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Kakak Kelas Pengaruhi Pilihan Siswa dalam 
Memilih Perguruan Tinggi

enurut Kepala Biro Komunikasi IPB University, 

MYatri Indah Kusumastuti, berdasarkan survei 

yang dilakukan terhadap calon mahasiswa 

baru, selain orang tua dan Guru Bimbingan dan Konseling 

(BK), pengaruh kakak kelas merupakan salah satu penentu 

pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa untuk 

memilih perguruan tinggi. Oleh karena itu, menjadi penting 

bagi mahasiswa IPB University yan tergabung dalam 

Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) untuk kembali ke 

daerah asalnya dan menjelaskan tentang IPB University 

dengan baik. 

“Saat ini ada 85 Omda dari berbagai daerah di Indonesia 

yang berperan sebagai duta untuk mempromosikan IPB 

University di berbagai daerah dalam bentuk roadshow dan 

canvassing. Nanti jika adik kelas kalian diterima lebih 

banyak lagi maka itu adalah prestasi Omda kalian,” 

jelasnya dalam acara Pembekalan IPB Roadshow dan 
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Canvassing Omda oleh Rektor IPB University (8/12) di 

Auditorium Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor.

Rektor IPB University, Prof Dr Arif Satria mengawali 

sambutannya dengan mengutip falsafah Charles Darwin 

bahwa spesies yang dapat survive adalah bukan yang 

paling kuat atau pintar melainkan yang paling responsif 

terhadap perubahan. Menurutnya promosi yang dilakukan 

IPB University sebaiknya tidak hanya berupa hard selling 

menjual IPB University. Namun harus mampu merombak 

mindset anak-anak SMA agar mulai berfikir bahwa dia 

bisa sukses setelah lulus bukan karena program studinya 

atau nilainya namun soal kehandalan softskill dan 

karakter. 

“IPB University akan mengarahkan lulusan-lulusannya 

agar memiliki softskill dan karakter yang kuat selain nilai 

akademik yang baik. Cobalah mengangkat soft selling-nya 

bukan hanya melulu hard selling yang diangkat dalam 

kegiatan promosi IPB University,” ujarnya.

Rektor mengingatkan bahwa perlu juga menyampaikan 

reputasi dan prestasi IPB University dalam berbagai 

perangkingan universitas di dunia bahwa IPB University 

saat ini berada pada posisi 74 dunia berdasarkan subjek 

Agriculture and Forestry, di Asia posisi IPB University ada 

di urutan ke-12 dengan subjek tersebut.

“Saya ingin menambahkan bahwa soft selling tentang 

perspektif IPB University. IPB University adalah kampus 

yang sedang mempersiapkan mahasiswa yang mampu 

beradaptasi dengan perubahan. Mau dinamika perubahan 

seperti apapun kita akan bertahan dalam setiap 

perubahan. Kita juga akan persiapkan program studi yang 

lebih prospektif dan orangnya yang prospektif terhadap 

perubahan,” tegasnya. 

Rektor juga berpesan untuk percaya diri, persiapkan 

materi dengan baik, berbicara dengan baik dan libatkan 

Ketua OSIS dalam canvassing. “Jangan lupa, tidak hanya 

canvassing, tapi yang lebih penting juga promosi melalui 

instagram, facebook, twitter, line dan sebagainya. Anda 

harus terus promosi tentang IPB Universiy sehingga 

semua orang tahu tentang keunggulan dan hebatnya IPB 

University,” pungkasnya.

Acara ini juga dihadiri Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan 

Kemahasiswaan, Dr Drajat Martianto. Menurutnya Omda 

memiliki peran yang sangat penting dan patut diapresiasi 

karena telah menepis berbagai isu kampus IPB University 

eksklusif dan radikal. Antara lain melalui kegiatan Gebyar 

Nusantara (Genus) yang digelar Omda. Genus mampu 

menampilkan keberagaman yang ada di kampus IPB 

University dan disajikan dengan sangat luar biasa indah. 

Pada kesempatan ini juga, Dr Drajat berpesan, “Berikan 

penjelasan kepada guru BK tentang achievement atau 

prestasi IPB University yang luar biasa banyak. Adik-adik 

harus berangkat dengan keyakinan yang sangat tinggi 

bahwa IPB University adalah satu-satunya Perguruan 

Tinggi yang menggunakan nama pertanian namun setiap 

tahun jumlah peminatnya sangat banyak. Dalam Rangking 

Perguruan Tinggi se-Indonesia, posisi kita terbaik nomor 

tiga. Hal itu harus menjadi satu kebanggaan bahwa 

banyak ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari di IPB 

University,” jelasnya. (YDI/Zul)
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Dekan Sekolah Vokasi IPB University Diundang 
Jadi Narasumber IRIO

D
r Arief Daryanto, Dekan Sekolah Vokasi IPB 

University diundang menjadi narasumber dalam 

Focus Group Discussion (FGD) dan Capacity 

Building dalam Penyusunan Tabel Inter-Regional Input 

Output (IRIO) di Hotel Balahap, Palangkaraya, Propinsi 

Kalimantan Tengah. 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah 

mendapatkan tugas untuk menyusun Tabel Input Output 

(IO) untuk Kalimantan Tengah. FGD dilaksanakan untuk 

mensosialisasikan kegunaan Tabel IO dan IRIO bagi para 

perencana pembangunan wilayah dan stakeholders 

lainnya.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah memberikan tugas 

kepada  Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun 

Tabel IRIO  di Indonesia. Tabel IRIO dibuat untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai potret pembangunan wilayah di seluruh 

propinsi, termasuk potret kesenjangan ekonomi antar 

wilayah. Pembuatan Tabel IRIO diawali dengan  

penyusunan Supply and Use Table (SUT) kemudian 

dilanjutkan dengan penyusunan Tabel Input-Output (IO) di 

masing-masing provinsi. 

Menurut Dr Arief Daryanto, “Tabel IRIO sangat membantu 

kita dalam menganalisis dampak kebijakan antar wilayah, 

jika ada investasi di salah satu atau beberapa sektor 

tertentu di suatu atau beberapa wilayah tertentu.” Dari 

Tabel IRIO pun bisa terlihat sektor mana yang potensial 

dan mana yang memiliki nilai tambah. Pemetaan pola 

analisis perdagangan antar daerah juga dapat dengan 

mudah dilakukan.

Lebih lanjut Dr Arief Daryanto menjelaskan bahwa Tabel 

IRIO merupakan salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur keterkaitan antarsektor dan 

antar wilayah. “Selain itu, Tabel IRIO dapat digunakan 

untuk menentukan sektor yang strategis dalam 

perencanaan pembangunan. Tabel IRIO dapat juga 

digunakan untuk menentukan besaran dampak 

(multipliers) apabila permintaan akhir diketahui terjadi 

peningkatan,” jelas Dr Arief.

Selain diundang sebagai narasumber untuk FGD, dosen 

IPB Univeristy ini juga diundang sebagai instruktur 

kegiatan Capacity Building Penyusunan Tabel IRIO 2019 

dengan para peserta yang berasal dari Kantor Badan 

Pusat Statistik (BPS) Provinsi, Kota dan Kabupaten se 

Provinsi Kalimantan Tengah. (AD/ris)
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“Aku Muda Pancasila” Forum Dialog Millenial 
Bicara Kebangsaan

P
erkembangan teknologi yang sangat pesat dan 

dinamis di era milenial ini, memberi pengaruh 

sangat besar bagi kaum muda. Tak hanya sekedar 

pengaruh life style, namun juga pandangan ideologi. 

Kalangan anak muda memiliki kecenderungan kuat dan 

kemungkinan lebih besar terlibat dalam gerakan sosial 

yang bertentangan dengan Pancasila. Melalui kegiatan 

Forum Dialog Milenial Bicara Kebangsaan “Aku Muda 

Pancasila” yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir,  IPB University 

bertempat  di Auditorium Andi Hakim Nasution (AHN) IPB 

University, Kampus Dramaga, Bogor (8/12), kaum muda 

mendapat materi untuk senantiasa mencintai Pancasila di 

tengah perkembangan teknologi.

Keindahan akan keberagaman yang ada di Indonesia 

dengan nilai-nilai pancasila, mulai terusik dengan 

berkembangnya paham yang tidak memandang 

nasionalisme dan kebangsaan, intoleransi, penolakan 

demokrasi dan menguatnya primordialisme di tengah 

masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan 

teknologi.

“Kita ini hidup di tengah-tengah keberagaman Indonesia 

yang indah dengan segala nilai-nilai Pancasila. Tapi 

kenyataannya, saat ini kita terusik dengan dinamisnya 

perkembangan teknologi yang menyebabkan 

berkembangnya paham yang tidak memandang 

nasionalisme dan kebangsaan, intoleransi, penolakan 

demokrasi, dan menguatnya primordialisme ditengah 

masyarakat,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), 

Ismail Cawidu. Salah satu penyebab masalah yang 

mengusik bangsa adalah rendahnya media literasi serta 

perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan 

pengetahuan dan penguasaan teknologi itu sendiri, yang 

akhirnya mudah menerima berita hoax.

“Masalah yang ada itu, rendahnya media literasi di 

masyarakat. Iya teknologi berkembang pesat tapi tidak 

diimbangi penguasaan terhadap teknologi itu sendiri. 

Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat mudah menerima 

berita hoax. Kondisi ini harus mendapat perhatian 

mengingat pengguna internet di Indonesia sebesar 171,17 

juta jiwa atau 64,8 persen dari jumlah penduduk 

Indonesia,” jelas Ismail.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan bahwa Indonesia sedang 

darurat hoax yang dapat menghancurkan bangsa, 

menghukum tanpa mengadili dan menyebabkan dampak 

negatif yang lain. Menurutnya, ciri-ciri hoax ini adalah 

menciptakan kecemasan, sumber tidak jelas, pesan 

sepihak, judul fanatisme dan yang berbau negatif lain.   

“Hal ini benar-benar dapat merusak nilai-nilai Pancasila”, 

tutur Ismail.

Menurut Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila, Syaiful 

Arif, dalam kurun waktu tiga belas tahun, dukungan 

terhadap Pancasila menurun sebesar sepuluh persen dan 

dukungan pro terhadap NKRI bersyariah naik sebesar 

sembilan persen.  “Hal ini disebabkan karena berita dan 

isu-isu palsu yang sering masuk ke Indonesia serta 

pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar,” kata Syaiful 

Arif. Pandangan Pancasila yang dianggap sekuler oleh 

beberapa kalangan, merupakan hal yang tidak benar 

karena pada dasarnya para pejuang yang telah 

memperjuangkan lahirnya Pancasila sudah 

mempertimbangkan banyak hal.

“Kaum nasionalis itu memperjuangkan Pancasila dengan 

menempatkan Ketuhanan sebagai dasar atau akar. 

Seluruh nilai-nilai Pancasila itu dibangun dari altar nilai 

Ketuhanan. Sila pertama itu menerangi sila-sila berikutnya 

sehingga seluruh sila ini dapat dikatakan benar. Hal ini juga 

didukung dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan hadist. 

Untuk itu jangan seenaknya mengatakan bahwa Pancasila 

ini sekuler,” tegas Syaiful Arif. (Ath/Zul)



5

PPID IPB University Berbagi Tips Kampus Informatif 
kepada Universitas Sriwijaya

T
im Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Universitas Sriwjijaya (Unsri) melakukan 

kunjungan dalam rangka benchmarking 

pelaksanaan dan penerapan PPID serta pelaksanaan 

tugas dan fungsi kehumasan di IPB University, Kamis 

(5/12). Kepala Sub Bagian Humas, Arief Alkahfi dan tujuh 

orang staf disambut langsung oleh Kepala Biro 

Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti 

beserta tim. 

Selama pertemuan berlangsung, tim Humas Unsri aktif 

mengajukan berbagai pertanyaan yang didasari dari rasa 

penasaran tentang sistem kelola PPID dan Humas IPB 

University. “Alasan kami berkunjung ke kampus yang 

senior yang telah berhasil meraih berbagai prestasi 

khususnya di bidang keterbukaan informasi publik dan 

kehumasan, kami ingin belajar. Mungkin ada yang bisa 

kami pelajari dan tiru apa saja yang baik dari IPB 

University, “ ujar Arief. 

Setelah sebelumnya dinobatkan sebagai satu-satunya 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang masuk klaster 

informatif versi Komisi Informasi Pusat (KIP) tahun 2018, 

IPB University kembali meraih penghargaan yang sama 

yaitu Kampus Informatif di tahun 2019. Yatri 

menyampaikan penghargaan ini diperoleh berkat kerja 

keras seluruh tim.  “Di tahun-tahun awal pemeringkatan, 

kami juga sempat mengalami kesulitan dalam proses 

persiapan dokumen dan penarikan data dari unit-unit 

kerja. Bersyukur, setelah berhasil meraih penghargaan 

dalam berbagai kompetisi dan penganugerahan, tim PPID 

IPB University pun semakin mendapatkan kepercayaan 

publik khususnya dari stakeholder internal untuk terus 

mendorong terwujudnya keketerbukaan informasi. 

Support dari unit-unit kerja internal kian hari kian kuat, “ 

tutur Yatri.

Lebih lanjut Yatri mengatakan, berbagai capaian yang 

telah diraih oleh IPB University tak lepas dari kerjasama 

berbagai pihak mulai dari dosen, tendik, hingga 

mahasiswa. Mahasiswa dilibatkan dalam berbagai 

promosi dan sosialisasi IPB di berbagai pelosok daerah 

seluruh Indonesia melalui Organisasi Mahasiswa Daerah 

Asal (OMDA) dan Duta Institut. Dalam bidang publikasi, 

mahasiswa juga dilibatkan dalam penulisan rilis berbagai 

event, prestasi dan rubrik tentang dosen maupun inovasi 

civitas IPB University. 

“Kami membina para mahasiswa untuk menjadi bagian 

dari garda terdepan yang akan menjaga nama baik IPB, hal 

ini terbukti dari kasus krisis yang dihadapi, IPB dapat 

mengatasi hal ini dengan baik berkat bantuan pemikiran 

dan aksi dari para mahasiswa yang berkarya lewat 

berbagai platform media yang menyiarkan berita-berita 

positif kepada publik,” tambahnya.

IPB juga memiliki sarana komunikasi antar unit kerja 

dalam bentuk grup Whatsapp Gugus Komunikasi yang 

sangat efektif untuk memudahkan proses komunikasi dan 

berbagi informasi antar unit kerja internal IPB University. 

Arief Alkahfi dan tim berharap kunjungan ini akan dapat 

memberikan banyak pelajaran berharga bagi pengelolaan 

PPID dan kehumasan Universitas Sriwijaya di masa yang 

akan datang. Setelah pertemuan ini, IPB University dan 

Universitas Sriwijaya akan terus mendorong terwujudnya 

keterbukaan informasi dan pengelolaan kehumasan badan 

publik khususnya di perguruan tinggi negeri (FI)
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F
akultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(FMIPA)  IPB  University mengirimkan dua 

mahasiswa Departemen Biologi dan satu 

mahasiswa Departemen Fisika untuk menghadiri 

presentasi riset internasional di Thailand.

Melalui kegiatan International Exchange Students (KUEX) 

2019, Aldilas Fauzan Rizqi, Juniarto Gautama dan 

Mohamad Herlin Idris mendapatkan kesempatan 

melakukan kegiatan penelitian selama empat bulan di 

Faculty of Science, Kasetsart University (KU) Thailand yang 

menjadi topik skripsi mahasiswa-mahasiswa tersebut. 

Kegiatan riset mahasiswa ini di bawah bimbingan bersama 

staf Departemen Biologi dan Fisika dengan staf di Faculty 

of Science KU. FMIPA IPB University telah mengirimkan 

perwakilan untuk menghadiri presentasi riset 

internasional dalam rangka KUEX ini sejak tahun 2015.

Aldilas dibimbing Ir Tri Heru Widarto, MSi, dosen IPB 

University dan Dr. Vasakorn Bullangpoi dari Departement 

of Zoology KU. Gautama dibimbing oleh Dr Miftahudin, 

MSi, dosen IPB University dan Prof  Dr Supachai 

Vuttingpongchaikij dari Departemen of Genetics KU dan 

Herlin  dibimbing oleh Dr Yessie Widya Sari dan Dr Mersi 

Kurniati serta  Dr rer nat Decha Dechtrirat  dari 

Departement of Material Science KU. Credit learning 

diperoleh selain riset juga seminar. Selain itu mereka juga 

mendapatkan kesempatan untuk mempelajari kursus 

bahasa dan kebudayaan Thailand. 

Research Presentation of Kasetsart University 

International Student Exchange 2019 diselenggarakan 

pada 21 November 2019. Acara dibuka oleh Dekan Faculty 

of Science Associate Profesor Dr Apisit Songsasen yang 

menghadiri acara keseluruhan seminar. Kegiatan tersebut 

juga dihadiri oleh perwakilan dari tiap perguruan tinggi 

asal peserta. Departemen Biologi FMIPA IPB University 

diwakili oleh Dr Rika Raffiudin serta Departemen Fisika 

FMIPA IPB University diwakili oleh Dr Yessie Widya Sari 

dan Nur Aisyah Nuzulia, MSi. 

Pada kesempatan tersebut,  seluruh peserta KUEX 2019 

dari Indonesia, Malaysia, China dan Vietnam memaparkan 

hasil penelitian mereka selama 7-10 menit. Tim 

mahasiswa IPB University  berhasil memaparkan 

penelitian mereka dengan sangat baik. 

Aldilas  dan Juniarto  masing-masing melakukan penelitian 

dengan topik 'Toxicity of Senna Siamea Leaf Extract 

Against Spodoptera Litura Dan Transformation Of JHN 

Rice Calli With CRISPR/Cas9 Constructs To Edit The Yield-

related Genes. Sedangkan Herlin melakukan Synthesis and 

Characterization of Granular Activated Carbon Beads 

Based on Alginate and Alginate/Carboxymethyl Cellulose 

Blends. 

Untuk memperkuat kerjasama Pendidikan dan penelitian 

di wilayah ASEAN, agenda selanjutnya "Triangle 

Collaboration Meeting" antara Kasetsart University (KU), 

IPB University  serta University Putra Malaysia (UPM), 

Malaysia. Pada kegiatan tersebut, dibahas kegiatan 

kolaborasi dalam bentuk pertukaran mahasiswa dengan 

credit earning selama satu semester, pertukaran dosen 

sebagai penguji tesis/disertasi, serta kolaborasi riset, 

pembimbingan bersama untuk tugas akhir mahasiswa 

serta joint degree. 

Kick off triangle collaboration akan dilakukan dalam 

bentuk penyelenggaraan 1st International Conference on 

Fundamental (and include Applied) Sciences pada pekan 

pertama Agustus 2020 dan KU disepakati sebagai host 

pertama. Pembahasan detil kerjasama akan dilanjutkan 

pada saat kedatangan Dekan Faculty of Science ke FMIPA 

IPB yang direncanakan sekitar awal tahun 2020. (*/ris) 

Mahasiswa IPB University  Hadiri 
Presentasi Riset Internasional di Thailand
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gribusiness and Technology Park (ATP) IPB 

AUniversity kembali menggelar pertemuan rutin 

dengan petani mitra untuk mengevaluasi 

kerjasama yang telah dijalin. Pertemuan yang dilakukan 

setiap empat bulan sekali ini melibatkan sedikitnya 18 

petani mitra ATP. 

Pertemuan yang digelar pada Kamis (5/12) itu bertempat 

di Meeting Room ATP IPB University. Selain sebagai media 

evaluasi, kegiatan ini juga sebagai ajang menjaga 

hubungan kemitraan dan sebagai forum untuk bertukar 

informasi antara petani mitra dengan ATP IPB University. 

Kegiatan pertemuan petani mitra ATP kali ini mengangkat 

tema "Sinergi Produksi dan Pemasaran untuk Memenuhi 

Target 2020." Penyelenggaraan kegiatan ini memiliki 

tujuan utama bahwa ATP IPB University sebagai partner 

kerja petani mitra memberikan evaluasi berupa services 

levels permintaan pasar dan hasil kirim petani. Pihak ATP 

IPB University juga memberikan informasi terkait komoditi 

dengan permintaan pasar tertinggi secara rupiah maupun 

secara tonase, dengan demikian petani dapat melihat 

peluang yang bisa diambil untuk periode tanam 

selanjutnya.

Lebih lanjut, sesi evaluasi dan penyampaian informasi 

mengenai permintaan pasar ini dijabarkan oleh tim ATP 

IPB University yaitu Sarwono (Manajer ATP IPB 

University), Hadi Nuryadi (Assisten Manajer Fresh Product) 

dan Yudi Nurjamil (Kepala Produksi Petani Mitra).

Di akhir acara, Kepala Subdit Laboratorium Lapang, 

Direktorat Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan, IPB 

University, Dr Dwi Guntoro menyampaikan terkait rencana 

ke depan untuk memperbaiki kualitas pembibitan bagi 

petani mitra dengan teknologi terbaru. Ia menjelaskan 

bahwa dengan adanya teknologi baru ini, para petani mitra 

tidak perlu khawatir mengenai kualitas bibit untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas. (AUN/RA)

ATP IPB University Samakan Sinergi Produksi 
dengan Petani Mitra
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Dosen Mengabdi IPB University Gelar Pencegahan Zoonosis dan 
Pelatihan Budidaya Ayam Kampung di Sinarsari

alam rangka Stasiun Lapang Agrokreatif (SLAK) 

Dprogram Dosen Mengabdi  tahun 2019, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University mengirimkan dua 

dosen ke Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat, (22/11). Program Dosen Mengabdi 

merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi 

dosen non Guru Besar dan Dosen Guru Besar. Salah satu 

tujuan dosen mengabdi adalah mendorong dan 

memfasilitasi dosen dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat.

Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Sinarsari dengan 

dua narasumber yaitu Dr Sri Murtini  dari Fakultas 

Kedokteran Hewan (FKH) IPB University dan Dr Sri 

Darwati dari Fakultas Peternakan (Fapet). Sosialisasi 

dihadiri sebanyak 40 peserta dari Desa Sinarsari dan 

sekitarnya. Peserta yang hadir merupakan tokoh 

masyarakat, peternak ayam kampung, anggota 

masyarakat, dan masyarakat umum. 

Dr Sri Murtini menyampaikan tentang pencegahan 

zoonosis untuk mewujudkan keluarga sehat melalui 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Perilaku hidup 

bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang 

dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga 

dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan,” 

tuturnya. 

Salah satu jenis zoonosis yang disampaikan adalah 

penularan cacing dari hewan ke manusia. Penularan cacing 

dari hewan ke manusia dapat secara langsung tidak 

sengaja seperti tertelan telurnya dan melalui media 

makanan seperti sayuran yang terkontaminasi telur atau 

larva cacing.
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“Perilaku hidup bersih dan sehat terkadang dianggap 

sepele oleh masyarakat misalnya dengan mencuci tangan 

dengan sabun setelah beraktivitas dan sebelum makan 

dan minum. Hal ini ternyata sangat berdampak bagi 

kesehatan manusia. Karena pencemaran penyakit dari 

hewan ternyata bisa melalui perantara yang sering kita 

makan dan kita anggap sehat, misalnya sayuran segar. Jika 

kita tidak membiasakan hidup bersih dan sehat dengan 

mencuci bersih sayuran akan menularkan penyakit seperti 

terjangkit cacing yang akan menyerang organ-organ 

manusia,” tuturnya.

Sri Murtini menambahkan, beberapa jenis buah dan 

sayuran seperti selada air, kangkung, bayam, seledri, dan 

kubis dapat mengandung cacing. Sehingga diperlukan 

upaya mengurangi kontaminasi parasit pada buah dan 

sayuran. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan dari hulu 

(kebun buah/sayur) sampai hilir (siap konsumsi). 

Kebanyakan masyarakat senang mengkonsumsi sayuran 

mentah, sehingga untuk mencegah cacing perlu dilakukan 

proses pencucian yang baik dan benar untuk 

menghilangkan bahkan mematikan parasit. 

Di akhir sesi kegiatan, masyarakat diajak berdiskusi 

dengan mengajukan pertanyaan dan dosen narasumber 

akan menjawab pertanyaan tersebut. Dengan adanya 

penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, 

harapannya masyarakat mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari.

Sementara Sri Darwati menjelaskan tentang budidaya 

ayam kampung untuk memenuhi kebutuhan protein 

hewani. Salah satu ayam lokal yang keberadaannya 

menyebar di masyarakat dari Sabang hingga Merauke 

adalah ayam kampung. Berdasarkan potensinya ayam 

kampung tersebut cocok untuk dikembangkan dan 

dijadikan sebagai produk pangan yang dapat menunjang 

program pemenuhan protein untuk mencegah stunting. 

Harga produk ayam kampung seperti telur dan daging 

cenderung memiliki harga stabil dibanding telur ayam ras 

dan daging ayam ras pedaging.

“Pemberian pakan campuran dedak padi dan daun 

singkong dapat dilakukan di daerah yang memiliki potensi 

kedua jenis bahan pakan tersebut. Yang perlu diperhatikan 

dari daun singkong adalah kandungan asam sianida (HCN) 

yang terdapat pada daun singkong segar. Proses 

pengolahan yang mampu mereduksi kandungan HCN 

dalam singkong adalah perebusan, pengeringan, 

perendaman, fermentasi dan kombinasi dari proses-

proses tersebut,” ujarnya.  Ia menambahkan, peningkatan 

ketahanan pangan hewani mayarakat Indonesia dapat 

dimulai dari setiap rumah tangga dengan memelihara 5-7 

ekor ayam setiap rumahnya. 

Setiap kepala keluarga dapat budidaya 5-6 ekor ayam 

betina dan satu ayam jantan dalam pemenuhan protein 

hewani keluarga. Dalam sehari, dari sejumlah ayam 

tersebut dalam menghasilkan dua telur setiap harinya 

atau jika dijual setara dengan Rp 5000. Hal tersebut bisa 

dibelikan dua papan tempe jika sudah bosan dengan 

memakan telur. Dengan adanya penyuluhan ini 

harapannya dapat memotivasi dan memberi pengetahuan 

kepada masyarakat tentang budidaya ayam kampung.

Kepala Desa Sinarsari, Ukon mengatakan, penyuluhan dan 

pelatihan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Desa 

Sinarsari dalam meningkatkan pendapatan.  “Kegiatan 

Dosen Mengabdi ini diharapkan dapat dilaksanakan terus 

menerus sehingga pengetahuan dan ketrampilan 

masyarakat semakin meningkat,” imbuhnya. (Awl/RA)  
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Mahasiswa IPB University Rancang Aplikasi untuk Pembangunan 
Masjid dan Mushola sebagai Solusi Beramal

D
ua mahasiswa IPB University yaitu Atfi Indriany 

Putri dan Fadillatul Hasanah (Program Studi 

Silvikultur, Fakultas Kehutanan), serta Kresna 

Bhayu Adelta (Program Studi Teknologi Hasil Ternak, 

Fakultas Peternakan) merancang aplikasi Emaal. Yakni 

aplikasi penggalangan dana khusus untuk pembangunan 

masjid atau mushola yang ada di Indonesia.

Fadillatul  mengungkapkan bahwa ide ini terinspirasi dari 

banyaknya warga yang melakukan aksi meminta uang di 

jalan untuk menutupi biaya pembangunan masjid di 

daerahnya. Aksi ini tak jarang menimbulkan masalah 

kemacetan karena pengendara harus memperlambat laju 

kendaraannya ketika hendak memberikan uang kepada 

yang meminta sedekah sehingga membuat kendaraan di 

belakangnya ikut memperlambat laju kendaraan.

“Selain membuat macet, tidak jarang juga aksi ini 

menimbulkan kecelakaan yang disebabkan karena yang 

meminta sedekah kurang hati-hati saat mengambil uang 

dari pengendara yang lewat,” terangnya.

Permasalahan di atas dapat diatasi dengan menggunakan 

crowdfunding yang digunakan untuk melakukan 

penggalangan dana dari masyarakat secara luas untuk 

membiayai proyek tertentu. Penggalangan dana yang 

dilakukan melalui situs ini sudah banyak dilakukan, namun 

selama ini hanya terbatas pada penggalangan dana untuk 

korban bencana maupun penderita sakit yang cukup 

serius. Hal ini karena situs crownfunding yang ada belum 

spesifik pada satu tujuan.

“EMaal merupakan suatu aplikasi penggalangan dana 

khusus yang diharapkan dapat memudahkan atau 

memungkinkan pihak donatur dengan penerima donasi 

dapat bekerja sama untuk mendukung pembangunan 

masjid atau mushola di suatu daerah yang sulit dijangkau. 

Pada aplikasi ini kami menginovasikan hal baru dimana 

masjid atau mushola yang membutuhkan bantuan dana 

dapat memasang iklan di aplikasi EMaal, hal ini agar 

memudahkan pihak donatur yang ingin memberi bantuan 

agar dapat langsung menunjukkan kepada pihak mana 

bantuan akan diberikan,” ujar Kreshna.

Manfaat aplikasi ini tidak hanya untuk pihak donator dan 

penerima namun juga dapat bermanfaat untuk  

pemerintah dan masyarakat umum. Pemerintah dapat 

memperoleh pajak dari pembuatan aplikasi dan 

masyarakat umum dapat memperoleh lapangan pekerjaan 

baru dengan menjadi karyawan di EMaal.

Atfi menambahkan bahwa perbedaan aplikasi EMaal 

dengan aplikasi yang lain yakni pada aplikasi ini sudah 

digunakan secara spesifik untuk pembangunan masjid dan 

mushola. Sudah dilengkapi fitur tracking, fitur chat dan 

update harian mengenai jumlah saldo yang telah 

terkumpul.

Melalui gagasannya tersebut, Atfi bersama dengan rekan-

rekannya meraih juara 2 dalam ajang Creative Generation 

Youthneurship in Industry Revolution 4.0 Era oleh UKM-F 

(Unit Kegiatan Mahasiswa) Universitas Lampung.   

“Alhamdulillah bersyukur, tidak nyangka bakal menang. 

Kami harap aplikasi ini dapat diaplikasikan dalam 

kehidupan nyata,” ungkap Atfi sebagai Ketua Tim. 

(SMH/Zul)



Dosen Mengabdi IPB University Ajari Warga Sukawening Terhindar 
dari Fintech dan Membuat Sabun dari Minyak Jelantah

L
embaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) IPB University melalui kegiatan 

Dosen Mengabdi mengirimkan tiga dosennya 

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

pengetahuan masyarakat desa lingkar kampus IPB 

University khususnya Desa Sukawening. Kegiatan yang 

dilaksanakan di Kantor Desa Sukawening (30/11) ini 

dihadiri 48 orang warga Sukaweing dan warga dari Jakarta 

ataupun Tangerang.

Ketiga dosen tersebut adalah Setyardi Praktika Mulya, SP, 

MSi, dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan 

Fakultas Pertanian (Faperta), Ali Mutasowifin, SE, MAk, 

dari Departemen Manajamen Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen (FEM) dan Dr Dyah Wulandani dari 

Departemen Teknik Mesin dan Biosistem Fakultas 

Teknologi Pertanian (Fateta).

Dalam paparannya, Setyardi menyampaikan tentang  

potensi yang dimiliki Desa Sukawening. Menurutnya, dari 

segi tata ruang wilayahnya, Desa Sukawening sangat 

berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebh baik lagi. 

Sumberdaya fisik yang ada dapat dikembangkan menjadi 

hal-hal yang bernilai tinggi.

“Semua warga masyarakat pasti menginginkan desanya 

maju. Salah satu upaya memajukan desa adalah usaha. 

Usaha bisa dilakukan oleh masing-masing pihak. Misal 

untuk unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

harus lebih ditingkatkan lagi pemasarannya, unit pertanian 

dan peternakan potensial dicoba untuk memulai 

mengembangkan produk turunan dari masing-masing 

produk yang ada agar nilainya lebih stabil,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bumdes Sukawening, Reksi 

juga mengungkapkan bahwa sejauh ini tata ruang di Desa 

Sukawening sudah dipetakan menjadi empat klaster 

berbasis dusun. Dusun satu dipetakan untuk unit 

pelayanan masyarakat, dusun dua untuk UMKM salah 

satunya yaitu UMKM sepatu dan sandal yang saat ini 

sudah berjalan, dusun tiga untuk bidang pertanian dan 

dusun empat untuk bidang peternakan.

Sementara itu, Ali Mutasowifin memaparkan tentang 

edukasi peminjaman uang di era modern. Menurutnya, di 

era seperti sekarang ini, masyarakat harus dibekali ilmu-

ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu mengenai 

peminjaman online yang kini makin banyak keberadaanya 

di lingkungan masyarakat. Masyarakat Desa Sukawening 

tidak boleh tergiur dengan mudahnya mekanisme 

peminjaman uang baik secara online melalui aplikasi 

ataupun secara langsung ke bank keliling. 

Kemudian Dr Dyah Wulandani memaparkan mengenai 

pembuatan biodiesel dan sabun dari minyak jelantah. 

Minyak jelantah sisa kegiatan rumah tangga atau sisa 

usaha dari sebagian masyarakat tidak boleh dikonsumsi 

terus menerus dan juga tidak boleh langsung dibuang, 

karena dapat membahayakan lingkungan sebab sifatnya 

yang susah terurai.

“Minyak jelantah yang ada dapat diolah menjadi biodiesel 

ataupun sabun. Dengan pembuatan produk dari limbah ini 

diharapkan bapak ibu dapat lebih bijak. Bukan hanya untuk 

diri sendiri tetapi untuk lingkungan juga,” 

tambahnya.Menurut Dislan, Ketua RW 03 Desa 

Sukawening,  adanya kegiatan ini sangat bagus untuk 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya 

ibu-ibu yang biasa memasak.  “Kegiatan ini bisa 

menyadarkan ibu-ibu bahwa penggunaan minyak jelantah 

untuk rumah tangga haruslah dibatasi agar suatu saat 

nanti tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. 

Begitu juga dengan lingkungan, jangan sampai karena 

minyak jelantah, lingkungan kita rusak,” ujarnya. Dalam 

sambutannya, Sabiludin, Sekretaris Desa Sukawening 

berharap kegiatan ini terus berlanjut sehingga dapat 

memberi manfaat untuk masyarakat. (Awl/Zul)
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ahmat Zuhair, mahasiswa Departemen Ilmu 

REkonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen 

(FEM), IPB University menggagas sarana 

bimbingan dan konseling “Official Account Line” melalui 

pendekatan Gestalt. Gestalt merupakan terapi yang fokus 

pada seluruh pengalaman klien “here and now” lalu 

memadukannya dengan bagian-bagian kepribadian yang 

terpecah di masa lalu.

Aplikasi Line ia gunakan mengingat pengguna Line yang 

terus meningkat tajam di Indonesia dalam dua tahun 

terakhir (2014-2015). Sejak 2014 peningkatan 

penggunaan mencapai 200 persen, bahkan saat ini tidak 

kurang dari 90 juta netizen Indonesia merupakan 

pengguna layanan chatting Line. Fenomena tersebut di 

atas menunjukkan bahwa Line merupakan salah satu 

media sosial online popular dan disukai oleh masyarakat di 

Indonesia.

“Kami menggunakan media Line, dimana 41 persen 

pengguna berumur 18 hingga 22 tahun dan 18 persen 

berumur di bawah 17 tahun. Ini merupakan langkah yang 

tepat dalam melakukan proses bimbingan konseling pada 

generasi milenial yang pada dasarnya masih memiliki 

ketidakseimbangan emosi,” terang Rahmat, mahasiswa 

asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Rahmat menerangkan bahwa nantinya Official Account 

Gen U pada saat melakukan identifikasi masalah yang 

pertama kali, admin dari OA Line Gen U akan 

menghubungkan klien yang sudah teridentifikasi 

masalahnya dengan konselor yang punya keahlian di 

bidang bimbingan konseling ataupun psikologi. Fitur-fitur 

yang dapat dimanfaatkan pada OA line tersebut 

diantaranya adalah pesan siaran, personal chat, postingan 

motivasi yang dapat menggugah jiwa klien.

Melalui inovasinya, Rahmat merah juara 3 pada Lomba 

Esai Guidance And Counseling Festival 2019 Himpunan 

Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling (HMJ BK), 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akhir November lalu.

“Saya senang sekali menjadi salah satu pemenang dan 

ikut andil dalam menawarkan ide terkait inovasi 

bimbingan konseling di era 4.0 ini. Walaupun saya 

mahasiswa dari jurusan ekonomi tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk dapat meyusun naskah esai tentang 

bimbingan dan konseling. Ini juga merupakan hasil dari 

proses pembelajaran saat tingkat awal di IPB University 

yang membuat kita mahasiswa baru pada saat itu 

belajarnya menyeluruh,” ungkapnya.

Gen U ini diharapkan dapat menjadi media untuk 

mahasiswa dan siswa yang notabenenya sering bermain 

Line dapat sekaligus melakukan konseling online dengan 

konselor yang mumpuni di bidangnya. “Saya harap dengan 

adanya inovasi media bimbingan dan konseling yaitu Gen 

U di Line membuat mahasiswa dan siswa lebih peduli 

terhadap kesehatan psikis masing-masing dan juga tidak 

membuang waktu untuk menjadikan OA Line sebagai 

media julid dan bahan candaan semata,” tutupnya. 

(SHM/Zul)

Mahasiswa IPB University 
Ciptakan Aplikasi Curhat Milenial di Line
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Prestasi gemilang kembali ditorehkan mahasiswa IPB 

University dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 

(LKTIN). Dua mahasiswa Sekolah Vokasi (SV) IPB 

University, Dody Armando dan Susi Susanti dari program 

studi Teknik dan Manajemen Lingkungan berhasil meraih 

juara 2 dalam LKTI Agribusiness Festival Tingkat Nasional 

Tahun 2019, akhir November lalu yang diselenggarakan 

oleh Himpunan Mahasiswa Sosial  Ekonomi Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya.

Keduanya mengajukan inovasi N-PoEu, yakni sebuah 

inovasi salep berbahan alami dari sarang tawon angkut-

angkut (Eummenes Coarcatus), minyak virgin coconut oil 

(VCO) serta lilin lebah (bee waxs). 

“N-PoEu ini sebenarnya adalah singkatan dari kata Nature 

dan PoEu berasal dari kata Potter dan Eumennes. N-PoEu 

ini sebenarnya adalah salep yang berbahan dasar sarang 

tawon angkut-angkut yang ditambah VCO serta lilin lebah 

yang uji cobanya kami lakukan pada mencit putih,” kata 

Dody Armando.

Memakai sarang tawon sebagai bahan dasar, bukan tanpa 

alasan. Pemilihan sarang tawon ini karena sarang tawon 

angkut-angkut memiliki manfaat dan berbasis kearifan 

lokal. Masyarakat Jawa menggunakan sarang tawon ini 

sebagai obat dalam menyembuhkan luka pada anak-anak 

setelah dikhitan. 

“Sebenarnya sarang tawon ini sering dianggap sebagai 

pengganggu karena setiap kali membuat sarang, selalu 

membawa gumpalan tanah yang biasanya menempel 

pada dinding rumah serta dianggap sebagai kotoran. Tapi 

pada masyarakat Jawa, dengan kearifan lokalnya itu, 

sarang tawon ini memiliki manfaat sebagai obat 

penyembuh luka pada anak yang baru khitan,” jelas Dody.

Membuktikan manfaat sebagai obat penyembuhan luka 

khitan, kedua mahasiswa ini melakukan uji laboratorium 

untuk mengetahui kandungannya. Berdasarkan hasil uji 

laboratorium yang telah dilakukan, kandungan yang 

terdapat pada sarang tawon angkut-angkut adalah zat 

antimikroba. 

“Berdasarkan uji laboratorium dengan menggunakan 

metode Kirby-baure yang telah dilakukan, kandungan 

yang terdapat pada sarang tawon angkut-angkut adalah 

zat antimikroba. Zat antimikroba ini berasal dari air liur 

tawon angkut-angkut tersebut. Hal ini didukung oleh studi 

literatur yaitu menurut Khoiriyah (2015) bahwa sarang 

tawon angkut-angkut berasal dari tanah liat yang dapat 

memberikan efek sejuk. Selain itu juga, kandungan yang 

terdapat pada sarang tawon angkut-angkut yaitu zink, 

sponge, dan zat besi. Kandungan tersebut dapat berperan 

aktif dalam penyembuhan luka dan dapat digunakan 

sebagai antiseptic,” tambah Dody.

Bahan dasar alami yang digunakan dalam pembuatan 

salep ini, membuat N-PoEu memiliki beberapa kelebihan. 

Kelebihan N-PoEu adalah efek samping lebih kecil, bahan 

dasar mudah didapat, mempercepat penyembuhan luka 

luar serta memiliki prinsip 3E yaitu efektif, efisien dan 

ekonomis.

“Harapannya semoga ke depannya dapat diujikan pada 

manusia dan lebih banyak varian bentuk produknya. 

Produk berbentuk cair potensial untuk dikembangkan,” 

tutur Dody. (Ath/Zul)

N-PoEu: Obat Antiseptik Penyembuh Luka dari Sarang Tawon 
Bawa Mahasiswa IPB University Sabet Juara 2 LKTIN
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C
rebs (Comunity of Research and Education in 

Biochemistry) adalah Himpunan Profesi 

Mahasiswa Departemen Biokimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB 

University. Aziz Syamsul Huda selaku Ketua Crebs 

menyampaikan bahwa Crebs membantu anggotanya 

memperdalam pemahaman tentang biokimia. Karenanya 

Crebs berusaha untuk mengembangkan keprofesian dan 

keilmuan anggotanya. 

"Tak hanya terkait akademik, Crebs juga membantu 

anggotanya dalam menyalurkan bakat dan potensi di luar 

akademik. Serta menjembatani mahasiswa biokimia untuk 

mengabdi pada masyarakat,” ujarnya. Aziz menjelaskan 

tujuannya menjadi Ketua Crebs ialah untuk berkontribusi 

langsung dalam membantu teman satu departemennya. 

Ini merupakan kedua kalinya Aziz menjabat sebagai ketua. 

Dan Aziz merasa bertanggung jawab untuk memperbaiki 

kekurangan di tahun lalu. 

“Biokimia IPB University merupakan satu-satunya 

program studi sarjana Biokimia di Indonesia, jadi Himpro 

kami satu-satunya yang ada. Karena itulah kami harus 

menentukan langkah kami sendiri. Misi saya adalah 

menjadikan Crebs sebagai fasilitator yang inovatif, 

aplikatif dan terarah. Serta bersama-sama membawa 

Crebs menjadi salah satu Himpro terbaik di IPB University,” 

jelasnya.

Banyak program yang menjadi agenda tahunan Crebs. 

Misalnya dalam bidang akademik Crebs mengadakan tutor 

bagi anggota, Biochemistry Saintific Forum (forum diskusi 

dan pelatihan) Get Closser to Biochemistry juga Industrial 

Visit untuk membuka wawasan anggota terkait aplikasi 

biokimia dalam industri. Untuk bidang non akademik, 

Crebs melaksanakan Coaching Clinic pada kegiatan 

olahraga dan seni.

"Kami juga mengedukasi masyarakat luas terkait 

fenomena yang terjadi di kehidupan sehari-hari dari sudut 

pandang biokimia melalui vlog kami bernama 

Biochemistry. Contohnya "Ngopi". Jadi apa sih sebenarnya 

yang terjadi di tubuh kita saat minum kopi. Ada juga 

tentang puasa yang membahas seputar metabolisme 

tubuh jika berpuasa,” tuturnya.

Pria asal Ciamis ini menjelaskan ada dua program yang 

menjadi unggulan Crebs. Program pertama bernama 

CREBs on Action. Aziz mengajak teman-teman biokimia 

untuk mengabdi pada masyarakat sekitar kampus. "Kita 

bersama warga Desa Cibitung Tengah mengolah sampah 

organik dan non organik. Hasil dari sampah non organik 

dijadikan kerajinan tangan atau diuraikan menggunakan 

maggot . Selain itu pengolahan sampah organik 

menghasilkan pupuk. Kebetulan di sana basisnya 

pertanian. Jadi harapannya selain mengurangi sampah, 

kita juga membantu mengurangi cost pertanian melalui 

pupuk itu,” ujarnya.

Program berikutnya yaitu UBIQUINON (Using 

Biochemistry to Inspect an Unique Phenomenon). Sebuah 

Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan seminar biokimia skala 

nasional terkait isu terkini di bidang biokimia.  “Melalui 

program bina desa, Crebs berhasil mendapatkan Program 

Hibah Bina Desa (PHBD) dari Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Prestasi 

lainnya yang diraih Crebs ialah juara 1 pada lokakarya 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa 

(KM) IPB University kategori presentasi program kerja. 

Selain itu secara anggota, ada lima tim Program 

Kreativitas Mahasiwa (PKM) dari Biokimia yang berhasil 

lolos Pimnas 2019 dan beberapa menyumbang medali 

untuk IPB University. Banyak juga (anggota) yang sukses 

membawa medali pada lomba lainnya di tingkat nasional,” 

ungkapnya.

Meskipun beberapa mata kuliah biokimia terkesan sulit 

namun Aziz dan temannya masih dapat berorganisasi dan 

mengabdi pada masyarakat. Uniknya untuk menentukan 

nama kabinet dan logo harus dengan referensi berupa 

jurnal atau buku terkini. Misalnya Epinephrine yang 

menjadi nama kabinetnya, diambil dari nama hormon yang 

mampu menstimulasi pembentukan glukosa untuk 

menghasilkan energi bagi tubuh. "Harapannya seperti 

nama kabinet tahun ini, kita bisa menstimulasi semangat 

pengurus dan anggota sehingga mampu menjadi Himpro 

yang energik," tandasnya. (IR/Zul)

Crebs, Wadah Asyik Belajar Biokimia di IPB University
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Mahasiswa IPB University Gagas Rumah 4.0 Ramah Lingkungan

E
uforia kebanggan IPB University atas perolehan 

gelar sebagai juara umum dalam Olimpiade Vokasi 

Indonesia (OLIVIA) IV yang diselenggarakan di 

Universitas Diponegoro beberapa waktu lalu masih 

melekat. Salah satu inovasi mahasiswa IPB University 

yang dilombakan adalah model rumah era 4.0 berkonsep 

ramah lingkungan. Inovasi tersebut merupakan karya tiga 

mahasiswa program studi Teknik dan Manajemen 

Lingkungan Sekolah Vokasi IPB University yaitu Iqbal 

Maulana, Joko Trymeilana, dan Muhammad Thoriq Firdaus.

Model rumah era revolusi industri 4.0 dengan konsep 

ramah lingkungan merupakan konsep rumah dengan 

pengelolaan energi secara mandiri atau swasembada 

energi. Model rumah ini juga memanfaatkan plastik 

sebagai pengganti batu bata pada konstruksi bangunan 

serta pengolahan limbah rumah tangga.

“Inovasi yang kami bawa dalam OLIVIA lalu adalah model 

rumah era revolusi industri 4.0 dengan pengelolaan energi 

secara mandiri atau swasembada energi. Untuk energi 

yang dipakai dalam konsep ini adalah energi surya dengan 

menggunakan solar cell. Selain itu konsep ini juga ramah 

lingkungan yang berprinsip pada pengolahan limbah 

secara mandiri dan memanfaatkan plastik sebagai 

pengganti batu bata pada kontruksi bangunan," kata Iqbal 

Maulana.

Inisiasi model rumah ini karena sistem dan pelaksanaan 

pembangunan yang sering kali menggunakan banyak 

energi bumi atau fosil, merusak habitat dan lingkungan 

sekitar serta mengganggu kehidupan manusia di 

sekitarnya. 

“Sebenarnya alasan membuat model ini adalah sistem 

pembangunan yang selama ini dilakukan terlalu banyak 

menggunakan energi serta tidak ramah lingkungan dan 

merusak habitat. Namun manusia terus berinovasi agar 

bumi yang kita huni ini tidak semakin rusak dengan 

mengembangkan berbagai macam inovasi dalam 

pembangunan. Kebanyakan inovasi pembangunan yang 

dilakukan bertujuan untuk tidak merusak alam sekitar 

demi mengurangi dampak negatif yang selama ini terus-

menerus disumbangkan oleh pembangunan," tambah 

Iqbal.

Konsep ramah lingkungan dalam model rumah 4.0 ini 

adalah pengolahan limbah rumah tangga yang digunakan 

sebagai pupuk untuk vertical garden serta plastik yang 

digunakan sebagai bahan batu bata.

“Dari aspek lingkungan, limbah dari rumah tangga 

nantinya akan digunakan sebagai pupuk untuk vertical 

garden. Penerapan teknik vertical garden menjadi salah 

satu solusi upaya penghijauan di lahan terbatas sehingga 

dapat meminimalkan terjadinya pemanasan global. 

Kemudian bahan baku batu bata yang terbuat dari plastik 

ini bertujuan untuk mengolah sampah plastik yang proses 

penguraiannya membutuhkan waktu lama. Selain itu, 

sampah plastik ini juga memiliki tingkat pencemaran yang 

paling tinggi bagi lingkungan," ujar Iqbal.

Dengan berbagai kelebihan yang memanfaatkan energi 

terbarukan serta pengolahan limbah, model rumah ini 

diharapkan menjadi model rumah yang dapat berkembang 

selaras dengan berkurangnya energi fosil dan lahan dalam 

pembangunan rumah. Model rumah ini juga diharapkan 

dapat mengurangi jumlah sampah di lingkungan agar 

tercipta lingkungan yang sehat dan bersih sesuai dengan 

hakikat kesehatan lingkungan. (Ath/RA)
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