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UI dan IPB Masuk Top 40
The Most Sustainable University in The World
Di Indonesia sendiri, ada 66 perguruan tinggi yang ikut
serta.
Dr. Muhammad Dimyati, M.Sc., Director General of Research
and Development Strengthening, Ministry of Research,
Technology and Higher Education mengatakan bahwa
perguruan tinggi memiliki peran penting dalam
memajukan ilmu dan teknologi di Indonesia. Terutama
dalam kaitannya dengan perwujudan 17 pilar SDGs. Ia
menyatakan, dengan dilakukannya pengukuran ramah
lingkungan suatu kampus, dapat menunjang masyarakat
untuk ikut serta mewujudkan pilar-pilar SDGs tersebut.

I

nstitut Pertanian Bogor (IPB) kembali meraih prestasi
sebagai kampus yang ramah lingkungan. Prestasi
tersebut diberikan kepada IPB pada ajang UI Green
Metric tahun 2018 di Balai Sidang Universitas Indonesia,
Rabu (19/12). Kali ini IPB mendapat peringkat dua tingkat
nasional dan peringkat 40 dunia.
Peringkat tersebut didasarkan pada enam kategori utama,
yaitu setting infrastructure, energy and climate change, waste,
water, transportation, dan education and research.
Di sisi lain, tujuh belas pilar utama pembangunan
berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) juga
menjadi kriteria tambahan dalam penilaian. Melalui
penilaian tersebut, perguruan tinggi yang terdaftar dalam
UI Green Metric diharapkan mampu menjadi kampus yang
ramah lingkungan. Tidak hanya menjadi slogan sebagai
kampus ramah lingkungan, tetapi diharapkan juga menjadi
kebiasaan perilaku warga kampus yang senantiasa
menjaga lingkungan.

“UI Green Metric harus digaungkan di seluruh dunia,
sehingga para calon pemimpin bangsa yang merupakan
lulusan dari suatu kampus, memiliki bekal dan senantiasa
menerapkan kehidupan yang ramah lingkungan,” tutur M.
Dimyati.
Atas capaian prestasi ini, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
mengatakan, "Saya mengucapkan terima kasih atas
kontribusi semua pihak yang telah membawa dan
mempertahankan IPB sampai ke posisi ini. Semoga dengan
kerjasama dan saling pengertian dapat kita tingkatkan lagi
kualitas lingkungan kampus kita" (RA/zul)

Sebagai kampus pertanian, IPB terus berupaya untuk
menjadi kampus ramah lingkungan atau green campus.
Pada penganugerahan kali ini, terdapat 719 universitas dari
seluruh dunia yang terdaftar dalam UI Green Metric 2018.
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Precipalm, Pertanian Presisi untuk Perkebunan Kelapa Sawit

F

akultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian
Bogor (IPB) kenalkan Precipalm, sebuah sistem yang
memberikan rekomendasi pemupukan NPK pada
tanaman kelapa sawit lewat citra daun. Dengan pemodelan
matematis yang memanfaatkan band warna pada citra
satelit, petani kelapa sawit dapat mengetahui tingkat
kesuburan tanah dan tanaman.
Pembuatan Precipalm ini berkat riset kerjasama antara IPB
dengan Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia Holding
Company. Launching Precipalm dilaksanakan di IPB
International Convention Center (IICC), (18/12).
Dekan Fateta, Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar
mengatakan bahwa riset tentang Precipalm ini sudah
berjalan selama dua tahun dengan penyempurnaan model
dan dugaan nutrisi pupuk. Dengan Precipalm, petani bisa
menentukan berapa pupuk yang diperlukan atau yang
direkomendasikan dalam satu wilayah tertentu dan sistem
ini sudah memenuhi kaidah-kaidah tentang pertanian
presisi. Yaitu kita memupuk dengan variabilitas nutrisi yang
ada di lahan.
Precipalm menggunakan pemodelan matematis berbasis
geostatis dengan akurasi tinggi. Pemodelan ini dapat
mengukur status unsur hara makro N, P, K dan Mg
berdasarkan warna daun tanaman kelapa sawit yang
tertangkap oleh citra satelit. Hasil penelitian ini kemudian

dapat menjadi dasar penentuan dosis rekomendasi
pemupukan kelapa sawit yang lebih cepat.
“Jadi akan terlihat mana yang kandungan nutrisinya rendah
sehingga harus dipupuk lebih. Jika sudah cukup pupuk
maka tidak perlu. Sehingga dalam satu lahan tidak dipupuk
semua dalam satu dosis yang sama. Ini disesuaikan dengan
variabilitas nutrisi. Keputusan itu diambil dari data-data
yang bisa kita ambil dari citra satelit sentinel sehingga bisa
melakukan pengukuran secara online melalui data satelit
yang diupdate secara rutin setiap lima hari sekali. Kita bisa
dengan mudah melihat kondisi suatu lahan di perkebunan
sawit sehingga bisa ambil keputusan, dengan berapa
pupuk yang diperlukan,” ujarnya.
Precipalm ini sudah diujicobakan di Jambi, Kalimantan,
Bogor dan PTPN V. Sudah ada sampel 400 tanah dan daun
untuk membangun pendugaan nutrisi. Dari segi akurasi
permodelan, Prof. Kudang mengatakan untuk kandungan
nutrisi sudah mencapai 70 persen dan NPK 95 persen
akurasinya.
Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria berharap
kolaborasi seperti ini bisa menular ke Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang lain. IPB terus berbenah menuju
tercapainya IPB 4.0. Baik transformasi bidang pendidikan,
penelitian maupun pengabdian masyarakat.
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“Dalam tranformasi ini butuh langkah berbeda, bukan lagi
ukuran capital, bukan lagi ukuran knowledge, sehingga
butuh sumberdaya manusia yang lebih lincah, kerja keras
dan kreatif. Ada banyak inovasi yang telah IPB temukan dan
saat ini sedang menyusun road mapnya. Untuk itu IPB,
BUMN, GAPKI harus berkolaborasi untuk membangun
kekuatan riset dan development. Ke depan tidak lagi
berpikir kompetisi tapi berpikir kolaborasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Satriyo Nugroho, Direktur Teknik
dan Pengembangan PT. Pupuk Kalimantan Timur
mengatakan bahwa saat ini pertanian presisi sedang marak
diterapkan di berbagai negara maju untuk meningkatkan
produktivitas pertanian dengan teknologi digital. Bagi
pupuk nasional, ini merupakan peluang inovasi baru di era
disrupsi. Solusi ini juga bagian dari langkah strategi inovasi
bisnis berbasis teknologi digital.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur
Transformasi Bisnis PT. Pupuk Indonesia, Nugroho
Kristianto. Digitalisasi pertanian akan meningkatkan daya
saing perusahan dengan program transformasi bisnis.
“Digital pertanian ini salah satu inisiatif strategis yang akan
dilakukan. Disrupsi tidak hanya terjadi di bidang-bidang
tertentu. Sehingga industri pupuk pun suka tidak suka

cepat atau lambat harus kita respon dengan baik. Ini untuk
menjaga kondisi bisnis industri pupuk ke depan sesuai
dengan maksud awal didirikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua GAPKI, Joko Supriyono berharap
Precipalm mampu menjawab tantangan yang dihadapi
industri kelapa sawit. Sekarang kelapa sawit dipakai
dimana-mana bahkan seluruh dunia tidak bisa lepas dari
kelapa sawit.
“Hidup manusia tidak lepas dari sawit. Selain itu, neraca
perdagangan Indonesia kalau tidak ada sawit, jeblok.
Dengan kondisi impor tinggi, kita tetap bisa
mengimbanginya dengan adanya sawit,” ucapnya.
Acara ini dihadiri Direktur Utama PT. Pupuk Kaltim, Bakir
Pasaman, Komisaris Utama PT. Pupuk Kaltim, Bambang
Supriyambodo, Ketua MWA, Prof. Achmad Chozin, Wakil
Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan, Prof. Dr. Ir.
Erika B Laconi, Dekan Sekolah Vokasi, Dr. Arief Daryanto,
Dekan Fakulas Ekonomi dan Manajemen, Dr. Nunung
Nuryartono, Wakil Dekan bidang Sumberdaya, Kerjasama
dan Pengembangan, Fakultas Kehutanan, Dr. Naresworo
Nugroho. (dh/Zul)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Tingkatkan Kompetensi, Arsiparis IPB Berlatih
Susun Penilaian Kinerja

U

ntuk meningkatkan kompetensi tenaga fungsional
arsip di lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB),
Unit Arsip (UA) menggelar Workshop Pengisian
Penilaian Kinerja Arsiparis Berbasis Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP) di Gedung Perpustakaan, Kampus IPB Dramaga,
Bogor (14/12). Dengan adanya kegiatan ini harapannya
jabatan fungsional arsiparis dapat menjadi pioneer bagi
Jabatan Fungsional Tertentu yang menerapkan penilaian
berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja Arsiparis
yang bersangkutan.

Kepala Unit Arsip IPB Drs. B. Mustafa, M.Lib. dalam
sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan
salah satu upaya menjalankan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis. Workshop diikuti oleh para fungsional
arsiparis dari IPB dan juga dari Universitas Nusa Cendana
(Undana) Kupang yang sedang melakukan kunjungan studi
banding ke UA IPB serta peserta dari Balai Besar Kimia dan
Kemasan Jakarta.

Dari kegiatan workshop ini, para peserta melaporkan SKP
2018, sekaligus menyusun SKP 2019 dengan
pendampingan dari Tim UA IPB. Kegiatan workshop diakhiri
dengan penyerahan serti kat secara simbolis kepada wakil
peserta. (dh/Zul)

“SKP Arsiparis untuk masing-masing jenjang jabatan
diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan
kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan
dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang
jabatan. SKP yang telah disusun harus disetujui dan
ditetapkan oleh atasan langsung,” ujarnya.

Narasumber workshop, Ir. Setyo Edy Susanto S.Th.I., M.Pd
menjelaskan bahwa setiap arsiparis wajib menyusun SKP
yang akan dilaksanakan satu tahun berjalan. SKP Arsiparis
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FMIPA IPB Asah Leadership Training dengan Outbound
outbound diperuntukkan bagi para dekan, wakil dekan,
asisten wakil dekan, ketua departemen, sekretaris
departemen dan ketua program studi IPB. Ada 50 pimpinan
di lingkungan FPIMA IPB yang mengikuti acara ini.

M

enjadi seorang pemimpin tidaklah mudah.
Selain harus dapat mengarahkan bawahan, juga
harus melindungi serta menciptakan rasa
nyaman dalam bekerja, sehingga dapat menghasilkan etos
kerja yang tinggi. Oleh karena itu, Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor (IPB)
menyelenggarakan kegiatan FMIPA Leadership Training
and Outbound di the Highland Park Resort Bogor Desa
Sukajadi, Taman Sari Bogor, (19/12).

“Kegiatan ini merupakan pembekalan leadership kepada
pejabat-pejabat di lingkungan FMIPA IPB yang harus
disamakan presepsinya. Harapannya kegiatan ini dapat
memberikan semangat untuk menjadi leader atau
pemimpin yang baik, tidak hanya bertanggung jawab dan
amanah tapi juga menginspirasi,” ujarnya.
Kegiatan outbound ini dirasa sangat bermanfaat bagi para
pejabat khususnya dalam membangun teamwork, disiplin
serta tanggung jawab. Ini menjadi kunci untuk
menyelesaikan setiap permainan yang ada. Leadership
training and outbound ini dapat memberikan motivasi
dalam bekerja menjadi lebih baik. (Awl/Zul)

“Seorang pemimpin harus mampu bereaksi cepat,
menginspirasi, jujur dan berorientasi pada hasil. Pemimpin
harus berpikiran terbuka, eksibilitas dalam menghadapi
sesuatu yang baru dan tidak pernah ada sebelumnya.
Dibutuhkan pemimpin yang mampu berkolaborasi dengan
seluruh elemen,” kata Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam
sambutannya.
Rektor menambahkan, pemimpin yang ideal dalam
menghadapi revolusi industri 4.0 harus mempunyai
kecerdasan sik atau physical intelligence. Kecerdasan sik
berhubungan dengan kemampuan untuk mengontrol
gerakan anggota tubuh. Gerakan tubuh yang gesit dan
cekatan, membuat pekerjaan menjadi lebih optimal. Selain
itu, pemimpin juga harus memiliki kontekstual intelligence
yakni kemampuan dalam mengembangkan kecerdasan
dalam membangun hubangan baik dengan orang lain.
Diperlukan juga kecerdasan emosional yakni kemampuan
untuk menerima, menilai, mengelola serta mengontrol
emosi dirinya terhadap orang lain di sekitarnya dan
memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain.
Rektor menegaskan, sebaik-baik pemimpin di era revolusi
industri 4.0 adalah pemimpin yang mampu mengambil
keputusan dan risiko dengan cepat dan tepat. Selain itu
dapat mengayomi, mengarahkan kepada hal-hal yang
lebih baik untuk kepentingan semuanya.
Sementara itu, Dekan FMIPA IPB, Dr. Sri Nurdiati
menjelaskan bahwa kegiatan leadership training and
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Untuk Keamanan Berkendara, IPB Adakan Seminar Edukasi
Lasswarjana, S.H selaku Kepala Unit (Kanit) Dikyasa
Kepolisian Resor (Polres) Bogor, dengan topik “Safety Riding
dan Driving di Dalam Kampus”.
“Penerapan green transportation selain diharapkan dapat
menjaga lingkungan, diharapkan pula dapat mendukung
gerakan safety riding and driving. Civitas akademika dan
masyarakat dapat lebih aman dan nyaman ketika
berkendara menggunakan fasilitas green trasportation
yang disediakan seperti bus kampus,” ujar Dr. Oman.

U

ntuk mendukung kenyamanan mahasiswa, dosen,
tenaga kependidikan serta masyarakat umum
dalam berkendara di sekitar kampus Institut
Pertanian Bogor (IPB), Unit Transportasi Kampus (UTK) IPB
beserta Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengadakan
Seminar Edukasi dengan tajuk “Green Transportation dan
Safety Riding/Driving” di Auditorium Common Class Room
(CCR), Kampus IPB Dramaga, Bogor (19/12).

Selain itu, Ipda Ketut turut menyampaikan perlunya
menjaga etika ketika berkendara di dalam kampus.
(KR/Zul)

“Seluruh civitas akademika IPB dan masyarakat sekitar
harus aman ketika berkendara di sekitar kampus, maka
diperlukan adanya suatu edukasi. Diharapkan tidak adanya
keterpaksaan dalam mengikuti edukasi ini, agar hasil yang
didapatkan menjadi budaya dalam diri kita. Ketika telah
membudaya, maka akan tercipta sebuah ketertiban dalam
berkendara,” tutur Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi dalam
sambutannya.
Dr. Erika menambahkan seminar edukasi ini
diselenggarakan guna menyadarkan civitas akademika
terkait perlunya menjaga keselamatan bagi diri sendiri
ketika berkendara. Ketika rasa disiplin telah terbangun,
maka secara otomatis individu telah menaati aturan
dengan melakukan savety riding dan driving.
"Dalam mendukung kenyamanan berkendara, IPB telah
menerapkan kebijakan green transportation. Ke depannya,
kita akan membuat selasar agar ketika mahasiswa
bersepeda dan berjalan kaki dapat merasa nyaman. Selain
itu, dalam mendukung Safety Riding and Driving, IPB
mempunyai gagasan agar mahasiswa dapat membuat
Surat Ijin Mengemudi (SIM) di IPB dan menerapkan aturan
wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor
ketika memasuki lingkungan kampus,” ujar Prof. Erika.
Seminar ini menghadirkan Dr. Ir. Agus Oman Sudrajat,
M.Sc., selaku Kepala Unit Transportasi Kampus (UTK) IPB
dengan topik “Green Transportation” dan Ipda Ketut
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IPB Luncurkan IPB Mobile for Parents
Aplikasi yang dikelola oleh DSITD IPB ini dapat diunduh
oleh orang tua mahasiswa melalui aplikasi Google Play
Store secara gratis. Selepas mengunduh, orang tua dapat
melakukan login dengan memasukan username serta
password yang diberikan oleh pihak IPB. Bila orangtua
mahasiswa belum mempunyai akun, orangtua mahasiswa
dapat mengirimkan email sesuai dengan panduan yang
tertera dalam aplikasi.
“Orangtua akan diminta mengirimkan email berisi nama
mahasiswa beserta tanggal lahir. Selepas itu pihak IPB akan
mencocokkan informasi yang diberikan dengan database
yang ada. Tujuannya untuk menghindari sembarang orang
menggunakan aplikasi tersebut. Bila data telah cocok,
maka orang tua akan diberi username beserta password,”
urai Julio.
Julio juga menuturkan salah satu alasan diciptakannya
aplikasi IPB Mobile for Parents dikarenakan pengiriman
transkrip nilai yang biasa dilakukan IPB menggunakan surat
dirasa kurang efektif karena memakan waktu yang cukup
lama.
“Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, orangtua
mahasiswa menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam
mengakses transkrip nilai. IPB Mobile for Parents telah
mendapatkan respon yang baik dari orangtua mahasiswa.
Sudah banyak email masuk, banyak permintaan untuk
meminta akun,” tambah Julio. (KR/Zul)

S

ebagai salah satu perwujudan dari kesiapan Institut
Pertanian Bogor (IPB) memasuki era revolusi industri
4.0, IPB resmi meluncurkan aplikasi IPB Mobile for
Parents.
Aplikasi tersebut merupakan aplikasi mobile khusus untuk
orang tua mahasiswa IPB. Di dalamnya terdapat berbagai
tur yang dapat dimanfaatkan orang tua mahasiswa guna
melihat aktivitas anaknya di kampus seperti transkrip nilai,
jadwal perkuliahan, kehadiran dalam perkuliahan dan
praktikum, serta transkrip pembayaran SPP per semester.
“Aplikasi ini merupakan salah satu rancangan program dari
Rektor IPB. Dengan aplikasi ini, diharapkan orang tua tidak
perlu khawatir menitipkan anaknya di IPB karena dapat
melihat perkembangan serta aktivitasnya di kampus,” tutur
Ir. Julio Adisantoso, M.Kom, selaku Direktur Sistem
Informasi dan Transformasi Digital (DSITD) IPB.
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Bibikost, Karya Mahasiswa IPB untuk Solusi Para Pencari Kost

S

aat itu masih tingkat satu di Institut Pertanian Bogor
(IPB), mahasiswa diwajibkan tinggal di asrama
Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU).
Selama tinggal di asrama, banyak mahasiswa yang sudah
mulai mencari kostan karena masa tinggal di asrama
terbatas (hanya satu tahun).
“Untuk menemukan tempat kostan yang cocok, saya harus
ke lokasi langsung dan hal itu saya rasa kurang efektif
terutama dalam waktu,” ujar Stiﬀen Firdaus Solagrasia,
inisiator Bibikost, mahasiswa Departemen Agribisnis IPB ini.
Berangkat dari hal tersebut, Stiﬀen bersama Kharist Hidayat
(Departemen Agribisnis), Kautsar Ibrahim Hilmi
(Departemen Ilmu Komputer), Nada Widyanto Rizki
(Sekolah Bisnis) dan Jasmine Khoirunissa (Departemen Ilmu
Komputer) berinisiatif menciptakan Bibikost.
“Bibikost adalah sebuah platform chatbot sehingga
pertanyaan mengenai kostan di sekitar IPB dapat otomatis
terjawab oleh admin kami. Saat ini Bibikost bisa
ditambahkan melalui aplikasi line dan sudah ada lebih
kurang 1200 pengguna,” tutur Hilmi yang berperan sebagai
chief of technology.

Bibikost sudah mereka gagas sejak mereka masih tinggal di
asrama, tepatnya pada tahun 2017. Menurut Kharist selaku
Chief Marketing, awalnya bibikost dipasarkan untuk
mahasiswa IPB saja. Namun, karena banyak sekali
permintaan dari perguruan tinggi lain mengenai
kemudahan yang ditawarkan oleh bibikost, mereka akan
berencana untuk melebarkan sayap ke kampus-kampus
lain.
Inovasi ini berhasil mendapatkan Juara I lomba Business
Plan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB dan lomba
Busines Plan Cooperative Week yang diselenggarakan oleh
Koperasi Mahasiswa Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas
Indonesia.
“Lomba merupakan salah satu cara kami mengembangkan
bibikost ini. Dengan berlomba, selain dapat menambah
kemampuan dan kolega, karya kami semakin familiar di
telinga orang awam. Kami harap bibikost dapat menjadi
solusi untuk keresahan para anak rantau khususnya dalam
mencari kost-kostan,” ujarnya. (AMA/Zul)
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Gagas Rumah Ramah Lingkungan, Mahasiswa IPB Raih
Juara Satu Build Year 2018
Sistem ketiga adalah Sistem Pemanenan Air Hujan (SPAH).
Penggunaan sistem ini dapat mensubstitusi 48,9 persen
penggunaan air untuk kebutuhan rumah. Substitusi air
hujan hanya dapat digunakan untuk menyiram kloset,
mencuci piring, menyiram tanaman, serta mencuci
kendaraan. “Sistem ini dapat menghemat pengeluaran
sebesar 28 ribu per bulan,” ujar Irham.

T

iga mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan
Lingkungan (SIL) Fakultas Teknologi Pertanian
(Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB), Akhmad Nabil
Punggawa, Hilman Ridho Rahman, dan Muh. Irham Sahana
mengagas Rumah Ramah Lingkungan (Rumangka).
Rumangka menawarkan empat sistem ramah lingkungan
yaitu sistem green roof, pencahayaan alami, sistem
pengolahan air hujan, serta pengolahan limbah domestik.
Gagasan Rumangka, Rumah Ramah Lingkungan Sebagai
Solusi Konversi Lahan di Kota Bogor ini telah
mengantarkan mereka menjadi Juara I dalam Lomba Karya
Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) Build Year 2018, yang
diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknik
Bangunan (Himapensil) Universitas Negeri Sebelas Maret
(UNS) (23-25/11).
“Dalam mengagas Rumangka, kami menerapkan konsep
pertanian daerah urban dan mengambil sample Kota
Bogor. Sistem green roof ini mengampu pada sistem
pertanian urban di atap rumah dengan memanfaatkan
rekayasa engineering dan bertemakan Evaporative
Cooling. Green roof memiliki delapan lapisan yaitu
tanaman, media tanam, membran lter, drainase, membran
insulator, membran waterproof dan beton atap,” ujar Irham.
Menggunakan tampungan air hujan, membran insulator
digunakan untuk mendinginkan ruangan di bawahnya
hingga dapat menurunkan suhu dua derajat pada siang
hari dan satu derajat malam hari. “Untuk budidaya
tanamannya kami memakai tanaman buncis, karena
merupakan tanaman yang tahan cuaca ekstrem,” terang
Irham.

Sistem keempat ialah pengolahan limbah domestik berupa
limbah padat dan cair. Limbah cair dibagi menjadi dua tipe
yaitu black water dan grey water. Limbah black water
merupakan limbah dari kamar mandi yang kemudian
pengolahannya menggunakan teknik tank septic dengan
sistem biority. Sementara grey water berasal dari air bekas
cuci piring dan pakaian yang pengolahannya
menggunakan sistem grease trap berglass portable.
Untuk limbah padat yaitu dengan mengolah kompos dari
sampah organik. Pengolahan kompos dapat mengasilkan
340 ribu rupiah per bulan dengan pengomposan 408
kg/tahun.
“Berdasarkan penilaian dan hasil pemeringkatan dengan
melihat acuan dari kriteria penilaian Green Building Council
Indonesia (GBCI), Rumangka memiliki nilai 44 dan
tingkatannya adalah Gold. Ini merupakan hasil yang bagus
karena mengingat tingkatan tertinggi dari acuan GBCI
adalah premium, gold, silver, dan bronze,” jelas Irham.
Ketika dihubungkan dengan Sustainable Development
Goals 2030, Rumangka dapat menjamin pola konsumsi dan
produksi yang berkelanjutan serta menjamin ketersediaan
pengolahan air dan sanitasi berkelanjutan.
“Terdapat tiga hal yang dapat disimpulkan dari Rumangka,
yaitu save land, dengan tetap menjaga lahan pertanian di
daerah urban, kemudian save energy berupa pemanenan
air hujan dan cahaya alami, serta save life dengan
pengolahan sampah terpadu,” tuturnya. (KR/Zul)

Sistem kedua adalah pencahayaan alami. Sistem ini
mengarah pada desain rumah. Memanfaatkan bukan
rumah yang diperbanyak, sehingga dapat menghemat
penggunaan lampu. Lampu yang digunakan Rumangka
memakai lampu LED. “Dengan memakai LED bisa
menghemat 121 ribu rupiah per bulannya,”ujar Irham.
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