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DENGARKAN...!

eknik sidikjari sudah lama digunakan oleh Kepolisian Negara untuk melakukan penyidikan Ttindak kriminal, karena sidikjari dapat digunakan sebagai bukti yang otentik.  Seperti tak mau 
ketinggalan, Pusat Studi Biofarmaka (PSB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB memperkenalkan teknik sidikjari kromatografi untuk evaluasi jamu. Hal ini 
diutarakan Rudi Heryanto, SSi, M.Si, peneliti dari PSB IPB, di sela-sela Workshop on Herbal Quality 
Control: Sample Preparation and Thin Layer Chromatography Fingerprint for Sample Identification, di 
IICC belum lama ini.  Rudi menganalogikan, kunyit dan temulawak ketika sudah diekstrak akan sulit 
dibedakan karena warnanya sama kuning, sehingga untuk membedakannya perlu teknik khusus, 
yaitu teknik sidikjari kromatografi.

Lebih jauh Rudi menjelaskan berbagai cara dapat digunakan untuk memperlihatkan komposisi 
kimiawi dari suatu tumbuhan obat. Kromatografi pada dasarnya adalah suatu cara memisahkan 
campuran senyawa kimia menjadi komponen-komponen penyusunnya. Analogi kasarnya adalah 
kromatografi seperti tetesan air hujan yang dapat menguraikan cahaya putih matahari menjadi warna 
pelangi. Adapun sidikjari kromatografi artinya pola-pola komposisi kimiawi dari suatu campuran yang 
diperlihatkan oleh teknik kromatografi.  Pola-pola komposisi kimiawi ini, umumnya khas untuk satu 
tumbuhan obat tertentu, sehingga hal ini dapat dimanfaatkan untuk menunjukkan perbedaan ragam 
kandungan kimiawi dari berbagai tumbuhan obat.

Berbagai  manfaat kesehatan tumbuhan obat ditentukan oleh beragam kandungan kimiawi di 
dalamnya.  Satu tumbuhan obat dapat memiliki komposisi kimia yang berbeda apabila tumbuh di 
lingkungan yang berbeda. 

Workshop ini menghadirkan tiga pembicara kunci: Dr. M. Rafi (Pusat Studi Biofarmaka IPB), Dr. Chaidir 
Amin (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT) dan Thomas Behr dari Heidolph. (wly)

Biofarmaka IPB Memperkenalkan 
Teknik Sidikjari Kromatografi Jamu

elompok Diskusi Ekologi Kebudayaan dan KP e m b a n g u n a n ,  D e p a r t e m e n  S a i n s 
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 

Fakultas Ekologi Manusia (SKPM Fema IPB) 
bekerjasama dengan Rumah Kitab, Pusat Kajian 
Gender dan Anak (PKGA) Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, dan 
Sajogyo Institute, menyelenggarakan Bedah Buku 
dan Pameran Foto bertajuk “Menolak Tumbang 
Narasi Perempuan Melawan Pemiskinan”, 12/5 di 
Kampus IPB Darmaga.  

Buku ini disusun dari sebuah hasil perjalanan selama 
sembilan bulan di delapan provinsi: Jawa Barat, Jawa 
Timur, Bali, NTB, NTT, Aceh, Kalimantan Barat, 
Maluku, dan Sulawesi. Ekspedisi ini memotret secara 
naratif dan gambar proses-proses pemiskinan 
perempuan akibat diskriminasi gender. Perjalanan ini 
melahirkan sejumlah catatan. Di luar isu diskriminasi 
yang biasanya ditemukan dalam studi-studi tentang 
perempuan dan pemiskinan, penelit ian ini 
menangkap  vibrasi perlawanan, ketahanan, dan 
emansipasi perempuan dalam menolak kemiskinan 
mereka. Hadir sebagai pembahas coffee table book 
yang  ditulis oleh Lies Marcoes Natsir (Peneliti 
Gender dan Konsultan Austral ia- Indonesia 
Partnership for Justice (AIPJ) ini: Prof. Dr. Aida 
Vitayala, S. Hubeis (Guru Besar Komunikasi Gender 
Departemen SKPM IPB), Devi Anggraini (Sajogyo 
Institute),  Ir.  Melani A Sunito,  M S (Dosen 
Departemen SKPM IPB). (wal)

Bedah Buku dan Pameran Foto
“Menolak Tumbang Narasi Perempuan 

Melawan Pemiskinan”



Pada 12/6, bertempat di Danone Academy, Tim AgriSocio IPB berhasil meraih prestasi 
membanggakan dengan menyabet juara 2 pada  kompetisi Danone Young Social 
Entrepreneur (DYSE) 2014.  Tim AgriSocio terdiri dari lima mahasiswa IPB: Adhi 
Hardiansyah (Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan), Dery Ermawan 
Masyudi (Departemen Kimia), M. Umar Said Muksini (Departemen Ilmu dan Teknologi 
Pangan), Deanty Mulia Ramadhani (Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan), 
dan Pararawendy Indarjo (Departemen Matematika). 

DYSE merupakan kompetisi bergengsi yang diadakan oleh Danone Indonesia setiap tahun. 
Kompetisi ini diselenggarakan untuk memicu pengembangan kewirausahaan sosial di 
Indonesia dalam rangka menjalankan praktik pembangunan yang tumbuh baik, merata, 
dan berkelanjutan. Lomba ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah seleksi tingkat 
universitas yang dilakukan oleh Campus Manager yang tersebar di perguruan tinggi 
lingkup Indonesia. Tahap kedua yaitu tahap Semi-Final yang terdiri dari 12 Tim yang telah 
terseleksi. Tahap ketiga adalah tahap Final yang merupakan pemilihan 5 besar tim. Kelima 
besar tim ini akan mendapatkan hibah dana pengembangan program, beasiswa untuk 
masing-masing mahasiswa, dan pendampingan program oleh Danone Indonesia selama 9 
bulan. Tahun ini terdapat 9 Universitas yang masuk ke dalam tahap Semi-Final, yaitu IPB, 
UGM, UI, ITB, ITS, PRASMUL, USU, TRISAKTI, dan UNDIP. 

Setidaknya terdapat 3 kriteria penilaian dalam proses kompetisi DYSE ini. Pertama adalah 
proposal yang terdiri dari ide inovasi, SWOT analysis, keberlanjutan program, kerasionalan 
kegiatan, pengaruh sosial, dan pengaruh eknomi. Kedua adalah presentasi yang terdiri dari 
kemampuan public speaking, konten, display booth, dan kemampuan dalam menjawab 
pertanyaan. Ketiga adalah kerjasama tim yang terdiri dari motivasi dan kontribusi yang 
merata. Seluruh proses kompetisi ini dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris. 
AgriSocio adalah social enterprise yang bergerak di bidang pertanian dengan cara kerja 
mengajak pemuda untuk berkontribusi ke desa dengan mengembangkan kosep local 
branding. AgriSocio mengembangkan konsep Penta Movements untuk memecahkan 
permasalahan di bidang pendidikan, lingkungan, teknologi, ekonomi, dan sosial yang 
berkaitan dengan bidang pertanian. AgriSocio berdiri sejak Oktober 2013 dan saat ini 
bekerjasama dengan SEAFAST LPPM IPB dalam pengembangan local branding di 17 desa 
lingkar kampus IPB.

Ini merupakan kali kedua AgriSocio memenangkan kompetisi bergengsi setelah 
sebelumnya menjadi juara dalam kompetisi Young Social Entrepreneur oleh Singapore 
International Foundation tingkat Internasional. AgriSocio juga mengajak mahasiswa-
mahasiswi IPB untuk berprestasi dan bisa mengembangkan soft skill & life skill mereka 
melalui berbisnis dengan orientasi sosial melalui program volunteering. 

Saat ini AgriSocio juga sedang mengikuti Youth-Competition tingkat international yang 
diadakan oleh UNESCO. AgriSocio berharap bantuan civitas akademika IPB dalam Voting 
program melalui link http://tinyurl.com/mlkec8h atau www.bit.ly/1jdU1ia  (huruf besar-
kecil berpengaruh). Selamat, semoga capaian ini bisa menginspirasi mahasiswa lainnya 
untuk berprestasi. (*)

Tim AgriSocio IPB Juara 2 
Kompetisi DYSE 2014

etelah dua Jum'at Keli l ing (Jumling) 2014 Ssebelumnya digelar di Kelurahan Situgede (30/5) 
dan Desa Cikarawang (6/6), pada 13/6 kembali 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LPPM) IPB  menggelar Jumling di Desa Benteng. Acara 
dilaksanakan di Majlis Ta'lim Manbaurrahmah.  

Sebelum acara dimulai nampak dengan semangat tim 
Jumling IPB termasuk tim Kebersihan Biro Umum IPB 
melakukan kerjabakti di sepanjang jalan Desa Benteng. 
Hal tersebut dalam rangka menginisiasi “Gerakan Hidup 
Bersih dan Sehat” serta pencanangan wilayah RT 6/RW 03 
Desa Benteng sebagai “Kampung Bersih”.  

Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 
LPPM, Dr. Hartoyo menyampaikan bahwa Jumling IPB di 
desa/kelurahan lingkar kampus sudah digelar selama 
enam tahun.  “Hal ini dilakukan IPB untuk menjalin 
silaturahmi dan mempererat hubungan IPB dengan 
masyarakat sekitar. Selain itu, Jumling juga merupakan 
wujud kepedulian IPB kepada masyarakat. IPB selalu 
terbuka untuk membantu masyarakat desa-desa lingkar 
kampus. Program-program yang dikembangkan IPB di 
masing-masing desa selalu disesuaikan dengan potensi 
desa/kelurahan, “ tandas Dr. Hartoyo. Kepala Desa 
Benteng, H Faka Harika menyampaikan terimakasih atas 
perhatian IPB. Ia  sangat ingin mewujudkan lembaga 
ekonomi mikro di desanya. “Adanya lembaga ekonomi 
mikro di desa kami akan mendorong ibu-ibu rumah tangga 
untuk memiliki industri rumahan. Selain bisa mencegah 
terjeratnya warga oleh rentenir, keberadaan lembaga 
ekonomi mikro diharapkan dapat meningkatkan 
kehidupan ekonomi masyarakat, “ tutut H Faka.

Pada Jumling kali ini IPB juga menghadirkan salah satu 
alumni IPB, Alfi Irfan, SE yang aktif dalam menggerakan 
kegiatan sosial kemasyarakatan. Alfi merupakan 
perwakilan dari Agrisocio, sebuah perusahaan yang 
memiliki peran membantu solusi permasalahan di 
berbagai aspek baik sosial, ekonomi, pendidikan, 
teknologi maupun lingkungan melalui kerjasama dengan 
petani.  Tim Agrisocio dan LPPM IPB  akan membantu 
mengembangkan kewirausahaan social dalam bidang 
pertanian, khususnya tanaman jahe di Desa Benteng. Saat 
ini  Agrisocio dan LPPM IPB tengah melakukan 
penanaman jahe pada lahan seluas tiga ribu hektar  milik 
petani binaan IPB. “Hasil panen jahe ini nanti akan dikelola 
oleh istri-istri para petani untuk diolah menjadi produk 
yang memiliki nilai jual yang tinggi, “ jelas Alfi. 

Dalam jumling kali ini IPB juga memberikan alat 
pengasapan (fogging) sekaligus memberikan sertifikat 
kepada Agus dan Maun Diharja, dua warga Desa Benteng 
yang telah mengikuti Pelatihan Pengoperasian Mesin 
Fogging yang beberapa waktu lalu diadakan di IPB. Selain 
itu diberikan juga  buku paket bacaan dan alat tulis untuk 
PAUD 'Annisa”.  Bantuan diserahkan oleh Ketua 
Rombongan Jumling IPB, Prof. Dr. Naresworo Nugroho. 
(dh)

 

Jumling IPB di Kampung Bersih
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