Melinjo Aman untuk Obati Asam Urat

O

bat sintetis untuk hiperurisemia (asam urat) seperti
allopurinol memiliki beberapa efek samping,
diantaranya yaitu muntah, diare, neuritis perifer,
vaskulitis nekrosis, dan anemia aplastik, alergi kulit, serta
dapat menyebabkan katarak. Untuk itu banyak masyarakat
yang beralih ke obat-obatan herbal.
Jika selama ini buah melinjo diyakini bisa memperparah
penderita asam urat, lalu bagaimana dengan kulit melinjo?
Untuk mengetahui hal tersebut, mahasiswa dari
Departemen Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian Bogor (IPB),
Anggun Nia Dewi melakukan penelitian mengenai efek
toksisitas akut dari ekstrak etanol kulit buah melinjo.
Ekstrak etanol kulit buah melinjo ini digunakan untuk
menurunkan asam urat dalam tubuh. Toksisitas suatu
bahan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahan
dalam memberikan efek racun atau kerusakan terhadap
organisme hidup. Uji ini bermanfaat dalam uji awal atau
acuan dalam penentuan dosis bahan obat yang aman
selanjutnya dikonsumsi oleh manusia.

histopatologi hati dan ginjal yang diberi ekstrak kulit
melinjo mulai menunjukkan kelainan ringan seperti
degenerasi pada pemberian ekstrak 300 mg/kgBB. Namun,
kelainan ini tidak memberikan pengaruh yang berarti
terhadap kerusakan disfungsi organ sampai pemberian
ekstrak 5000 mg/kgBB. Sehingga hasil hispatologi hati dan
ginjal ini diartikan aman dan tidak memberikan pengaruh
yang berarti terhadap kerusakan dan disfungsi organ,”
ujarnya.
Kandungan ekstrak sendiri diketahui berisi senyawa aktif
tanin, avonoid, saponin, dan triterpenoid. Senyawa aktif
ini yang berperan sebagai antihiperurisemia.
“Hiperurisemia atau keadaan tubuh yang mengalami
peningkatan kadar asam urat dari batas normalnya dapat
diobati dengan ekstrak etanol kulit buah melinjo dan tidak
memberikan dampak buruk apabila dikonsumsi dalam
jangka waktu pendek. Dengan konsumsi bahan alami
berupa ekstrak etanol kulit buah melinjo maka dapat
mengurangi efek samping dan harga yang relatif
terjangkau,” terangnya. (KMU/Zul)

“Toksisitas akut dari konsumsi ekstrak kulit buah melinjo ini
tergolong pada toksisitas ringan.,” ujarnya.
Perempuan kelahiran Madiun ini, melakukan penelitian
dengan menggunakan hewan uji berupa mencit jantan
dengan galur DDY. Setelah dilakukan pembuatan ekstrak
etanol kulit buah melinjo, kemudian ekstrak tersebut
diberikan kepada hewan uji dengan kelompok dosis yang
berbeda-beda.
“Pada uji toksisitas akut ini juga dilakukan pengamatan
terhadap dampak organ hati dan ginjal. Gambaran

Sumber: http://starberita.com
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Peneliti IPB Manfaatkan Batang Pisang Ambon
untuk Cegah Kematian Lele
liter memiliki kelangsungan hidup yang tinggi. Peneliti ini
juga menyampaikan bahwa perendaman benih ikan lele
pada air perasan dapat meningkatkan sistem imun
terhadap infeksi bakteri A. hydrophila
“Kita lakukan uji tantang dengan bakteri dan kelangsungan
hidupnya bagus. Dengan pemberian cacahan atau perasan
batang pisang pada media budidaya misalnya di air media
ada bakterinya diharapkan dapat nonaktif. Air yang
mengandung senyawa aktif dari batang pisang yang
direndam pada waktu tertentu, dengan kemampuan
osmoregulasi ikan ternyata juga memiliki efek pada
peningkatan daya tahan ikan lele,” tuturnya.
Untuk itu peneliti ini merekomendasikan pada
pembudidaya bahwa batang pisang ataupun air
perasannya dapat dijadikan bahan pencegahan ataupun
pengobatan penyakit infeksi bakteri.

K

ematian yang mencapai 80–100 persen pada benih
ikan lele salah satunya disebabkan infeksi bakteri. Sri
Nuryati, peneliti dari Departemen Budidaya
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut
Pertanian Bogor (FPIK IPB) menjelaskan bahwa sering
terjadi kematian benih lele pada ukuran 5-7 centimeter,
kematian tersebut biasanya berasosiasi dengan infeksi
bakteri Aeromonas hydrophila. Penyakit karena bakteri ini
bisa disebut juga dengan penyakit bercak merah karena
ditandai dengan adanya luka atau borok berwarna merah.
Untuk mengatasinya dapat dilakukan menggunakan
tofarmaka baik untuk mencegah maupun mengobati.
Diantara tofarmaka yang dapat digunakan adalah batang
pisang ambon lumut Musa cavendishii.

“Rekomendasi untuk pembudidaya lele jangan lupa untuk
menanam pohon pisang juga. Saat panen, batangnya bisa
dicacah dan digunakan pada media budidaya atau diperas
dan airnya disimpan di freezer, suatu saat bisa dipakai.
Pisang ambon ini yang sudah kita teliti dan juga jenis
pisang lain, tetapi memiliki variasi kandungan berbeda.”
Ia menambahkan, “Ini bagus untuk pencegahan. Jadi dalam
tiap siklusnya sebagai pencegahan dapat diberikan saja.
Ketika ikan pada fase ukuran rentan penyakit dan pisang
sedang panen maka langsung saja cacah dan diberikan,
akan tetapi jika kolamnya sedang kosong, sementara
pisangnya sedang panen maka batang pisang dapat
dijadikan perasan, disimpan dan digunakan saat ikan lele
mulai berproduksi lagi, jadi sebenarnya tinggal disesuaikan
saja dengan kondisinya,” tandasnya. (IRM/ris)

“Para pembudidaya sejak dahulu sudah memanfaatkan
batang pisang dengan dicacah dan dimasukkan ke media
akan tetapi landasan ilmiahnya belum ada. Pembudidaya
berasumsi mestinya ada bahan yang berfungsi sebagai anti
penyakit dan ternyata itu membantu, salah satunya batang
pisang. Dari ide tersebut kita bantu teliti bahan kandungan
dan khasiatnya seperti apa dan aplikasi yang terbaik itu
seperti apa,” ujarnya.
Dengan tekad tersebut ia beserta peneliti lainnya, Qorie
Astria, Kukuh Nirmala dan Alimuddin mencoba meneliti
manfaat dan aplikasi batang pisang dalam pencegahan
penyakit pada benih ikan lele. Dari percobaannya peneliti
ini menemukan bahwa perendaman ikan dengan air
perasan batang pisang pada konsentrasi 13 mililiter per
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