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EDITORIAL

UNTUK PAGE GANJIL

EDITORIAL

IPB 2022 : BERBENAH DIRI MENUJU ENDEMI
Dua tahun sudah kita bertahan dan berperang melawan pandemi 
Covid-19. Selama itu juga para mahasiswa dan dosen berhenti 
untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung. Hal 
ini menyebabkan ilmu yang diterima mahasiswa seperti kurang 
maksimal.  Kini masa itu telah berlalu,  IPB University mulai 
membenahi tatanan yang telah berubah di masa pandemi lalu.
 
Salah satu hal yang paling disoroti adalah kegiatan praktikum 
secara hybrid. Praktikum hybrid adalah sebuah metode 
pembelajaran yang memadukan sistem online dengan offline. 
Metode ini diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi 
mahasiswa yang ingin merasakan praktikum secara langsung 
di departemennya masing-masing. Meskipun metode hybrid 
dinilai berhasil memberikan angin segar bagi mahasiswa, dalam 
pelaksanaanya tentu penuh dengan hambatan dan rintangan.
 
Covid-19 sempat mengganas di awal kebijakan praktikum offline, 
beberapa mahasiswa harus mendapatkan perawatan intensif 
setelah terkonfirmasi terpapar virus. Asrama Putri adalah saksi 
tempat dimana puluhan mahasiswa harus rehat sejenak dari 
hiruk pikuk praktikum offline. IPB University sempat bungkam 
untuk bersuara terkait kelanjutan kegiatan praktikum offline ini.
 
Namun, yang dinamakan badai pasti akan berlalu,  sama halnya 
pandemi, pada akhirnya akan menjadi endemi. Semua hal butuh 
proses untuk berubah, begitupun IPB yang senantiasa menghadapi 
masa-masa sulit di tengah tekanan pandemi yang tiada henti.
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Sudah dua tahun pandemi melanda 
dunia. Banyak sekali sektor 
kehidupan yang terkena dampak 
negatif dari pandemi, salah satunya 
adalah pendidikan. Para siswa dan 
mahasiswa terpaksa menempuh 
pendidikan dari rumah masing-
masing. Perubahan secara tiba-
tiba ini membuat banyak sistem 
sekolah yang perlu diubah untuk 
beradaptasi dengan keadaan. 
Beberapa diantaranya adalah sistem 
yang belum pernah dibayangkan 
sebelumnya.

Praktikum online adalah salah 
satunya. Tidak ada yang menduga 
bahwa praktikum yang seharusnya 
mengajarkan kepada para 
mahasiswa untuk menerapkan ilmu 
mereka di dunia nyata dibawah 
pengawasan para dosen atau 
asisten dosen harus dilakukan 
di rumah masing-masing  yang 
minim pengawasan. Hal ini tentu 
saja menyulitkan mahasiswa 
ketika melaksanakan praktikum 
dan cukup memberatkan karena 
tidak semua mahasiswa memiliki 
fasilitas atau bahan memadai di 
praktikum-praktikum tertentu. 
PPKM juga menjadi halangan bagi 
para mahasiswa untuk keluar rumah 
dan merencanakan pelaksanaan 
praktikum bersama dengan rekan 
mereka. Beberapa orang di dalam 
kelompok menjadi pemalas dan 
tidak mengerjakan tugas mereka 
secara maksimal.

“Terkadang kalau online, ada 
beberapa anggota kelompok 
yang hanya nebeng.” Ujar Shafa 
Puteri Kirana, mahasiswi IPB 
angkatan 57 dari departemen Sains 
Komunikasi dan Pengembangan 
Masyarakat pada Rabu, 19 Mei 2022.

“Kaya beberapa ada yang ga aktif 
ketika berdiskusi karena kita agak 
canggung kalau online.” Lanjutnya. 

Meskipun demikian, setelah 
Ujian Tengah Semester (UTS), IPB 
University memutuskan untuk 
mengadakan praktikum secara 
offline sesuai dengan kebutuhan 
jurusan dan departemen. Hal ini 
tentu menuai opini-opini dan 
pandangan mengenai keputusan 
tersebut. Namun, pihak IPB 
University telah memikirkan 
keputusan ini secara matang. 
Sebelum para mahasiswa tiba 
di kampus untuk melaksanakan 
praktikum offline akan dilaksanakan 
pemeriksaan suhu badan dan 
kewajiban menggunakan masker 
di lingkungan kampus. Sistem 
praktikum hybrid yang diterapkan 
oleh kampus juga tergantung 
kepada dosen mata kuliah.

“Kalau praktikumnya sendiri itu 
beda-beda. Jadi, kadang ada yang 
offline semua tapi kadang ada 
yang hybrid, offline dan online. 
Jadi, kadang kita juga tergantung 
kepada dosen. Ketika dosen 

meminta kita online, kita online. 
Ketika dosen meminta kita untuk 
offline, kita offline”, jelas mahasiswa 
SKPM itu. 

Menurut Shafa, praktikum 
yang dilakukan secara offline 
membantunya dan rekan-rekan 
satu departemennya untuk 
berkomunikasi. Dia menjelaskan 
bahwa ketika praktikum 
berkelompok dilakukan secara 
offline, semua rekannya dapat ikut 
berkontribusi tanpa rasa canggung 
yang mereka rasakan ketika 
praktikum dilaksanakan secara 
online. Dia juga merasa bahwa 
dengan praktikum dilaksanakan 
secara offline dapat membantu 
para mahasiswa dalam memahami 
materi lebih mudah. Shafa mengaku 
dia merasa senang untuk melakukan 
praktikum secara offline karena dia 
merasa lebih dimudahkan dalam 
berdiskusi.

Akan tetapi, praktikum offline juga 
memiliki sisi yang menyulitkan bagi 
mahasiswa. Yang pertama adalah 
adaptasi perubahan dari praktikum 
online ke praktikum offline. 
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terbaik adalah dengan beradaptasi.
dengan membiasakan diri karena 
perubahan selalu datang dan cara 
terbaik adalah dengan beradaptasi.

Praktikum offline ternyata dinilai 
sangat membantu bagi mahasiswi 
departemen SKPM ini. Dia hanya 
berharap kalau tugas-tugas lainnya 
dapat diberitahu beberapa hari 
sebelum agar tidak membuat 
mahasiswa terburu-buru dalam 
mengerjakannya. “Kalau dari 
pendapat aku sih, praktikum 
itu bisa offline tapi untuk tugas-
tugasnya dapat bisa dikasih tahu 
sebelumnya, jangan dadakan. 
Terus juga, kenapa aku lebih setuju

offline kalau untuk praktikum 
sendiri, karena pertama biar semua 
anggota kelompok bisa ikut diskusi, 
terus juga semua bisa presentasi 
langsung dan lebih jelas. Tapi kalau 
untuk sarannya, mungkin ya tadi, 
tugas-tugasnya bisa dikasih tahu 
sebelumnya. Jadi kita di hari-h itu 
nggak buru-buru.” Tutupnya.

Mahasiswa mengikuti praktikum offline di kampus dengan protokol kesehatan.

Kesulitan yang dihadapi mahasiswa 
dalam proses adaptasi ini adalah 
manajemen waktu. Tugas-tugas 
yang diberikan secara offline 
biasanya disampaikan ketika 
pembelajaran berlangsung, 
sedangkan ketika online tugas-
tugas akan dikumpulkan beberapa 
hari setelahnya. Hal tersebut cukup 
membuat mahasiswa kesulitan 
dalam mengerjakan tugas-tugas 
dan praktikum offline.
  
Koneksi juga menjadi salah satu 
masalah ketika melaksanakan 
praktikum offline. Para mahasiswa 
departemen SKPM perlu 
menyediakan kuota internet 
sendiri karena jaringan yang 
tersedia di lingkungan kampus 
terdakadang tidak bisa terhubung. 
Ketika melakukan praktikum 
secara offline, banyak dari para 
mahasiswa yang harus membawa 
laptop dan charger sehingga 
cukup menyulitkan mereka untuk 
menemukan tempat yang nyaman 
untuk mengerjakan praktikum 
mereka. Shafa mengatakan cara 
terbaik untuk mengatasi kesulitan 
dalam praktikum offline ini adalah 
dengan membiasakan diri karena 
perubahan selalu datang dan cara 
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LIPUTAN KHUSUS

RAGAM JENIS PRAKTIKUM DI 
SETIAP FAKULTAS IPB UNIVERSITY

IPB University terkenal dengan 
fakultas-fakultasnya yang 
menyandang jurusan Ilmu 
Pengetahuan Alam (IPA). 
Kegiatan pembelajaran di IPB 
University tidak hanya di dalam 
kelas, tetapi juga melakukan 
kegiatan praktikum, baik di 
laboratorium maupun terjun 
langsung ke lapangan. Kegiatan 
praktikum dilaksanakan dengan 
tujuan agar para mahasiswa 
mendapat kesempatan langsung 
untuk menguji kebenaran dari 
suatu teori yang dipelajari 
di dalam kelas. Ada berbagai 
macam jenis praktikum di IPB 
University, dengan disesuaikan 
menurut jurusannya.

Tidak semua fakultas di IPB 
University melakukan kegiatan 

praktikum, namun sebagian 
besar fakultas melakukannya. 
Beberapa fakultas yang 
melakukan kegiatan praktikum 
antara lain Fakultas Pertanian, 
Fakultas Kedokteran Hewan, 
Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Fakultas Peternakan, 
Fakultas Kehutanan dan 
Lingkungan, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, serta Fakultas Ilmu 
Ekologi Manusia (hanya pada 
departemen Ilmu Gizi).

Ridwan Putra Firmansyah, 
salah satu mahasiswa FMIPA 
IPB angkatan 55 menjelaskan, 
“Pertama pada Fakultas 
Pertanian. Kegiatan praktikum 
pada Fakultas Pertanian

beragam sesuai dengan 
departemennya. Departemen 
Manajemen Sumberdaya Lahan 
secara umum memiliki kegiatan 
praktikum di laboratorium serta 
di lahan. Praktikum yang biasa 
dilakukan di laboratorium yaitu 
seperti pengujian jenis-jenis 
tanah, sedangkan yang biasa 
dilakukan di lahan yaitu seperti 
praktikum pengolahan lahan. 
Departemen Agronomi dan 
Hortikultura serta departemen 
Proteksi Tanaman memiliki 
kegiatan praktikum yang 
kurang lebih sama, yaitu seperti 
menanam tanaman mulai dari 
pembenihan sampai pemanenan 
(praktikum di lahan), serta 
mempelajari jenis hama 
pada tumbuhan (praktikum 
di laboratorium). Terakhir, 

Praktikum Offline Fakultas Pertanian Praktikum Offline Fakultas Peternakan Praktikum Offline Fakultas 
Perikanan dan Ilmu Kelautan

Praktikum Offline Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam

Praktikum Offline Fakultas Ekologi 
Manusia

Praktikum Offline Fakultas Kedokteran 
Hewan
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untuk departemen Arsitektur 
Lanskap memiliki praktikum 
yang berbeda, yaitu membuat 
berbagai sketsa atau peta dari 
sebuah lanskap pertanian”.

“Kedua, Fakultas Kedokteran 
Hewan. Kegiatan praktikum 
pada fakultas ini sebagian 
besar dilaksanakan di 
laboratorium. Praktikum yang 
biasa dilakukan yaitu seperti 
membedah organ dari suatu 
hewan dan mempelajari bagian-
bagiannya. Ada juga praktikum 
yang dilakukan di kandang 
hewan untuk mempelajari dan 
mengamati perilaku dari suatu 
hewan tertentu,” jelas Ridwan 
Putra Firmansyah kembali.

Ketiga, Fakultas Perikanan dan 
Ilmu Kelautan. Secara umum, 
kegiatan praktikum pada 
fakultas ini dibagi menjadi tiga 
macam, yaitu praktikum di 
kolam percobaan, praktikum di 
laboratorium, dan praktikum 
di laut. Praktikum yang biasa 
dilakukan di kolam percobaan 
yaitu seperti pembudidayaan 
suatu jenis ikan. Praktikum 
yang dilakukan di laboratorium 
yaitu seperti pembedahan 
tubuh ikan serta mempelajari 
bagian-bagiannya. Praktikum 
yang dilakukan di laut yaitu 
seperti scuba diving untuk 
pengamatan langsung di 
bawah laut. Praktikum di laut 
ini dikhususkan hanya untuk 
mahasiswa departemen Ilmu 
dan Teknologi Kelautan.

Keempat, Fakultas Peternakan. 
Praktikum pada fakultas ini 
dilakukan di berbagai kandang 
hewan ternak. Kegiatan yang 
biasa dilakukan yaitu pemberian 
pakan hewan, pengamatan 
kandang, pembersihan kandang 
serta penyembelihan hewan. 
Praktikum lain yang biasa 
dilakukan yaitu praktikum 
di laboratorium, seperti 

pengamatan hama pada hewan 
ternak dan produksi pakan 
hewan ternak.

Kelima, Fakultas Kehutanan dan 
Lingkungan. Kegiatan praktikum 
pada fakultas ini sebagian besar 
dilakukan langsung di berbagai 
hutan, salah satunya di hutan 
pendidikan Gunung Walat, 
Sukabumi. Selain di hutan, 
praktikum juga dilakukan di 
laboratorium, seperti mengamati 
morfologi dari berbagai jenis 
tumbuhan.

Keenam, Fakultas Teknologi 
Pertanian. Praktikum pada 
fakultas ini ada berbagai jenis 
sesuai dengan departemennya. 
Departemen Teknik Pertanian 
dan Biosistem banyak melakukan 
kegiatan praktikum di bengkel 
untuk mekanisasi dari suatu 
mesin. Departemen Teknologi 
Pangan memiliki kegiatan 
praktikum di laboratorium, 
yaitu seperti mengamati 
mikroorganisme pangan. 
Departemen Teknik Industri 
Pertanian melakukan kegiatan 
di laboratorium serta di berbagai 
indusri atau pabrik. Terakhir, 
untuk departemen Teknik 
Sipil dan Lingkungan biasa 
melakukan kegiatan praktikum 
di lapangan, seperti mempelajari 
konstruksi dari suatu bangunan.

Ketujuh, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam. 
Sebagian besar departemen pada 
fakultas ini melakukan kegiatan 
praktikum di laboratorium. 
Sebagai contoh, kegiatan 
praktikum yang biasa dilakukan 
di laboratorium yaitu seperti 
isolasi bahan alam, ekstraksi 
bahan alam, serta ekstraksi 
bahan kimia.

“Terakhir, Fakultas Ekologi 
Manusia. Kegiatan praktikum 
pada fakultas ini hanya 
dilakukan oleh departemen 
Ilmu Gizi. Praktikum Ilmu 
Gizi secara umum dibagi 
menjadi dua, yaitu praktikum 
di laboratorium dan praktikum 
memasak. Praktikum yang biasa 
dilakukan di laboratorium yaitu 
seperti mengukur kadar nutrisi 
dari suatu bahan makanan, 
sedangkan untuk praktikum 
memasak, yang biasa dilakukan 
yaitu seperti memasak suatu 
makanan dengan kadar gizi 
yang telah ditentukan,” pungkas 
Ridwan Putra Firmansyah 
sebagai penutup dari wawancara 
yang dilakukan pada Senin (9/5).

Praktikum Offline Fakultas Kehutanan 
dan Lingkungan

Praktikum Offline Fakultas Teknologi 
Pertanian



08

KOMIK

LAYOUTER: ALMAZ AULIA R. 
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KEMAHASISWAAN

GATE CARD:
KUNCI MASUK 
IPB UNIVERSITY 

Awal tahun 2022 kampus IPB 
University memperkenalkan program 
baru, yaitu gate card yang ditujukan 
kepada mahasiswa/i sebagai akses 
masuk ke kampus IPB University. 
Menurut keterangan dari M. 
Zaenal Muatqin selaku supervisor 
transportasi Direktorat Prasarana, 
Sarana, dan Pengaman Lingkungan 
(DPSPL) IPB University menyebutkan 
bahwa program gate card ini sudah 
ada di tahun-tahun sebelumnya, 
kemudian sempat dinonaktifkan, 
dan kembali dijalankan secara 
bertahap mulai tahun 2020.

“Tujuan dari adanya gate card ini untuk 
meminimalisir kendaraan yang masuk ke 
lingkungan kampus. Jadi, selain civitas IPB dan 
yang punya kepentingan di kampus, tidak bisa 
sembarangan masuk.” Ujar beliau ketika 
ditanya mengenai alasan utama 
kenapa gate card ini diterapkan.

Tanggapan para mahasiswa 
mengenai gate card ini juga 
menimbulkan respon positif, 
beberapa diantaranya ada Ray 
Reyhan selaku mahasiswa angkatan 
58 dan Adhika Refa selaku mahasiswa 
angkatan 57 yang berpendapat bahwa 
dengan adanya gate card ini selain 
menghemat penggunaan kertas 
karena tidak perlu menggunakan tiket 
karcis, dapat juga menghemat waktu.

Untuk proses pembuatan gate card 
ini juga tergolong sangat mudah, 
walau memang terdapat sedikit 
perbedaan antara pembuatan gate 
card untuk angkatan 58 dengan 
angkatan sebelumnya. Perbedaan 
itu terletak di bagian kartunya, 
jika untuk angkatan 58 hanya 
cukup untuk me-scan barcode pada 
KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 
untuk angkatan sebelumnya 
harus terlebih dahulu mengisi 
beberapa data diri dan scan STNK 
(Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Ketika ditanya hal ini, Zaenal 
menjelaskan bahwa hal ini telah 
dijadikan evaluasi dan setelah 
dirundingkan penggunaan KTM 
yang sekaligus menjadi gate card 
lebih efisien untuk diterapkan, 
karena dapat menghemat 
pemberdayaan kartu lagi. Selain itu, 
jika menggunakan KTM, gate card 
tersebut bisa digunakan sebagai 
akses masuk segala jenis kendaraan, 
beda halnya jika masih menggunakan 
kartu lama, dimana akses yang 
bisa masuk hanya kendaraan yang 
terdaftar saja. Maka dari itu beliau 
menyarankan kepada mahasiswa yang 
sebelumnya telah membuat gate card 
ini bisa menggantinya dengan KTM.

Sebagai bocoran beliau mengatakan 
bahwa sudah ada rencana inovasi 
mengenai gate card ini kedepannya. 

Beliau menjelaskan untuk calon 
mahasiswa angkatan 59 pemberian 
KTM nanti sudah sekaligus dengan 
gate card, jadi calon mahasiswa 
baru nanti tidak perlu men-scan 
KTM menjadi gate card lagi. 
Beliau juga menambahkan bahwa 
seiring berjalannya waktu, sistem 
operasional gate card ini juga 
nantinya cukup hanya tapping kartu, 
baik itu ketika masuk kampus atau 
keluar dari lingkungan kampus. 

“Karena kan sistem operasional 
gate card ini mirip seperti sistem 
operasional tol, masuknya 
tapping kartu, keluar masih butuh 
tenaga manusia. Jadi, Insya Allah 
seiring berjalannya waktu, sistem 
operasional gate card ini hanya 
cukup dengan tapping  kartu saja. 
Terus juga ada pembahasan lain 
dari pemimpin, rencana kedepannya 
tapping kartu gate card ini dapat 
sekalian untuk absen juga.” jelasnya.

GATE CARD:
KUNCI MASUK 
IPB UNIVERSITY 

Penampakkan Gate Card dari Dekat
Penampakan Gate Card dari Dekat

Gerbang yang Menggunakan Gate Card
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GALERI

LAYOUTER:  SITI NURJANAH

BEFORE AND AFTER  PANDEMI

Kondisi Pintu Masuk depan IPB
Fotografer: Tubagus Alghi F.D.

Fotografer: Ahmad Robbani
Kondisi UTBK di IPB Masa Pandemi

Fotografer: Tubagus Alghi F.D.
Kondisi Jalan di IPB
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GALERI

LAYOUTER: SITI NURJANAH

GALERI

TEMPAT NONGKRONG DI IPB
Kopicentrum
Fotografer: Ahmad Robbani

Cafe Botani Lagoa
Fotografer: Tubagus Alghi F.D.

Taman Integritas
Fotografer: Tubagus Alghi F.D.

LSI Bawah
Fotografer: Ahmad Robbani

Belakang Rektorat
Fotografer: Tubagus Alghi F.D.Fotografer: Ahmad Robbani

LSI Bawah Dekat Danau



Enzim RT Inventpro, 
Pendukung 
Kemajuan Biologi 
Molekuler

12

SAINTEK

Pandemi Covid-19 yang bermula 
dari Wuhan (Provinsi Hubei, 
Cina) merupakan jenis penyakit 
menular yang disebabkan 
oleh Severe Acute Respiratory 
Syndrom Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2). Aspek kunci untuk 
membatasi penyebaran virus 
ini adalah dengan memastikan 
diagnosa secara cepat dan 
akurat terhadap infeksi 
virus dan memberikan jenis 
karantina yang sesuai bagi 
pasien terinfeksi. Salah satu 
jenis tes paling umum yang 
digunakan untuk mendiagnosis 
SARS-CoV-2 adalah dengan 
teknik Polymerase Chain 
Reaction (PCR) menggunakan 

spesimen dari saluran perna-
pasan bagian atas dan bawah. 

Teknik PCR yang dikembangkan 
oleh Kary Mullis pada tahun 
1985 merupakan teknik 
dalam biologi molekuler 
yang umum diaplikasikan 
di berbagai laboratorium 
biomedis dan bioteknologi 
untuk mengaplikasi gen pada 
fragmen tertentu. Namun, 
penyedia reagensia pendukung 
reaksi PCR hingga saat ini 
masih banyak bergantung pada 
produsen-produsen dari luar 
negeri, sehingga membutuhkan 
waktu yang lama dan harganya 
pun menjadi mahal. Hal inilah 

yang menjadi Inspirasi bagi 
Dr. drh. Joko Pamungkas dan 
tim untuk menggembangkan 
Inventpro.

Inventpro merupakan merek 
dagang dalam negeri yang 
menghasilkan produk-produk 
berupa enzim rekombinan yang 
memiliki peran dalam bidang 
bioteknologi dan molekuler 
terutama dalam teknik PCR/RT-
PCR. Salah satu produk yang 
dihasilkan Inventpro adalah 
Enzim Reverse Transcriptase 
(RT) Inventpro yang diluncurkan 
oleh IPB University pada tanggal 
21 Desember 2021 di lobi 
Gedung Rektorat IPB University.

Enzim RT Inventpro, 
Pendukung 
Kemajuan Biologi 
Molekuler
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SAINTEK

Dr. drh. Joko Pamungkas, selaku 
peneliti dan dosen Sekolah 
Kedokteran Hewan dan Biomedis 
IPB University mengatakan, 
“Enzim Reverse Transcriptase 
Inventpro merupakan hasil 
kembangan penelitian oleh 
tim Pusat Studi Satwa Primata. 
Ada saya sendiri, kemudian ada 
Dr. Uus Saepuloh, dan Dr. Diah 
Iskandriati, bekerja sama dengan 
tim mitra kami PT. Biomedical 
Technology Indonesia atau PT 
BMTI. Penelitian ini masuk dalam 
kategori atau skema RISPRO 
yang didanai oleh Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan 
dari Kementerian Keuangan.” 
Dr. Uus Saepuloh dan Dr. Diah 
Iskandriati sendiri merupakan 
peneliti di Pusat Studi Satwa 
Primata – Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat IPB
(PSSP-LPPM IPB). 

Enzim RT Inventpro adalah 
enzim rekombinan asal gen 
sintetik Molony  Murine 
Leukimia Virus (MMLV) dan 
Simian Retrovirus Serotipe-2 
(SRV-2) yang sudah dimodifikasi 
pada beberapa asam aminonya. 
Enzim ini telah banyak

diaplikasikan dalam teknik 
biologi molekuler terutama 
dalam teknik RT PCR, salah 
satunya terhadap SARS-CoV-2. 
Kombinasi penggunaan Enzim 
RT dengan teknik PCR menjadi 
gold standard dalam penelitian-
penelitian biomedis, diagnostik, 
dan rekayasa genetik.

“Enzim RT Inventpro ini 
berperan sangat penting dalam 
pengembangan teknologi, 
terutama untuk  bioteknologi 
dan kegiatan yang terkait 
dengan biomolekuler serta uji-
uji yang memerlukan suatu 
sintesis DNA dari materi genetik 
RNA. Misalnya untuk virus-virus 
yang memiliki materi genetik 
RNA, apabila akan dilakukan 
amplifikasi materi genetik 
tersebut, mesin PCR tidak akan 
sanggup melakukan amplifikasi, 
sehingga harus diubah dulu 
menjadi DNA. Enzim inilah yang 
berperan dalam mensintesis 
complementary DNA ini 
dari materi genetik RNA,” 
pungkas Dr. drh. Joko Susilo.

Enzim RT Inventpro memiliki 
kelebihan, yaitu berupa aktivitas

enzim yang optimal, sehingga
dapat bersaing secara mutu 
dengan produk-produk serupa. 
Selain itu, Enzim RT Inventpro 
juga unggul jika ditinjau dari segi 
harga dan kemudahan dalam 
penyediaan karena diproduksi 
di dalam negeri. Keberadaan 
Inventpro ini diharapkan dapat 
mendukung kemandirian 
dan kemajuan bidang biologi 
molekuler dan bioteknologi 
di Indonesia. Seperti yang 
dikatakan oleh Direktur PT 
BMTI, drh. Gunadi Setiadarma, 
bahwa Enzim RT Inventpro ini 
memiliki nilai penting untuk 
pengembangan bioteknologi 
dan juga ilmu pengetahuan 
di Indonesia, serta memiliki 
nilai ekonomi yang strategis.

REPORTER: FATIN HUMAIRO 
ILUSTRATOR: NADILA PUTRI 
LAYOUTER: AULIA NADIRA

Ilustrator: Nadila Putri

 “Enzim RT Inventpro  ini berperan sangat penting 
dalam pengembangan teknologi, terutama untuk  
bioteknologi dan kegiatan yang terkait dengan 

biomolekuler serta uji-uji yang memerlukan suatu 
sintesis DNA dari materi genetik RNA,” pungkas Dr. 
drh. Joko Susilo, selaku peneliti dan dosen Sekolah 

Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University.



14

N IK 

IKLAN IKLAN IKLAN IK 

IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 
IKLAN IKLAN IKLAN 

I N IK 
N IK 
N IK 
N IK 

IKLAN IKLAN IKLAN IK 

N IK 



15



16

RAGAM

IPB University menjadi salah 
satu kampus yang dikenal telah 
memberikan berbagai fasilitas 
menarik bagi para mahasiswanya. 
Fasilitas-fasilitas tersebut diberikan 
guna mendukung kegiatan 
perkuliahan agar lebih kondusif 
dan efisien dalam pelaksanaannya. 
Terutama ketika perkuliahan 
dilaksanakan secara online atau 
dalam jaringan selama kurang lebih 
dua tahun belakangan ini. Mulai 
dari berbagai akses software digital 
berlisensi resmi hingga bantuan 
dana tunai telah diterima oleh 
para mahasiswa IPB University. 
Menariknya lagi, semua fasilitas 
tersebut diberikan secara cuma-
cuma atau gratis.

Deretan fasilitas gratis yang 
diberikan selama perkuliahan online 
mungkin akan menjadi sebuah 
list panjang dan manfaatnya telah 
dirasakan oleh banyak mahasiswa. 
Namun, di tengah kabar mengenai 
perkuliahan yang akan beralih 
menjadi Perkuliahan Tatap Muka 
(PTM), apakah gratisan dari IPB 
University masih bisa dinikmati? 
Tenang! Tidak hanya gratisan secara 
daring, berikut 6 fasilitas gratis 
yang masih bisa dinikmati oleh 
mahasiswa ketika kegiatan luring 
telah dimulai versi Buletin PEKA.

1. Microsoft Office 365
Dunia perkuliahan tentunya tidak 
jauh dari perangkat lunak Microsoft 
Office. Meski sudah banyak pilihan 
aplikasi atau program yang serupa, 
namun Microsoft Office 365 masih 
banyak digemari oleh berbagai 
kalangan. Dengan mengaktifkan akun 
Microsoft Office 365 menggunakan 
email IPB, mahasiswa sudah dapat 
mengakses program ini dengan lisensi 
resmi.  Selamat tinggal software ilegal!

2. Halo Klinik
Sudah tahu belum jika IPB 
Mobile telah meluncurkan fitur 
terbarunya? Dilansir dari akun 
instagram @ict_ipb, IPB Mobile 
telah hadir dengan fitur baru, yakni 
layanan konsultasi kesehatan 
yang diberi nama Halo Klinik

Fitur ini dapat digunakan pada 
versi terbaru IPB Mobile dan dapat 
diakses oleh seluruh warga IPB 
University. Dengan meng-klik menu 
Halo Klinik di bagian Campus Life, 
mahasiswa IPB dapat melakukan 
penjadwalan konsultasi dan mulai 
berkonsultasi dengan para dokter di 
klinik IPB dari rumah secara gratis.

Menuju Endemi, Ini 
6 Fasilitas Gratis 
di IPB yang Bisa 
Dinikmati Secara 
Luring!

“Harapannya, berbagai fasilitas tersebut 
tetap ada dan dapat dimanfaatkan secara 
maksimal oleh para KM IPB khususnya 
para mahasiswa yang sebentar lagi akan 
kembali melaksanakan  kegiatan di  kawasan 
kampus. “
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Berikut tadi merupakan 6 gratisan 
di IPB University yang tetap bisa 
dinikmati meskipun kegiatan luring 
akan berlangsung. Selain barisan 
fasilitas di atas, masih banyak 
lagi fasilitas-fasilitas IPB yang 
dapat dijumpai di kampus nanti. 
Harapannya, berbagai fasilitas 
tersebut tetap ada dan dapat 
dimanfaatkan secara maksimal 
oleh para KM IPB khususnya 
para mahasiswa yang sebentar 
lagi akan kembali melaksanakan 
kegiatan di kawasan kampus.

6. Gratisan Sahur dan Berbuka 
di Masjid Al-Hurriyah
Last but not least, ada gratisan 
paket makan sahur dan berbuka 
yang bisa didapatkan di Masjid 
Al-Hurriyyah. Bagi-bagi makanan 
sahur dan berbuka ini merupakan 
kegiatan yang selalu diadakan 
ketika bulan Ramadan tiba dengan 
tajuk ‘Buka Shaum Ramadhan’. 
Kegiatan ini dimulai sejak 
Ramadan tahun 2019 dan sempat 
terhenti pelaksanaannya selama 
dua tahun karena kondisi pandemi. 
Namun, Buka Shaum Ramadhan 
atau yang biasa disingkat BSR ini 
berhasil kembali dilaksanakan 
pada tahun 2022. Sesuai dengan 
namanya, kegiatan ini hanya 
dilaksanakan pada saat bulan 
Ramadan berlangsung selama satu 
bulan penuh dengan kuota kurang 
lebih 300 piring takjil gratis dan 
beberapa porsi makanan barat 
sesuai dengan jumlah pendaftar 
setiap harinya. “Inti dari kegiatan 
BSR ini sendiri yaitu berbagi 
bersama di kalangan KM IPB, 
seperti kalangan mahasiswa dan 
dosen.  Agar suasana Ramadan 
di Al-Hurriyyah semakin ramai,” 
ujar Muhammad Hilmi Nur Ikhsan, 

salah satu Marboth Masjid Al-
Hurriyyah saat diwawancarai 
pada Rabu (8/6). Meski demikian, 
masyarakat umum juga tetap 
bisa ikut menikmati santap 
sahur dan buka secara gratis di 
Al-Hurriyyah dengan mengisi 
link pendaftaran yang telah 
disediakan sehari sebelumnya.

RAGAM

3. Battle Bottle Water Station 
Faperta
Sesuai dengan namanya, water 
station merupakan lokasi yang 
menyediakan air minum gratis 
dengan menggunakan tempat 
minum atau tumbler masing-
masing. Fasilitas ini merupakan 
salah satu program kerja dari 
BEM Fakultas Pertanian yang 
memiliki tujuan untuk mengurangi 
penggunaan sampah plastik akibat 
pembelian air minum kemasan 
Dilansir dari akun instagram           
@bemfapertaipb, water station 
Faperta ini dapat ditemukan di 
Wing 16 Level 14 atau tepatnya di 
atas bengkel lanskap dan mahatan. 
Meski  berlokasi di kawasan Fakultas 
Pertanian, water station tetap bisa 
dinikmati oleh seluruh KM IPB.

4. Program Buah dan Susu Gratis
Program yang diadakan oleh 
Ditmawa PK IPB University ini 
dimulai pada tahun 2020 dan terus 
dilaksanakan hingga tahun ini. 
Program ini ditujukan untuk para 
mahasiswa di sekitaran kampus IPB 
University. Dengan datang ke lokasi 
pengambilan, yakni di Ditmawa PK 
IPB, Gedung Rektorat IPB Lantai 
1 samping Taman Integritas dan 
membawa KTM, mahasiswa sudah 
bisa mendapatkan satu buah 
dan satu kaleng susu. Namun, 
untuk saat ini program hanya 
dilaksanakan setiap hari Kamis 
pagi dengan kuota yang terbatas.

5. Zoom Meeting Berlisensi
Para mahasiswa IPB pasti sudah 
tidak asing dengan software yang 
satu ini. Zoom Meeting dengan 
lisensi resmi ini telah membantu 
menghidupkan kehidupan kampus 
secara daring selama pandemi 
Covid-19 berlangsung. Meski 
kedepannya perkuliahan akan 
dilaksanakan secara tatap muka, 
namun software ini tetap bisa 
dimanfaatkan bagi para mahasiswa 
di beberapa kesempatan, seperti 
menghubungi keluarga besar, kerja 
kelompok, diskusi dengan rekan 
yang berbeda domisili, serta masih 
banyak lagi kegiatan lainnya.
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VOX POP

Holaaaaa
?

Menurut kakak-kakak, antara organisasi dan kepanitiaan mana sih yang paling berkesan?

Rasa Penasaran

ORGANISASI KEPANITIAAN
Hari Ini

Dibaca oleh 6
20.18

Dibaca oleh 6
20.18

Antara organisasi sama kepanitiaan aku gak bisa pilih salah satu karena menurut aku keduanya 
sama-sama berkesan banget, bermanfaat, dan ada kisah atau cerita yang bisa dijadiin pelajaran 
untuk kedepannya. Cuma bedanya ialah kalau kepanitiaan punya jangka yang pendek dan gak 
terlalu formal, tapi kalau organisasi mempunyai jangka yang panjang dan lebih kebanyakan 
formal. Organisasi dan kepanitiaan memiliki ciri khas pengalamannya masing-masing dan 
hal-hal yang bikin berkesan juga punya ciri khas masing-masing juga. Keduanya memiliki 
manfaat buat banyak orang. Jadi menurutku, organisasi dan kepanitiaan sama-sama berkesan 
banget deh!

IG I Gusti Aliyah Divana - C5401211052

20.19

Antara organisasi dan kepanitiaan ya?
Menurut aku, lebih berkesan organisasi ya. Pertama, karena aku tumbuh dan berkembang 
di organisasi sejak SMP. Kedua, cakupan kerja atau pengalaman ketika berorganisasi lebih 
universal dari kepanitiaan yang dalam artian, pihak organisasi bisa masuk dalam kegiatan 
kepanitiaan sebagai penyelenggara sedangkan untuk kepanitiaan hanya berfokus pada 
kepanitiaan sebab tidak masuk dalam struktural organisasi. Ketiga, biasanya pengabdian 
dan pengalaman di organisasi lebih lama daripada kepanitiaan. Keempat, kekeluargaan di 
organisasi lebih terasa daripada kepanitiaan. Dan terakhir, saat pasca kampus atau di dunia 
kerja. Organisasi lebih impactfull dari kepanitiaan dengan kata lain, nilai jual organisasi lebih 
baik dari kepanitiaan. Begitu yaa kalau menurut aku.

Akram Mubarak - C14190107

20.19

AM

Hmm, kalau aku sih yang paling berkesan itu adalah organisasi. Karena di organisasi lebih 
banyak wadah untuk mencari aspek kelebihan kita dimana. Kalau organisasi sudah pasti ada 
kepanitiaan sedangkan kepanitiaan belum tentu tergabung dalam organisasi. Menurutku, 
organisasi lebih terikat dan lebih mengenal satu sama lain sehingga saat ada kepanitiaan 
yang isinya anggota organisasi akan lebih mudah menyesuaikan diri dibandingkan mengikuti 
kepanitiaan yang diselenggarakan secara umum dan akan sedikit sulit untuk beradaptasi 
dengan anggota-anggota lainnya.

M. Hisyam Agung Handrawinata - J3D119069MH

20.20

Ilustrator: Mufiidah Rizqi T.
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Kalau menurut aku pribadi yang paling berkesan itu organisasi, karena organisasi itu 
waktunya lebih lama dibandingkan kepanitiaan jadi lebih banyak event yang dilewati bersama. 
Di organisasi juga ada proker-proker yang harus dijalankan dan dalam menjalankan proker 
pasti ada dibentuk panitia pelaksanaan prokernya. Jadi, ketika berorganisasi maka juga bisa 
ngerasain kepanitiaan, walaupun dengan orang-orang yang sama.

Noni Rahmayanti – H54180080NR

20.21

Kalau menurut saya, keduanya sama-sama berkesan. Dari keduanya menurut saya tidak ada 
yang mana yang paling berkesan karena keduanya memiliki kesannya masing-masing dan 
tidak bisa dibandingkan. Contohnya,  ketika saya mengikuti organisasi BEM KM di kementerian 
kebijakan daerah BEM KM IPB selama 2 periode. Saya mendapatkan pengalaman yang sangat 
luar biasa yang tidak saya dapatkan dimanapun itu baik di perkuliahan atau di tempat 
lainnya. Pada tahun pertama saya menjadi staf, saya banyak belajar mengenai etika, attitude, 
peningkatan kapasitas berupa public speaking, menjadi LO (mencari media partner), bertemu 
dengan orang-orang hebat yang tentunya menginspirasi sekali. Pada tahun kedua atau tahun 
sekarang saya menjadi sekretaris menteri di kementerian kebijakan daerah saya memiliki 
pengalaman untuk mengerti terkait surat menyurat (mekanisme membuat surat undangan 
hingga permohonan surat ke IPB), memimpin rapat kementerian, menjadi contoh bagi adik-
adik, merangkul temen-temen kementerian, dan masih banyak lagi. Nah itu pengalaman saya 
seputar organisasi. Sedangkan pengalaman saya di kepanitiaan hanya satu aja, yaitu pada tahun 
2021 ketika saya mengikuti kepanitiaan yang bernama “CST X Dekan Cup” yang merupakan 
sebuah kepanitiaan di fakultas saya yakni fakultas peternakan. Di kepanitiaan ini saya menjadi 
sekretaris divisi perlombaan, yang mana saya belajar banyak dalam menyusun MoU, menyusun 
peraturan lomba, membuat guide book, serta menjadi MC di opening kepanitiaan tersebut. 
Tentunya baik di organisasi maupun kepanitiaan keduanya sangat-sangat berkesan dengan 
caranya tersendiri. Baik kepanitiaan ataupun organisasi keduanya memberikan dampak yang 
sangat baik untuk kita baik itu dalam peningkatan kapasitas diri, peningkatan soft skill, 
maupun untuk memperluas networking. So, bagi saya hal pertama yang harus dilakukan adalah 
memperkuat dulu “why”-nya sehingga ketika menjalani kepanitiaan ataupun organisasi kita 
dapat menyelesaikan amanah yang diberikan hingga akhir kepengurusan. Ini berlaku untuk 
semua kegiatan ya dan tidak hanya organisasi atau kepanitiaan saja. Kuncinya hanya dua, 
yang pertama kamu harus memiliki niat yang kuat dan yang kedua kamu harus memiliki why 
yang kuat. Jika kedua hal tersebut kamu pegang erat-erat dari awal hingga akhir kepengurusan 
maka in syaa Allah kamu akan bertahan seberat apapun rintangan yang akan kamu jalankan 
kedepannya.

Putri Oktaviani Cahyani - D2401201028PO

20.21

Wahh begituu ya

Kalau menurut kamu gimanaa?

Rasa Penasaran
Dibaca oleh 6

20.22

Dibaca oleh 6
20.22

?
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Kabar kehadiran Fakultas 
Kedokteran menjadi topik hangat 
mahasiswa IPB University  pada 
pertengahan bulan Februari lalu. 
Hal ini menjadi bukti nyata IPB 
University untuk meneguhkan 
posisi dalam pendidikan bidang 
kesehatan di Indonesia. Keunggulan 
kompetensi dalam bidang kesehatan 
hewan dan lingkungan yang 
dimiliki, akan lebih lengkap dengan 
hadirnya bidang kesehatan manusia. 
Pengembangan keilmuan yang tak 
terbendung menjadi motivasi untuk 
melebarkan sayap inovasi ke dunia 
medis. Kini, proses panjang yang 
telah dijalani mulai terlihat akhirnya.

Dalam tayangan IPB Podcast (28/02), 
Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., 
Rektor IPB University menerangkan, 
“Sektor agromaritim merupakan 
sektor yang sangat potensial untuk 
mendukung dunia kesehatan”.  
Potensi sumber daya alam (SDA) 
Indonesia sangatlah besar dan 
harus terus dikembangkan guna 
mendukung kemandirian dalam 
bidang medis. Modal lengkap dan 
berbagai inovasi terkait yang telah 
dimiliki menjadi senjata utama 
IPB University memperjuangkan 
pembentukan program studi ini. 
IPB University telah memiliki 
beberapa program studi yang dapat 
menunjang Fakultas Kedokteran 
seperti Kedokteran Hewan, Gizi, 
Biologi hingga Biokimia. Di sisi 
lain, One Health sebagai konsep 
global integrasi kesehatan manusia, 
hewan dan lingkungan turutmenjadi 
landasan penting. Semakin 
tingginya kebutuhan terhadap 
tenaga medis di tengah masyarakat 
dan peran tenaga medis yang 
semakin disadari pasca pandemi 
juga menegaskan keputusan ini. 
Fakultas Kedokteran IPB University 
sebagai pendatang baru tentunya 
tak ingin kalah saing dalam 
menghasilkan lulusan berkualitas. 
Dalam hal ini, Prof. Dr. Arif Satria 
mengungkapkan keinginannya untuk 
membentuk Fakultas Kedokteran

yang mengutamakan agro-maritime 
based medicine. Nantinya, proses 
pembelajaran akan mengarah 
kepada riset dan inovasi berbasis 
pertanian dan maritim di bidang 
medis. Hal ini sekaligus menjadi 
legitimasi berbagai inovasi 
biomedis IPB University yang telah 
ada sebelumnya. Meskipun IPB

(SDM) unggul sebagai dosen dan 
tenaga pengajar juga memerlukan 
perhatian khusus. Sejak tanggal 1 
April 2022, penerimaan tenaga ajar 
baru telah resmi dibuka, dengan 
menekankan tenaga profesional 
yang memiliki latar belakang 
biomedis untuk mengembangkan 
karir di Fakultas Kedokteran

20

FAKULTAS KEDOKTERAN IPB UNIVERSITY
KOLABORASI AGROMARITIM DAN KESEHATAN

University memiliki relasi erat 
dengan pertanian dan pangan, Prof. 
Dr. Arif Satria menegaskan, “Bukan 
berarti kita masuk dalam bidang 
kesehatan, lalu pangan diabaikan”. 
Pernyataan ini mengingatkan 
kembali bahwa baik pangan hingga 
kesehatan merupakan tanggung 
jawab bersama.

Pendirian suatu fakultas baru tentu 
tidak mudah. Banyak proses yang 
harus dilalui IPB University demi 
merealisasikan mimpi bersama. 
Sejauh ini, persetujuan dari 
senat telah berhasil didapatkan. 
Pada proses pendirian Fakultas 
Kedokteran, IPB University 
tidak berjuang sendiri, telah 
dilakukan penandatanganan nota 
kesepahaman antara IPB University 
dan Universitas Padjajaran 
untuk menjalin kerja sama 
dalam pendirian program studi 
Pendidikan  Dokter di IPB University. 
Permasalahan infrastruktur yang 
perlu dikembangkan serta proses 
rekrutmen sumber daya manusia

IPB University. Nantinya, kehadiran 
Fakultas Kedokteran akan 
mengukuhkan berbagai program 
studi lain yang berkaitan.

Prof. Dr. Arif Satria berharap 
dukungan dari semua pihak dapat 
melancarkan proses pendirian 
Fakultas Kedokteran IPB University. 
Kiranya, jika berjalan tanpa 
hambatan, Fakultas Kedokteran 
akan resmi berdiri pada penghujung 
tahun 2022. Beliau berambisi, IPB 
University akan menghasilkan 
dokter yang tidak hanya mumpuni 
dalam kompetensi kesehatan, 
namun memiliki karakter 
leadership dan entrepreneurship 
serta inovator yang kuat. Lulusan 
unggul inilah yang diperlukan 
Indonesia untuk menghadapi 
tantangan dunia kesehatan dan  
kompleksitas yang turut hadir kelak. 
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Nenek, menanyakan kondisi sang 
Nenek yang pucat karena menahan 
sakit. Namun, tak ada respon 
darinya. Sesaat kemudian, seorang 
laki-laki datang membantu, ia 
bertanya mengenai wali mereka.
 
Dysa mengambil ponselnya, 
segera menghubungi Ibu dan 
memberikannya pada orang itu. 
Tak lama, mobil Ambulans datang 
dan segera membawa Nenek serta 
Dysa ke rumah sakit.
    .....
Sudah sembilan jam Nenek berada 
di ruang perawatan intensif.  Berkas-
berkas Nenek sudah diurus oleh 
Ibu saat berbicara dengan petugas 
rumah sakit via telepon. Ibu juga 
meminta tolong kepada petugas 
untuk menempatkan Dysa di ruang 
istirahat staf sembari menunggunya 
tiba, karena peraturan rumah sakit 
melarang anak di bawah umur dua 
belas tahun untuk masuk ke dalam  
ruangan pasien. Awalnya Dysa tidak 
terima, ia ingin sekali menemani 
Nenek di ruang perawatan, toh 
ulang tahunnya juga sebentar lagi. 
Dysa memprotes kebijakan rumah 
sakit yang terlalu ketat.

Dysa melamun di ruangan staf, di 
dalam hati ia berdoa kepada Tuhan 
untuk menyembuhkan neneknya. 
Sesaat kemudian, pintu ruangan 
terbuka, kehadiran sang Ayah 
dari balik pintu membuat Dysa 
berlari ke arahnya, ia menangis, 
mencampur rasa senang dan 
khawatir bersamaan.
    .....
Ini hari ulang tahun Dysa dan 
sudah seminggu Nenek dirawat. 
Awalnya, Dysa sangat sedih melihat 
Nenek terbaring dengan beragam 
jenis peralatan medis dan selang 
di tubuhnya. Namun, Ayah berkata 
bahwa lebih baik jika ia mendoakan 
kesembuhan sang Nenek, karena 
Tuhan pasti mendengar doa anak 
yang baik. 

Tak seperti hari itu yang hanya 
bisa melihat dari balik kaca, hari ini 
Dysa sudah boleh menemui Nenek 
karena umurnya sudah menginjak 

Janji Nenek
Bagi Dysa, rumah Nenek 
merupakan tempat bermain yang 
paling mengasyikkan di dunia. 
Di sana, ia dapat bermain dan 
memakan kudapan sepuasnya. 
Saat libur pergantian tahun seperti 
sekarang, Nenek bahkan kerap kali 
mengajaknya jalan-jalan. Meskipun 
adakalanya ia rindu dengan ibu dan 
ayahnya yang sedang bertugas di 
pulau seberang, tapi tak apa, karena 
pelukan Nenek sama hangatnya 
dengan pelukan kedua orang tua 
Dysa.

Pagi ini, Dysa beranjak dari tempat 
tidurnya dengan semangat, ia 
menghampiri kamar Nenek untuk 
menagih janji. Kemarin malam, 
Nenek berjanji bahwa hari ini, 
mereka akan berbelanja bersama 
untuk mempersiapkan ulang tahun 
keduabelasnya minggu depan. 

“Ndak apa-apa, Insya’Allah Ibu 
sehat, cuma agak pusing saja, 
mungkin sedang tinggi tensinya. 
Ibu dengar di sana sedang ada aksi 
pemberontakan, ya, Nduk? Apa 
ndak bisa minta pindah tugas saja 
ke sekitar Pulau Jawa? Ibu khawatir 
sekali, lho.”

Sayup suara percakapan terdengar 
dari luar kamar, Dysa mengetuk 
pintu, dan memutar kenop.

“Nek, itu Ibu, ya?” Nenek merespon 
dengan sebuah anggukan dan 
memberikan telepon itu kepada 
Dysa.

“Ibu! Ibu apa kabar? Sekarang Dysa 
lagi libur sekolah, lho. Ibu sama Ayah 
bakal pulang ke sini, kan?” Dysa 
bertanya penuh harap. Pasalnya 
sudah enam bulan sejak terakhir 
kali Ibu dan Ayah mengunjunginya. 

Sang Ibu menanggapi dengan 
sebuah dehaman. Ia berkata bahwa 
ia dan suaminya akan berangkat ke 
Semarang esok lusa.

“Oh, iya, Bu. Hari ini Dysa mau 
pergi ke pasar sama Nenek. Katanya 
Nenek mau bikinin Dysa kue ulang 
tahun, lho! Jadi, kan, Nek?” Dysa 
bertanya dengan senyum lebar di 
pipinya, sementara sang Ibu hanya 
tertawa mendengar

“Tentu jadi, dong. Nenek kan sudah 
janji dan janji itu harus ditepati, 
iya kan, Nduk?” Dysa mengangguk 
antusias.

“Tapi, sebelum itu, kita sarapan 
dulu, ya, Nduk. Biar ada tenaga 
dan perutnya ndak sakit,” sambung 
Nenek sembari berpamitan kepada 
putrinya untuk mengakhiri telepon. 
Ia menuntun Dysa keluar kamar 
dan berjalan ke arah dapur untuk 
sarapan.
    .....
Tujuan pertama Dysa dan Nenek 
setelah sampai di pasar adalah toko 
bahan kue. Aroma mentega dan 
vanila bersatu menyambut mereka 
di pintu masuk. Dysa menggandeng 
erat tangan Nenek, merasa senang 
dan antusias membayangkan 
manisnya rasa kue yang akan dibuat 
Nenek nanti. 

Sesaat setelah Nenek membayar 
belanjaan yang telah dipilih, Dysa 
merasakan tangan Nenek sedikit 
dingin dan berkeringat, tidak 
seperti biasanya. 

“Nek?” 

Tangan Nenek bertumpu pada 
meja kasir, tubuhnya merosot. Dysa 
terkejut, ia mengguncang lengan 
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dua belas tahun. ke dalam ruang ICU 
dengan baju khusus. Di dalam, ia 
menyapa Neneknya yang terbaring 
tidak sadar dengan beberapa alat 
kesehatan terpasang ditubuhnya. 

Dysa memegang tangan Nenek. 
Hatinya ngilu melihat Nenek yang 
biasanya bermain bersamanya, kini 
terbaring tak berdaya di sini. Belum 
puas melihat wajah sang Nenek, 
Dysa sudah disuruh pulang oleh Ibu, 
katanya jam jenguk sudah habis. 
Dysa sedikit kecewa karena ia masih 
ingin melihat Nenek, tapi tidak 
apa, karena ia bisa mengunjungi 
neneknya lagi besok. Sebelum 
keluar ruangan, Dysa membisikkan 
sesuatu di telinga Nenek.

“Nek, Hari ini Dysa ulang tahun. 
Dysa gak akan marah, kok, kalau 
Nenek gak bisa nepatin janji untuk 
bikinin Dysa kue. Sebagai gantinya, 
Nenek harus cepat sembuh, ya! Biar 
bisa main sama Dysa lagi. Dysa 
sayang Nenek!”
    .....

Dysa bangun dari tidurnya dengan 
gembira, ia akan bertemu neneknya 
lagi hari ini. Sepanjang perjalanan 
ke rumah sakit, ia menggambar 
desain gaun yang anggun untuk 
neneknya, berharap sang Nenek 
akan memakainya setelah Ia 
sembuh.  Dysa dan ayahnya sudah 
sampai di rumah sakit. Gadis kecil 
itu mengambil langkah besar, 
hampir berlari, sementara ayahnya 
sedikit tertinggal di belakang 
karena sedang menerima telepon. 

Dysa  dan Ayah sampai di depan 
ruangan Nenek, terlihat beberapa 
perawat sedang melepaskan selang 
yang menghubungkan tubuh Nenek 
dengan alat pemantau organ vital, 
sementara Ibu sedang menangis di 
sampingnya. 

Ayah menahan bahu Dysa dari 
belakang, menghentikannya yang 
ingin menerobos masuk ke dalam 
ruangan. Perasaannya mulai tak 
enak. Ibu melihat ke arah putri dan 
suaminya, menghampiri mereka, 

kemudian memeluk Dysa. Dysa 
sepertinya tahu apa arti semua ini.

“Dysa sayang, Nenek sekarang 
sudah gak sakit lagi, Nak. Nenek 
sudah di surga sayang,” ucap ibu 
menahan tangis.

Dysa bingung, ia sudah berdoa 
setiap hari atas kesembuhan Nenek, 
tapi mengapa doanya tidak dikabul? 
Apa ia adalah anak yang nakal jadi 
Tuhan tidak mau mengabulkan 
doanya? Ayah meyakinkan Dysa 
bahwa Tuhan sayang sama Nenek, 
Tuhan akan menjaga Nenek di 
surga-Nya.

Dysa menangis di pelukan kedua 
orang tuanya, pelukan yang ia kira 
sama hangatnya dengan milik sang 
Nenek. Namun, ternyata keduanya 
jelas berbeda dan itu membuatnya 
lebih merindukan pelukan Nenek 
sekarang.

Seketika ia teringat akan janji 
Nenek ketika menghibur Dysa saat 
ia sedih karena merindukan kedua 
orangtuanya. Katanya, Nenek akan 
selalu menemani Dysa agar ia tak 
merasa kesepian. Kini, Dysa ingin 
menagih janji itu, tapi ia yakin 
bahwa itu tidak mungkin. Karena 
pada akhirnya, manusia hanya bisa 
mengikat janji dan Tuhan-lah yang 
menentukan, apakah janji itu akan 
terlaksana atau mungkin diganti 
dengan rencana-Nya yang lebih 
baik. 

Janji Nenek kepada Dysa tidak bisa 
terlaksana. Dysa harus berbesar 
hati dan mengikhlaskan kepergian 
sang Nenek ke tempat yang lebih 
indah. Meski begitu, aroma tubuh 
Nenek dan hangatnya pelukannya 
akan selalu punya tempat yang 
istimewa di hati Dysa.
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Survei 

Tempat 

Makan 

Favorit 

di Sekitar 

IPB

Responden;

61,7%angkatan 58, 26,7% angkatan 57,

10%angkatan 56, dan 1,6% angkatan 55

Ayam Geprek 
Ken Dedes

Chick n’ Tea
Warung HS

Alvin Jaya

Warung Ijo

Warung Balebak

43,3% responden memilih
Ayam Geprek Ken Dedes 
sebagai tempat makan favorit. 
Tempat makan ini menyajikan 
ayam geprek lengkap dengan 
berbagai jenis sambal seperti 
sambal petir dan sambal ijo. 

Frekuensi Berkunjung 

dalam Seminggu

<3 kali 3-7 kali >7 kali

Alasan Berkunjung

Harga terjangkau

Makanan lezat

Sesuai selera

Seluruh responden merasa puas dengan 
makanan, pelayanan, dan kenyamanan 
sehingga                            setuju       untuk 

merekomendasikan tempat makan 
favorit mereka kepada pembaca.

98,3%

63,3% 23,3% 13,3%

60
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No. Telepon: 0896-1440-1808

1
0

.0
0-

22.00

Jl. Babakan Tengah No.17, Ba-
bakan, Kec. Dramaga, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat 16680

Jl. Belebak Jaya No.10, 
RT.01/RW.09, Balungbang-
jaya, Kec. Bogor Bar., Kota 
Bogor, Jawa Barat 16116

No. Telepon: 0896-5000-3742

0
8

.0
0-

22.00

HS

Jl. Babakan Tengah No.7-104, 
Babakan, Kec. Dramaga, Kabu-
paten Bogor, Jawa Barat 16680

Warung
B
a
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b
a
k

B
u

k
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24 Jam

CPRQ+VH5, Jl. Babakan Drama-
ga Jl. Babakan Lb., RT.01/RW.05, 
Balungbangjaya, Kec. Bogor Bar., 
Kota Bogor, Jawa Barat 16116

No. Telepon: 0856-9312-4210 J
a
y
a

Alvin

0
7

.0
0-

21.00

CPRM+F9J, Jl. Babakan Tengah, 
RT.01/RW.09, Babakan, Kec. Dra-
maga, Kota Bogor, Jawa Barat 16680

I
j
o

Jl. Babakan Tengah No.1, Babakan, 
Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, 

Jawa Barat 16680

08.00-22.00

Warung


