
LIMBAH bulu domba sering kali dibiarkan begitu 
saja oleh para petani di Indonesia. Padahal, bulu domba 
memiliki senyawa karatin, sehingga sulit terurai dengan 
tanah. Tentu, lambat laun ini akan mencemari lingkungan. 
Berawal dari kepedulian itu, mahasiswa IPB Tatang 
Gunawan (22), Ihwan Nul Fadli (22), Larasati Widya Putri  
(22), dan Istiq Farillah (21), kompak membuat inovasi 
boneka Ecodoe. Kerajinan tangan ramah lingkungan yang 
memiliki khasiat aromaterapi menenangkan.

“Bulu domba kalau dibiarkan akan mencemari 
lingkungan. Di saat yang bersamaan, saya ingin 
memaksimalkan potensial akar wangi yang sangat besar di 
kota kelahiran saya, Garut,” kata Tatang.

Akar wangi memiliki zat petiperol yang bisa 
menghasilkan minyak dan aroma wangi-wangian. Aroma 
itu lah yang dipakai Tatang untuk menimbulkan kesan 
aromaterapi di boneka Ecodoe ini. Tak perlu risau, 
bulu dombanya pun sudah tersterilisasi. Sehingga, tak 
menimbulkan alergi atau gatal-gatal.

Bukan saja mampu mengurangi 
limbah bulu domba, berkat 
inovasi ini, 

mereka mampu memberdayakan beberapa warga di 
lingkungan kampusnya. Mereka tak ingin inovasi yang 
sudah berhasil ini hanya terbingkai rapi di kamar masing-
masing, namun dapat kian diperbanyak dan memperoleh 
hak paten. “Bahkan kalau bisa, kepingin jadi pilihan oleh-
oleh asal Indonesia,” ujar mahasiswa Fisika IPB ini. 

Tak tanggung-tanggung, boneka dari limbah bulu domba 
dan akar wangi ini dipercaya pemerintah daerah Garut 
untuk mengikuti pelatihan dari Dinas Pariwisata Jawa 
Barat, mewakili Garut. Berbekal boneka Ecodoe, bahkan 
Tatang dan teman-temannya mampu meraih salah satu 
emas di PIMNAS 2014. Hingga kini, inovasi Ecodoe terus 
dikembangkan. Satu boneka Ecodoe, dihargai 
sekitar Rp150.000.(Fauziyyah)
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Domba Ramah Lingkungan 
Beraromaterapi

Bulu domba kalau 
dibiarkan akan mencemari 
lingkungan. Di saat yang 
bersamaan, saya ingin 
memaksimalkan potensial 
akar wangi yang sangat 
besar di kota kelahiran 
saya, Garut,” INOVATIF: 

Tatang Gunawan 
memamerkan 

boneka dari kulit 
domba yang ramah 

lingkungan dan 
beraromaterapi. 


