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IPB University Peringati HUT ke-74 RI,
Siap Ciptakan SDM Unggul untuk Indonesia Maju

R

ibuan peserta Upacara Peringatan Hari Ulang
Tahun ke-74 Republik Indonesia (RI) mengibarngibarkan bendera merah putih di Lapangan
Rektorat Kampus Dramaga, Bogor (17/8). Peringatan HUT
RI tahun ini mengusung tema “SDM Unggul, Indonesia
Maju”. Pada kesempatan ini Rektor IPB University, Dr Arif
Satria menjadi pemimpin upacara dan membacakan
naskah pidato dari Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi RI.
Dalam pidatonya Dr Arif mengatakan bahwa HUT ke-74 RI
tahun 2019 harus dimaknai sebagai momen pemersatu
bangsa. Seluruh rakyat Indonesia memiliki kewajiban
untuk mempertahankan serta mengembangkan hasil
kemerdekaan ini.

“Kemerdekaan harusnya membuat kita berbuat lebih
untuk bangsa dan negara Indonesia. Sesuai dengan tema
tahun ini maka pembangunan Sumberdaya Manusia
(SDM) yang unggul akan mendukung kemajuan Indonesia.
Artinya pembangunan SDM menjadi kunci keberhasilan
dan kesuksesan Indonesia di masa depan. SDM Indonesia
harus dapat bersaing secara global, terlebih ketika
memasuki era industri 4.0. Kita sadar bahwa kemajuan
industri yang berjalan di Indonesia tidak cukup hanya
dengan infrastruktur, akan tetapi harus didukung dengan
peningkatan kualitas SDM. Peningkatan ini dapat
ditempuh dengan perbaikan pendidikan untuk
menjalankan kemajuan teknologi seiring kemajuan
industri 4.0,” ujarnya.
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Menurutnya perguruan tinggi harus tampil sebagai garda
terdepan dalam mencetak SDM unggul dan kompetitif di
masa datang. Satu hal yang harus ditempuh adalah selalu
meningkatkan kualitas SDM perguruan tinggi, serta
menyiapkan diri agar mampu beradaptasi untuk mencapai
keberhasilan dalam membangun bangsa.
Untuk itu keunggulan SDM di era ini dapat dilihat dari
tingkat inovasi dan kreativitas yang dihasilkan. Perguruan
tinggi dan lembaga penelitian harus saling bahu
membahu, bekerja sama, menjadi lokomotif inovasi dan
kreativitas bangsa, menjadi penggerak pembinaan dan
pembudayaan inovasi dan kreativitas.
Bonus demografi harus benar-benar dioptimalkan dengan
mencetak SDM Indonesia yang unggul. Peluang ini akan
menjadi emas jika kualitas pendidikan terus kita
tingkatkan. Peran perguruan tinggi sebagai agen
perubahan dinanti oleh bangsa ini dalam menjawab segala
tantangan yang ada. Pemerintah akan terus memberikan
fasilitas, dukungan pendidikan, dan pengembangan diri
bagi talenta anak-anak bangsa, karena akan memberikan
kontribusi terhadap percepatan pembangunan Indonesia.

Pada kesempatan ini, di hadapan ribuan peserta upacara
yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan tenaga
kependidikan Dr Arif Satria menyampaikan capaian
membanggakan yang berhasil diraih oleh IPB University.
Pada tanggal 16 Agustus 2019 kemarin IPB University
kembali menduduki peringkat tiga Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) terbaik di Indonesia, berada di bawah ITB dan
UGM yang menduduki posisi pertama dan kedua.
“Ini adalah sebuah penghargaan dari Ristekdikti, yang
merupakan hasil kerja keras kita semua. Prestasi
membanggakan ini diperoleh atas kinerja IPB Univeristy di
bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat, manajemen perguruan tinggi termasuk
unggulan inovasi,” tuturnya.
Pada momen ini juga dilakukan pemberian penghargaan
Satyalancana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun dan 30
tahun kepada dosen dan tenaga kependidikan di
lingkungan IPB University. Dilanjutkan dengan
penghargaan akademisi berprestasi dosen dan tenaga
kependidikan tingkat IPB University tahun 2019. (Awl/Zul)

“Jangan terlalu cepat puas dengan capaian dan
kompetensi yang kita miliki dan terlena dengan zona
nyaman,” ujarnya.
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Lagi, IPB Berada pada Posisi ke-3 Perguruan Tinggi Negeri
Terbaik di Indonesia
enam bulan, jumlah sitasi per dosen, dan jumlah patent
per dosen.
"Selamat kepada perguruan tinggi yang telah memperoleh
prestasi yang baik ini, mudah-mudahan dengan mendapat
prestasi membanggakan ini, perguruan tinggi semakin
lebih baik dan semakin mendunia," pungkas Nasir.
Terkait prestasi yang didapatkan Rektor IPB University, Dr.

T

ahun ini, IPB University kembali menduduki

peringkat tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

terbaik di Indonesia, berada di bawah ITB dan UGM

yang menduduki posisi pertama dan kedua.
Peringkat tersebut ditetapkan oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) berdasarkan
Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia tahun 2019,
Jumat (15/8) di Jakarta. Klasterisasi perguruan tinggi di
Indonesia dimaksudkan dalam rangka mendorong agar
perguruan tinggi di Indonesia semakin maju dan
mendunia.
"Pemeringkatan dan klasterisasi ini sangat penting
sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja perguruan tinggi
di Indonesia. Dengan adanya klasterisasi dan
pemeringkatan ini diharapkan perguruan tinggi di
Indonesia semakin baik, maju, dan mendunia,"ungkap
Mohammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
Ia menerangkan, terdapat empat kriteria utama yang
digunakan dalam klasterisasi ini yaitu input, proses,

Arif Satria mengaku senang dan bangga. "Alhamdulillah
IPB kembali masuk tiga besar perguruan tinggi negeri
terbaik di Indonesia, ini adalah sebuah penghargaan dari
Ristekdikti, yang merupakan hasil kerja keras kita semua,"
tuturnya.
Menurutnya, prestasi membanggakan ini diperoleh atas
kinerja IPB di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian
kepada masyarakat, manajemen perguruan tinggi, dan
termasuk unggulan inovasi.
Dengan diperolehnya prestasi membanggakan ini, Dr. Arif
Satria berharap dapat memotivasi seluruh warga IPB
untuk terus berupaya semakin maju dan semakin
profesional.
Di sisi lain, dengan prestasi yang diperoleh IPB University
ini, Dr. Arif Satria berharap dapat memotivasi generasi
muda untuk meningkatkan perhatiannya terhadap
pertanian Indonesia.
"Mestinya prestasi ini juga dapat menjadi perhatian bagi
siswa-siswi SMA di seluruh penjuru nusantara.
Diharapkan siswa-siswi terbaik dapat masuk IPB untuk
memajukan pertanian Indonesia," pungkasnya.

output, dan outcome.
"Persentase outcome paling besar karena dari outcome
inilah peran perguruan tinggi dapat terlihat di masyarakat,"
tutur Mohammad Nasir.
Ada indikator baru, lanjut Nasir, yang digunakan dalam
penilaian tahun ini, yaitu jumlah dosen asing,
pembelajaran daring, kelengkapan laporan Pangkalan
Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), laporan keuangan,
persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan selama
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BPN Ijinkan IPB University Manfaatkan
Lahan Seluas 32 Hektar di Jasinga

T

ahun ini IPB University mendapatkan ijin untuk

University untuk memanfaatkan lahan tersebut dan MoU

memanfaatkan lahan seluas 30 hektar di Jasinga.

kedua nanti akan memberikan kepemilikan tanah tersebut

Ijin pemanfaatan lahan diberikan langsung oleh

ke IPB University dalam bentuk hibah," ujar Dr Sofyan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (BPN), Dr Sofyan Djalil saat
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU)
dengan IPB University di Kampus Dramaga, Bogor (15/8).
Kerjasama antara Kementerian ATR/BPN dan IPB
University ini terkait pemanfaatan tanah untuk penelitian,
pendidikan dan pengembangan inovasi.
“Pada hari ini, saya ingin menyampaikan tujuan kami
memberikan tanah seluas 30 hektare di wilayah Jasinga
untuk dijadikan Laboratorium Kehutanan IPB. Proses MoU
ini adalah awal dari proses pengalihan kepemilikan tanah
tersebut dari Kementerian ATR/BPN ke IPB University.

Sementara itu, Rektor IPB University Dr Arif Satria
mengatakan terjalinnya kerjasama ini merupakan berkah
bagi IPB University. Tanah 30 hektar tersebut akan
menjadi Laboratorium Kehutanan.
“IPB University dan ATR/BPN sudah lama memiliki
hubungan yang baik dan bersinergi dalam bidang
pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengembangan
masyarakat. IPB University pun dengan senang hati
menerima staf-staf dari Kementerian ATR/BPN untuk
melanjutkan studi di IPB University. Dengan terjalinnya
kerjasama dengan Kementerian ATR/BPN akan sangat

Pada MoU pertama ini, kami memberikan kesempatan IPB
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baik karena isu pertanahan dan reforma agraria akan

pemerintah, DPR, dan tentunya para akademisi hingga

selalu menjadi isu yang hangat di IPB University," ungkap

akhirnya peraturan ini bisa disahkan paling lambat di akhir

Dr Arif.

September tahun ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini Ketua Panja Rancangan Undang-

Sementara itu Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem

Undang (RUU) Pertanahan sekaligus Wakil Ketua Komisi II

Informasi, Prof Dr Ir Dodik R. Nurrochmat menyampaikan

DPR RI, Dr E Herman Khaeron menyampaikan bagaimana

tentang pentingnya pengintegrasian data pertanahan

prospek Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan.

yang ada di Indonesia.

"Konsep data yang terintegrasi tentunya bersamaan

"Satu yang harus menjadi semangat kita dalam mengelola

dengan administrasi yang juga terintegrasi. RUU

kebijakan agraria di Indonesia ialah soal pengintegrasian

Pertanahan ini memastikan bahwa administrasi

data pertanahan. Kita juga harus memastikan kebijakan

pertanahan di Indonesia bisa diatur oleh Kementerian

pertanahan yang dimiliki oleh Kementerian ATR/BPN dan

ATR/BPN tanpa perlu melangkahi tugas kementrian lain.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak

DPR bersama Kementerian ATR/BPN sudah membahas

saling tumpang tindih. Kita pun harus bisa saling

RUU ini sejak 2015, walaupun sebenarnya sudah pernah

bekerjasama untuk memastikan bahwa setiap jengkal

dibahas di periode DPR sebelumnya, namun belum

tanah yang ada di NKRI harus terintegrasi,” ujarnya.

berhasil diselesaikan RUU Pertanahan ini. Kami

(Dinof/Zul)

mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak, baik dari
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IPB University dan PT. Tani Group Indonesia
Kolaborasi Dukung Pertanian

I

PB University sangat menyambut baik nota

yang sangat baik untuk terus saling bersinergi dan

merupakan awal untuk membangun kerjasama dan

begitu cepat yang penuh dengan ketidakpastian terutama

kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang

berkolaborasi dalam era sekarang ini. Perubahan yang

sinergi diantara IPB University dengan PT.Tani Group

dalam dunia pertanian sangat tinggi diantaranya

dilakukan oleh Rektor IPB University, Dr. Arif Satria dan

ketidakpastian terhadap modal.

University, Dr. Nunung Nuryartono dengan CEO dan Co-

“Saat ini dalam dunia pertanian tidak bisa melihat hanya

Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini
Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Faounder PT. Tani Group Indonesia, Iwan Arie Sustiawan,

ketidakpastian terhadap panen, iklim, pasar dan

satu variabel saja, tetapi harus dapat melihat secara

Jumat (16/8), di Kampus Dramaga.

berhubungan satu sama lain. Jadi sekarang ini bukan era

Dr. Arif Satria mengatakan sekarang ini merupakan era

tahu ekosistem. Untuk itu IPB University sadar betul

kalaborasi dimana kalau ingin maju dan berhasil harus
dapat membangun sinergi atau kerjasama dengan pihak
manapun. Hal ini sesuai dengan visi IPB University

menjadi Techno-socio Entrepreneurial University yang
menghasilkan technopreneur dan sociopreneur yang

lagi hanya tahu pohon tetapi harus tahu hutan dan harus
bahwa pertanian adalah sebuah ekosistem yang selalu

berkaitan dengan baik. Dunia pertanian saat ini telah

memasuki industri yang cepat dan terus berubah yang

ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi

terintegrasi dengan jaringan internet. Sektor pertanian

dapat menghadirkan pelaku-pelaku usaha atau ekonomi

juga perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke

pertanian sukses.

dilakukan menggunakan remote kontrol dari rumah,”

yang tangguh, minimal menjadi agen pembangunan

depan. Dari olah lahan, tanam, panen hingga pengolahan
jelasnya.

Lebih lanjut Rektor IPB University mengatakan, kerjasama

dengan PT. Tani Group Indonesia merupakan kesempatan
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Dekan FEM IPB University, Dr. Nunung Nuryartono

sebuah business-to-businees e-commerce untuk hasil

menyampaikan kalau lihat sekarang ini dari berbagai

pertanian, peternakan, dan perikanan juga penghubung

pelosok negeri ini sudah banyak muncul, semangat untuk

antara petani dan pelanggan individu serta swalayan,

bertani sudah banyak muncul dari para kalangan anak-

sedangkan TaniFund adalah sebuah wadah crowdfunding

anak muda. Kerjasama ini bukan hanya sekedar

untuk program, budidaya agrikultur dan pemberian

Memorandum of Understanding (MoU) saja, tetapi akan

kesempatan pendanaan kepada petani. Sejak berdiri di

ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang langsung

tahun pertengahan 2016, TaniHub sudah berhasil

ke lapangan. IPB dapat bekerjasama dengan PT. Tani

membantu petani memasarkan berbagai hasil produksi

Group Indonesia untuk meningkatkan pertanian di

pertanian baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Indonesia.

“PT. Tani Group dapat bergerak bagaimana bisa

“Harapannya dengan kerjasama ini FEM IPB University

berpartisipsi aktif dalam menciptakan ekosistem

siap membantu membantu meningkatkan bagaimana

pertanian Indoensia yang jauh lebih baik, lebih sejahtera

anak-anak muda untuk lebih bergairah di sektor pertanian

dan lebih adil. Kita harus tahu kebutuhan petani seperti

dan dapat memberikan berkontribusi bagi bangsa. Maka

dapat membantu hasil panen, dapat membantu harga,

itu IPB University membekali mahasiswanya untuk selalu

proses penjualan tidak rumit dan terakhir dapat dibantu

memiliki daya analitis dan daya kritis di dalam lingkungan

mengembangkan pertanian lebih luas sehingga dapat

apapun dan selalu dapat menciptakan nilai (value

menghasilkan lebih baik,” ujarnya.

creation),” tuturnya.

Hadir dalam penandatangan nota kesepahaman yaitu

Sementara CEO PT. Tani Group Indonesia, Iwan Arie

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi IPB

Sustiawan menjelaskan Tani Group berdiri pada 2016,

University, Prof. Dodik Ridho Nurrochmat, Dekan Sekolah

sebuah perusahaan rintisan (startup) yang bergerak di

Bisnis IPB University, Prof. Noer Azam Achsani, Direktur

bidang teknologi agrikultur. Tani Group terdiri dari dua lini

Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB University, Dr. Heti

bisnis, yaitu TaniHub dan TaniFund. TaniHub adalah

Mulyati dan para mahasiswa IPB University. (awl/ris)
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Seminar Kesehatan di IPB University:
Antisipasi Low Back Pain dalam Dunia Kerja
melakukan pemeriksaan. Perbaiki nutrisi, hindari berat
badan yang berlebihan. Jangan melakukan olah raga yang
berat terutama bagi lanjut usia, pilih olahraga yang tidak
membutuhkan gerakan berlebihan seperti aerobik. Di
samping itu tidur di kasur yang padat,” ujarnya.

H

Faktor ergonomis juga berpengaruh terhadap resiko LBP

mengingat kebanyakan pegawai bekerja di belakang meja
asil analis Medical Check Up tahun 2018

terhadap seluruh pegawai IPB University

menunjukkan keluhan terbesar yang dialami

nyeri pinggang atau dalam istilah kedokteran disebut Low

Back Pain (LBP). Direktorat Sumberdaya Manusia (Dit.

SDM) IPB University bekerjasama dengan PT. Asuransi
Takaful Keluarga menyelenggarakan Seminar Kesehatan

Tetap Sehat dan Bugar Di Usia Lanjut dengan tema

'Antisipasi Low Back Pain (Nyeri Pinggang)' di Kampus

Dramaga, (15/8).

Narasumber dalam seminar ini menghadirkan dr. Yenni,
Sp.KFR yaitu seorang spesialis kedokteran fisik dan
rehabilitasi dari Rumah Sakit Vania sebagai salah satu

provider dari PT. Asuransi Takaful. Menurut dr Yenni

beberapa faktor risiko LBP terjadi pada beberapa kondisi

yaitu sering angkat berat, pekerjaan menarik atau

dan menghadapi komputer. Tips posisi duduk yang baik

menurut dr. Yenni adalah kepala tidak menunduk, posisi

bahu yang santai, posisi punggung yang tertopang,

pandangan sejajar dengan komputer, tangan sejajar

lengan bawah, gunakan bantalan yang lunak untuk

menopang paha bagian bawah, kaki pada bantalan kaki,
atur posisi benda dalam jangkauan, dan tinggi monitor
sejajar dengan pandangan dan lengan.

Jika terjadi kondisi akut yang harus dilakukan adalah
perbanyak istirahat, kompres es, korset, exercise lebih

baik berenang, dan modalitas. Modalitas dapat

menggunakan Transcutaneous Electrical Nerve

Stimulation, Microwave Diathermy, Infra Red atau

Ultrasound Diathermy. Ramalan tentang peristiwa yang
akan terjadi, khususnya yang berhubungan dengan

penyakit atau penyembuhan setelah operasi (Prognosis)

mendorong benda berat, sering duduk dalam waktu lama,

LBP akut cukup baik, yaitu 60 persen penderita LBP akut

yang salah saat duduk, berdiri dan tidur.

dan LBP sub akut 90 persen penderita kembali ke

menggunakan sepatu dengan hak tinggi, postur tubuh

Selain itu LBP berisiko pula pada orang gemuk, orang tua
dan faktor stres. Beberapa penyebab terjadinya LBP yaitu

adanya proses penuaan, terjadi peradangan, infeksi,

biasanya kembali ke fungsinya semula dalam satu bulan
fungsinya dalam tiga bulan, sedangkan penderita LBP
kronik sedikit kemungkinan untuk membaik.
Untuk mencegah LBP dr Yenni berpesan, “Perhatikan

metabolik, keganasan, trauma, kejiwaan, postural dan

postur tubuh yang benar, meningkatkan kekuatan dan

punggung dan pinggang, lipatan paha dan menjalar

mencegah trauma lebih lanjut. Lakukan proteksi pinggang

mekanik. Keluhan penderita LBP adalah nyeri pada daerah
sampai tungkai kaki. Keluhan lain yaitu kram pada tungkai

kaki dan kelemahan pada tungkai kaki.

“Untuk mencegah LBP ada beberapa hal yang dapat
dilakukan yaitu lakukan proteksi punggung bawah, harus

selalu diingat punggung bawah kita berada dalam keadaan
selalu lurus. Jangan berada pada posisi yang sama dalam

ketahanan tubuh dapat mencegah terjadinya LBP dan

dalam kegiatan atau pekerjaan sehari-hari,” tegasnya.

Direktur SDM IPB University, Dr.Ir. Titik Sumarti M.C., M.S
menyampaikan bahwa profil pekerja di IPB yang lebih
banyak bekerja di belakang meja dan pekerjaan fisik

lainnya membutuhkan keseimbangan agar terhindar dari
LBP. “Kegiatan ini merupakan inisiasi proses penyadaran

jangka waktu yang lama. Hindari stres atau kecemasan

tidak hanya bagi lansia, namun juga tindakan pencegahan

punggung bawah, datang ke dokter SpKFR untuk

bekerja lebih sehat,” ujarnya. (YDI/ris)

berlebihan dan kelelahan. Bila sudah mengalami nyeri

lebih awal supaya kita bisa mengantisipasi agar kita bisa
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Mahasiswa IPB University
Sabet Juara II Karya Tulis MTQ Tingkat Nasional
4/8). Lomba ini digelar di Universitas Syiah Kuala, Banda
Aceh.
Inovasi gerobak ini dilengkapi dengan motor listrik yang
menjadi penggerak utama gerobak. Biasanya, penambang

membutuhkan waktu hingga tiga jam untuk mencapai

puncak. Namun, dengan inovasi mesin motor listrik ini,

penambang dapat mempercepat perjalanan penambang
menuju puncak Gunung Wijen dengan waktu tempuh yang
relatif singkat yaitu sekitar 40 menit saja. Sehingga,

S

keselamatan kerja para penambang belerang di Gunung

Pasalnya, para penambang ini tidak bisa melaksanakan

manual melewati lereng yang curam dan berliku-liku.

anhaji dan MH Azhmi adalah mahasiswa dari

Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas

Teknologi Pertanian, IPB University yang resah

melihat keseharian para penambang belerang di Gunung
Wijen dalam mencukupi kehidupan sehari-harinya.

sholat subuh karena harus berangkat mendaki gunung
sejak pukul 03.00 dini hari dan baru sampai di puncak
Gunung Wijen sekitar pukul 06.00 pagi.

Hal tersebut kemudian memacu kedua mahasiswa teknik
ini untuk memberikan solusi nyata dalam menangani

permasalahan yang dialami oleh para penambang di

Gunung Wijen tersebut. Melalui Lomba Karya Tulis Ilmiah
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional,

Sanhaji dan Azhmi mencetuskan sebuah gerobak yang
dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat menjadi
solusi tepat agar para penambang belerang dapat
melaksanakan sholat subuh tepat waktu.
Karya tulis ilmiahnya ini diberi judul Transporter 3S: Inovasi
Gerobak Pengangkut Belerang yang Efektif dan Efisien

untuk Penambang Belerang di Gunung Wijen. 3S

singkatan dari Sholat, Safety, dan Sejahtera. Ketiga

komponen tersebut menjadi fokus yang ingin diwujudkan

penambang belerang dapat beristirahat sejenak dan
melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu.

Tidak hanya itu saja, inovasi ini juga dapat meningkatkan

Wijen. Biasanya, mereka harus mendorong gerobak secara

Gerobak inovasi Sanhaji dan Azhmi ini dilengkapi rem

cakram yang dapat menahan beban hingga 400 kilogram,
sehingga keselamatan penambang lebih terjaga.

Selain sholat dan safety, sisi kesejahteraan panambang
juga diperhatikan dalam karya tulis ilmiah ini. Awalnya,

gerobak penambang hanya mampu mengangkut belerang

maksimal 150 kilogram saja. Namun, dengan dilengkapi

rem cakram, gerobak ini dapat mengangkut 400 kilogram

belerang dan jika dirupiahkan hasil pendapatan seharinya
pun juga meningkat.
“Ketiga hal ini saling berkaitan. Apabila penambangnya
sholat lima waktu dan tepat waktu, maka Allah akan

menjaga keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan
hidupnya. Begitulah, kandungan ayat yang kami coba

kupas dalam karya tulis ilmiah ini,” pungkas Sanhaji.
(AD/Zul)

oleh Sanhaji dan Azhmi.
Karya tulis ilmiah ini didasarkan pada kandungan dari

surat-surat Al Qur'an yang telah berhasil menyabet Juara

II Karya Tulis Ilmiah MTQ Tingkat Nasional yang diadakan
oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) (28/7-
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Mahasiswa IPB University Ajarkan Pilah Sampah
di Cikeusik Banten

S

ekelompok mahasiswa IPB University yang

sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKN-T) di Desa Sukaseneng, Cikeusik,

Pandeglang, Banten ajarkan warga pilah sampah. Sebelum
sosialisasi pemilahan sampah yang digelar di Balai Desa
Sukaseneng Juli lalu, mereka sempat membuat Tempat
Pembuangan Sampah Sementara (TPS) berukuran 2,4 x
1,2 x 0,8 meter.
“TPS ini kami buat dua kotak. Satu kotak untuk wadah
sampah organik dan satu lagi untuk wadah sampah
anorganik. Setelah TPS jadi, kami lakukan sosialisasi
kepada warga desa tentang bagaimana memilah dan
mengolah sampah yang baik dan benar,” ujar Dela
Angelina, mahasiswa IPB University.
Pada KKN-T kali ini, mereka memilih tema penanganan
sampah karena berdasarkan pengamatan dan wawancara
perangkat desa dan beberapa warga, kurangnya fasilitas

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

TPS membuat warga terbiasa membuang sampah
sembarangan. Sampah dibuang di pekarangan depan
rumah atau dihanyutkan ke sungai. (**/Zul)
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