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P
angan menjadi salah satu isu yang tidak akan ada 

habisnya untuk dibahas. Rektor IPB University, 

Prof Dr Arif Satria mengatakan isu pangan 

merupakan isu yang abadi dan selalu up to date. Hal itu 

tak lain karena masyarakat dunia akan terus dihadapkan 

dengan sejumlah persoalan pangan, seperti masalah 

kelaparan, ketersediaan pangan, food loss dan food waste 

sampai permasalahan regenerasi petani di masa 

mendatang.

Menyadari pentingnya hal tersebut, Aliansi Kebangsaan, 

Forum Rektor Indonesia (FRI) dan IPB University 

menggelar Diskusi Publik dengan tema Penguasaan dan 

Pengembangan Inovasi Teknologi untuk Ketahanan 

Pangan Nasional, Selasa (25/2) di Auditorium Andi Hakim 

Nasution, Kampus IPB Dramaga, Bogor.

"Harus kita akui indeks ketahanan pangan kita masih di 

urutan kelima di Asia Tenggara. Saat ini, usia petani kita 

berada pada angka 47 tahun. Kalau ini tidak diatasi, 

sepuluh tahun ke depan, siapa yang akan menjadi petani? 

Itulah yang mendasari IPB University membuat berbagai 

langkah dan program untuk mengatasi masalah tersebut," 

ujar Prof Arif.

Prof Arif menyebutkan, saat ini transformasi menjadi 

penting untuk dilakukan. Baik pemerintah, perguruan 

tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat harus 

turut berperan dalam menjembatani tersampaikannya 

informasi dan teknologi kepada masyarakat luas. Dengan 

demikian proses transformasi teknologi dapat dirasakan 

oleh masyarakat khususnya petani.

"Salah satu upaya yang sedang dilakukan saat ini adalah 

IPB University bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat 

sedang mengembangkan program One Village One CEO. 

Saat ini IPB University mendampingi 53 desa di Jawa 

Barat yang kita coba untuk transformasi smart farming," 

terang Prof Arif.

Senada dengan Prof Arif, Ketua Aliansi Kebangsaan, 

Pontjo Sutowo, menyampaikan ketahanan pangan sudah 

seharusnya menjadi kepentingan  utama Indonesia yang 

perlu terus diperjuangkan. Setidaknya ada dua hal yang 

menurutnya perlu dilakukan, pertama penguasaan dan 

pengembangan inovasi teknologi.

"Dalam hal pemanfaatan teknologi untuk pertanian dan 

ketahanan pangan, kita bisa lihat pengalaman Ethiopia 

yang dulu merupakan salah satu negara dengan tingkat 

kemiskinan tertinggi di dunia. Namun saat ini, dengan 

bantuan teknologi Israel, Ethiopia telah menjadi surga 

pertanian," tutur Pontjo.

Rektor IPB University: 
Ketahanan Pangan adalah Persoalan Bersama



2

Pontjo melanjutkan, berdasarkan Global Food Security 

Index (GFSI) pada tahun 2017, Ethiopia berada di urutan 

ke-12 sebagai Negara Adidaya Pertanian dan Ketahanan 

Pangan, satu peringkat di bawah Amerika Serikat.

Hal kedua yang disampaikan oleh Pontjo adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting dilakukan 

untuk mengatasi berbagai hambatan kultural yang sering 

dihadapi dalam penerapan teknologi di masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat juga bisa membuka ruang-

ruang pengembangan inovasi teknologi semakin luas dan 

merata sehingga pembangunan ekonomi berkelanjutan 

bisa terwujud di masyarakat.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB 

University dengan Universitas Negeri Gorontalo. 

Kerjasama tersebut meliputi pendidikan, penelitian, 

peternakan, perikanan dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI), Dr Syahrul 

Yasin Limpo, SH, MH yang turut hadir, menyampaikan 

bahwa pertanian adalah sebuah gerakan bersama, yang 

berkaitan dengan kebutuhan dan keutuhan sebuah 

negara, serta gengsi sebuah negara. Sehingga pertanian 

tak hanya menjadi program pemerintah saja, namun juga 

tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

 

“Kita sudah tidak bisa lagi mengatasi masalah pertanian 

dengan cara kemarin. Banyak paradigma yang sudah 

bergeser dan membutuhkan cara-cara baru. Kita harus 

pakai online system, digital system, frequency system, 

transmission system dan mekanisasi baik artificial 

intelligence, internet of thing, atau robotic system. Kalau 

begitu, kehadiran IPB dan perguruan tinggi sangat penting. 

IPB harus ada di setiap desa, kampus pertanian harus ada 

disetiap tiap daerah minimal ilmunya bisa berguna di 

desa,” ujar Menteri Pertanian RI.

Dalam acara ini juga menghadirkan para pembicara, Prof 

Dr Ir Aman Wirakartakusumah, MSc, (Ketua Komisi Ilmu 

Rekayasa Teknologi Pangan Akademisi Ilmu Pengetahuan 

Indonesia/AIPI), Prof Dr Ir Slamet Budijanto, Magr, (Guru 

Besar Fateta IPB), Adhi Lukman, (Ketua Gabungan 

Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia/GAPMMI), 

serta Ahmad Arif, jurnalis dari media Kompas yang 

menjadi pembahas dalam kegiatan Diskusi Publik ini. 

(Rizky/RA)



3

Menteri Desa PDTT Tertarik dengan Program Pemberdayaan 
yang Dilakukan IPB University

alam pertemuan di Kantor Kementerian Desa, 

DPembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT), Jakarta (19/2), 

Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar tertarik dan 

segera melakukan inventarisasi terhadap beberapa 

program pemberdayaan yang dipaparkan oleh Rektor IPB 

University. Dalam kesempatan ini, Rektor IPB University, 

Prof Dr Arif Satria memaparkan Sekolah Peternakan 

Rakyat (SPR), Program One Village One CEO kerjasama 

dengan Pemerintah Jawa Barat, Pembinaan Desa Lingkar 

Kampus, Kurikulum IPB 2020, Jalur Ketua OSIS, Tani 

Center dan lain-lain.

“Dari program-program yang dipaparkan pak Rektor, ada 

beberapa program yang menarik untuk diinventarisasi. 

Kesuksesan perguruan tinggi dalam pendampingan 

masyarakat ini menjadi contoh sukses yang bisa kita jual 

ke daerah. Keberhasilan program dari daerah, desa, 

perguruan tinggi kita tawarkan pada setiap kunjungan 

atau kita tampilkan di web Kemendes PDTT. Kita akan 

tawarkan ke bupatinya. Tidak hanya itu, kita akan tekan 

supaya ada percepatan pembangunan di masing-masing 

wilayah. Kemendes PDTT ingin menjadi marketing,” 

ucapnya.  

Dalam kesempatan ini, Prof Arif melaporkan berbagai 

kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukan. Menurutnya, IPB 

University dan Kemendes PDTT memiliki kesamaan, yakni 

sama-sama berupaya membangun dan mengembangkan 

desa. 

“Kami ingin berbagi tentang program yang telah kami 

lakukan di desa dua tahun ini. Ini bisa menjadi peluang 

untuk bersinergi antara IPB University dengan Kemendes 

PDDT dalam upaya membangun desa,” ujar Prof Arif.

Dalam audensi ini, Rektor didampingi oleh Wakil Rektor 

bidang Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof Dodik Ridho 

Nurrochmat, Inovator SPR, Prof Muladno, Wakil Kepala 

LPPM Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof Dr 

Sugeng Heri Suseno, Direktur Kerjasama dan Hubungan 

Alumni, Dr Heti Mulyati, Kepala Pusat Studi Pebangunan 

Pertanian dan Pedesaan (PSP3), Dr. Sofyan Sjaf, Direktur 

Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr Alim 

Setiawan dan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Karir 

Mahasiswa, Handian Purwawangsa, S.Hut, MSi. (dh/Zul)
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Peduli Sampah, PT Bumi Resources dan CARE IPB University 
Latih Warga Kebalen Kelola Sampah Rumah Tangga

ari Peduli Sampah Nasional yang jatuh setiap 

Htanggal 21 Februari, menjadi momen bagi 

seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam 

menanggulangi sampah yang telah menjadi masalah 

global. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata jumlah 

sampah yang dihasilkan per orang per hari mencapai 

setengah kilogram. Dengan asumsi jumlah anggota rumah 

tangga empat orang per rumah, rata-rata jumlah sampah 

yang dihasilkan per rumah per bulan mencapai 60 

kilogram. 

Tanpa adanya pengelolaan sampah yang baik pada setiap 

keluarga, akan muncul gunungan sampah di Tempat 

Pembuangan Sampah Sementara (TPS) maupun Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

Berangkat dari masalah tersebut PT Bumi Resources, Tbk 

dan Pusat Kajian Resolusi Konflik (CARE), Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University mengajak masyarakat RW 27 Kelurahan 

Kebalen, Bekasi untuk mulai mengelola sampah rumah 

tangga melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan 

sampah pada 22/2 bertempat di Ruang Pertemuan, 

Kelurahan Kebalan, Bekasi. Kegiatan ini bertujuan untuk 

membangun kesadaran warga masyarakat terhadap 

tanggung jawab pengelolaan sampah mulai dari tingkat 

rumah tangga.

Dalam sosialisasi ini ada berbagai teknik yang diajarkan. 

Mulai dari konsep Cegah, Pilah,  Olah, teknik mengelola 

sampah organik dengan pengomposan, budidaya maggot 

hingga aplikasi melalui pemanfaatan biopori. Hadir 

sebagai narasumber adalah Ir Agit Kriswantriyono, MS dan 

Yulia P Wulandari, SP dari IPB University. Hadir juga Lurah 

Kebalen, H Martan Edi Wijaya, Ketua Rukun Warga 27, 

Josaphat Saragih, Ketua RT, tokoh masyarakat dan warga 

RW 27 Kelurahan Kebalen. 

Dalam rangka memperluas sasaran, beberapa strategi 

yang diterapkan PT Bumi Resources, Tbk dan CARE LPPM 

IPB University adalah membangun demplot-demplot 

pengelolaan sampah di beberapa lingkungan rukun warga, 

bermitra dengan Bank Sampah maupun kelompok 

masyarakat untuk memberikan percontohan pengelolaan 

sampah di tingkat rumah tangga. Langkah lainnya yang 

akan dilakukan ke depan adalah sosialisasi bersama 

dengan menggandeng Puskesmas dan sekolah-sekolah di 

lingkungan Kebalen. 

CARE juga telah menempatkan lulusan teknik lingkungan 

Sekolah Vokasi IPB University sebagai tenaga pendamping 

masyarakat (Community Development Officer/CDO) di 

wilayah Kebalen. (Awl/Zul)



5

Himpro REESA IPB University Gelar Greeners Waste Bank

P
ermasalahan sampah organik maupun anorganik 

sampai detik ini masih menjadi permasalahan 

yang serius. Perlu kesadaran dari masing-masing 

pihak untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. 

Seperti pemilahan sampah dari sumbernya.

Oleh karenanya, Himpunan Mahasiswa Profesi REESA, 

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (Dept  

ESL) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) bersama 

Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB 

University mengadakan workshop "Greeners Waste Bank" 

di Kampus IPB Dramaga, Bogor  (20/2). 

Workshop mengenai edukasi pemilahan sampah ini 

mengangkat tema "Change Habbit With Sorting Trash To 

Support Green Campus 2020". Kegiatan ini dihadiri oleh 

perwakilan seluruh organisasi mahasiswa, perwakilan 

agrianita dan juga kader lingkungan .  

Dalam kesempatan ini, Bambang Kuntadi, SP, MM, 

Direktur Umum Sarana dan Prasarana (DUSP), 

memaparkan proses pengelolaan sampah di IPB 

University dan Bahroin Idris Tampubolon, SE, staf pengajar 

di Dept ESL FEM memaparkan  mengenai kondisi sampah 

di kampus saat ini.   

Berdasarkan hasil penelitian Bahroin dan tim yang 

dilaksanakan pada 2018, setiap hari di kampus IPB 

University  dihasilkan sekira 633 kilogram (2.575 meter 

kubik) sampah organik.  Tumpukan sampah ini setara 

dengan volume sebuah kolam renang berstandar 

internasional. 

“Bayangkan saja, fenomena sampah ini menjadi sangat 

penting untuk kita kelola. Lantas langkah apa yang dapat 

kita ambil untuk dapat meminimalisir hal tersebut? 

Langkah paling sederhana ialah kita,  masing-masing 

individu harus mulai tersadar untuk memilah sampah dari 

sumbernya sekaligus untuk meringankan kerja tim DUSP," 

ujar Bahroin.

Selain workshop, dilakukan juga penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) terkait kelanjutan 

kerjasama kegiatan tukar sampah di lingkungan kampus 

oleh Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 

dengan Agrianita, Direktorat Umum Sarana dan Prasarana 

dan Kementerian Lingkungan Hidup BEM KM. 

Seluruh organisasi mahasiswa juga menandatangani MoU 

dengan BEM KM untuk menyukseskan IPB Green Campus 

dengan mengadakan kegiatan edukasi pemilahan sampah 

"Berantas (Berani Atasi Sampah)" di wilayahnya masing-

masing. Contohnya adalah kegiatan rutin tukar sampah 

yang sudah diselenggarakan oleh Himpro REESA yaitu 

kegiatan HEI TAYO (Hei Tukar Sampah Yo). (**/Zul)
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Mahasiswa Ilmu Komputer IPB University 
Belajar Design Thinking

ada gelaran Saung Desain #2: Design Thinking 

PWorkshop yang diadakan oleh Komunitas AgriUX, 

Departemen Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB 

University ini, User Experience Designer Bukalapak, Irfan 

Zidny dan User Experience Designer Bukalapak, Rivandi 

Anjas, bagikan ilmunya kepada mahasiswa. Kegiatan yang 

digelar di Auditorium Mandiri, Kampus IPB Dramaga, 

Bogor (15/2) ini mengangkat tema Connecting Creativity 

to Technology.

Dalam paparannya, Irfan mengatakan bahwa desain 

adalah merancang sesuatu yang berhubungan dengan 

estetika. Ia menyampaikan bahwa design thinking sangat 

diperlukan untuk memecahkan suatu masalah. “Belajar 

design thinking itu dengan praktik, dimana ada beberapa 

hal yang harus dipertimbangkan. Seperti target user, 

kesalahan produk sebelumnya, dan motivasi user itu 

sendiri,” ungkap Irfan.

Sementara itu, Rivandi Anjas memaparkan bahwa ada 

empat design thinking phase. Yaitu emphatize, define 

problem, ideate, prototype dan test. 

Fase yang pertama ialah emphatize. Dalam fase ini 

peserta dituntut untuk dapat mengerti kebutuhan user 

yang dapat dilakukan dengan cara melakukan interview. 

Kemudian fase yang kedua ialah define problem. Dalam 

fase ini peserta dianjurkan untuk menemukan masalah 

yang berbeda-beda. Fase ketiga, yaitu ideate dimana 

peserta dapat memberikan solusi dari berbagai 

permasalahan yang telah ada. 

Fase keempat ialah prototype. Yakni peserta 

mengimplementasikan ide mereka dalam bentuk produk. 

Fase terakhir yaitu testing. Dalam fase ini, peserta menguji 

hasil implementasi ide secara kualitatif dan kuantitatif.

 

“Desainer yang baik adalah orang yang bisa 

mengkomunikasikan dengan baik hasil desainnya,” ujar 

Rivandi. (**/Zul)
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Mahasiswa IPB University Dirikan Cleansheet, Bantu Sediakan 
Lapangan Kerja bagi Mahasiswa Kurang Mampu

B
ermula dari pengalaman pribadinya menjadi 

mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di IPB 

University dan kesulitan mencari penghasilan 

tambahan di sela-sela kesibukannya sehari-hari, Dihqon 

Nadaamist ingin membantu sesama mahasiswa Bidikmisi 

yang mengalami permasalahan yang sama agar tetap bisa 

berprestasi tapi juga bisa mandiri dengan adanya 

penghasilan tambahan. Dihqon Nadaamist, yang saat ini 

menjadi mahasiswa fastrack program magister (S2) Ilmu 

Ekonomi di IPB University berhasil mendirikan start up 

yang diberi nama Cleansheet. 

Cleansheet merupakan start up yang bergerak di bidang 

kebersihan modern berbasis sociotechnopreneur yang 

memberdayakan mahasiswa Bidikmisi dan masyarakat 

yang putus sekolah. 

Dihqon menjelaskan, untuk mahasiswa Bidikmisi, 

pekerjaannya masih part time sehingga tidak menganggu 

aktivitas kuliahnya. Sedangkan untuk masyarakat yang 

putus sekolah bekerja penuh waktu atau full time. 

“Jam operasional start up kami dari jam 08.00 pagi sampai 

jam 17.00, tapi kalau sedang mendesak, bisa sampai jam 

22.00,” ungkap Dihqon. Working space Cleansheet ada di 

Babakan Tengah, Dramaga, Bogor.

Pengguna jasa Cleansheet, lanjut Dihqon, sangat 

bervariasi, tapi memang target pasarnya adalah 

perusahaan, instansi, dosen, mahasiswa, pekerja kantoran 

dan perumahan modern. 

Terkait harga, Cleansheet mematok harga dari 60 sampai 

300 ribu rupiah. Harga ini sangat ditentukan oleh luas area 

atau lokasi yang akan dibersihkan. 

“Harganya bermacam-macam, tergantung luas dan 

layanan yang akan digunakan. Itupun juga tergantung 

tenaga kerja yang terjun ke lapangan, kalau mahasiswa 

yang turun, biasanya dikerjakan ramai-ramai jadi banyak 

tenaga. Tapi harganya masih tergolong normal untuk 

layanan seperti ini,” tambah Dihqon. 

Untuk menggunakan layanan Cleansheet, pengguna jasa 

dapat melakukan booking melalui website atau akun 

media sosial Cleansheet. Saat ini Cleansheet sedang 

mengembangkan layanan yang berbasis aplikasi sehingga 

masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut. 

“Selain jasa bersih-bersih, kami juga memiliki jasa laundry 

sepatu, tas dan helm. Kami juga menjual alat-alat 

kebersihan di working space kami,” pungkas Dihqon. (RA)
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