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Menko PMK RI Puan Maharani Lepas 2.211 Mahasiwa
KKN-Tematik IPB 2018

M

enteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Puan
Maharani melepas 2.211 mahasiswa Institut
Pertanian Bogor (IPB) mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik
(KKN-T) IPB 2018. Pelepasan mahasiswa ini dilakukan di
Gedung Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB Dramaga
Bogor (10/7).
Kegiatan KKN-T IPB merupakan suatu bentuk pendidikan di
bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) IPB yang memberikan
pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di
tengah masyarakat di luar kampus, mengasah softskill
kemitraan, kerjasama tim lintas bidang ilmu (lintas profesi)
dan leadership mahasiswa dalam mengelola program
pembangunan di wilayah perdesaan.
“KKN-T sangat penting bagi para mahasiswa ke depan
dalam mengarungi kehidupan yang lebih baik. Melalui

program KKN-T ini mahasiswa dapat merasakan dan
memahami keinginan dan harapan yang tumbuh di dalam
kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai
permasalahan yang ada. Selain itu dengan memiliki
pengalaman tinggal bersama masyarakat, mahasiswa
diharapkan dapat selalu bekerjasama jalin komunikasi
dengan baik terutama bagi masyarakat desa di tempat kita
tinggal,” ujar Puan.
Menurutnya mahasiswa KKN-T adalah duta pemerintah.
Mahasiswa bisa membantu program pemerintah dalam
peningkatan gizi bagi masyarakat agar ke depan masa
depan anak-anak Indonesia tidak kerdil, atau kurang gizi,
tidak bisa berprestasi dan kalah kompetensi dengan
negara-negara lain.
Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa
KKN Tematik adalah salah satu media untuk memperkuat
kemampuan mahasiswa IPB dalam rangka menuju
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technosociopreneur university. KKN-T juga merupakan
media bagi para mahasiswa untuk belajar dari masyarakat,
memberikan sesuatu untuk masyarakat dan memperkuat
diri sendiri.
“IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki
berbagai disiplin ilmu dan inovasi teknologi pertanian,
terpanggil untuk berperan aktif dalam meningkatkan
pembangunan pertanian di Indonesia. Ini adalah salah satu
kontribusi IPB untuk membangkitkan kembali pertanian di
Indonesia,” ujarnya.
Rektor menegaskan mahasiswa IPB ke depan harus
mempunyai skills yang mumpuni, memiliki complex
problem solving, critical thinking, creativity, people
management, coordinating with others, emotional
intelligence, system skills, service orientation, negotiation,
dan cognitive ability.
“Harapannya KKN-T IPB ini menjadikan center of excellence
yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berprestasi dan
siap terjun di masyarakat untuk berperan serta dalam
membangun masyarakat sehat, keluarga mandiri dan
pendamping pembangunan yang berkualitas,” tutur Rektor.
Sementara Kepala LPPM IPB, Dr. Ir. Aji Hermawan
menjelaskan KKN-T IPB membantu memberikan solusi
terhadap permasalahan masyarakat pedesaan yang
dilakukan secara berkesinambungan sehingga
memberikan manfaat yang optimal baik untuk masyarakat
dan pemerintah daerah maupun bagi IPB. Menurutnya ada

empat KKN yang dilepas hari ini yaitu KKN-Tematik, KKN
Kebangsaan, KKN Bersama, dan KKN Revolusi Mental.
“Mahasiswa KKN-Tematik IPB harus dapat menjaga
kekompakan dan kerjasama dalam tim, berempati,
berperilaku jujur dan disiplin. Mahasiswa bisa belajar dan
menimba ilmu pengetahuan dari masyarakat serta bisa
menjaga norma-norma adat istiadat masyarakat,” tuturnya.
Tema KKN-T IPB tahun 2018 adalah “Pengintegrasian
Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam
Pengarusutamaan Pertanian”. Fokus program KKN-T adalah
sawah dan pekarangan, pertanian terpadu berbasis
peternakan, pengembangan ekonomi pertanian dan
perdesaan berbasis sumberdaya lokal, pengembangan aksi
ekologis dalam pengarusutamaan pertanian untuk kualitas
kehidupan berkelanjutan, konservasi lingkungan,
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
”KKN-T IPB tahun 2018 diikuti oleh 2.211 mahasiswa yang
terdiri dari mahasiswa Fakultas Pertanian 398 orang,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 360 orang, Fakultas
Peternakan 220 orang, Fakultas Kehutanan 230 orang,
Fakultas Teknologi Pertanian 79 orang, Fakultas Matematika
dan IPA 78 orang, Fakultas Ekonomi dan Manajemen 466
orang, Fakultas Ekologi Manusia 298 orang dan Sekolah
Bisnis 82 orang. Kegiatan ini melibatkan dosen sebanyak 31
Dosen Koordinator Wilayah dan 250 Dosen Pembimbing
Lapang. Lokasinya di 10 provinsi, 31 kabupaten/kota, 90
kecamatan dan 350 desa,” tuturnya. (Awl)

2

Kerjasama IPB dengan Perpustakaan Nasional dan
Arsip Nasional Satukan Kekuatan di Era 4.0
Perpustakaan Nasional. Seberapa besar kemampuan
Perpustakaan Nasional menghimpun semua informasi
yang dibutuhkan masyarakat. Budaya baca Indonesia
rendah. Saya masih ragu di pedalaman Indonesia,
masyarakat rajin membaca buku. Bisa jadi satu buku dibaca
oleh 15 ribu orang. Artinya Indonesia lapar buku,” papar
Muhammad Syarif.

P

erpustakaan dan Unit Arsip Institut Pertanian Bogor
(IPB) IPB bekerjasama dengan Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia (RI) dan Arsip Nasional
Republlik Indonesia (ANRI) menggelar Seminar Nasional
"Kesigapan Arsiparis dan Pustakawan Memasuki Era
Revolusi Industri 4.0", Selasa (10/7) di Kampus IPB Dramaga.
Dalam acara ini sekaligus dilakukan Memorandum of
Understanding (MOU) antara IPB dengan Perpustakaan
Nasional serta antara IPB dengan ANRI. Penandatanganan
kerjasama IPB dengan Perpustakaan Nasional dilakukan
oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria dan Kepala Perpustakaan
Nasional RI, Muhammad Syarif Bando. Sementara
penandatanganan MoU dengan Arsip Nasional RI dilakukan
oleh Rektor IPB dan Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA.
Tidak hanya itu, IPB juga memfasilitasi MoU antara
Perpustakaan Nasional RI, ANRI dan beberapa perguruan
tinggi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Perguruan tinggi
tersebut diantaranya: Universitas Pertahanan Indonesia,
Universitas Nusa Bangsa, Universitas Djuanda, Universitas
Ibnu Khaldun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan,
Universitas Islam Assya iyah, Universitas Siliwangi dan
Universitas Pakuan.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria menyampaikan ucapan selamat,
dengan adanya kerjasama Perpustakaan Nasional RI, ANRI
dengan IPB dan perguruan tinggi wilayah Bogor serta
sekitarnya dapat menjadikan sinergi semakin kuat. Rektor
IPB menyebutkan pustakawan harus dapat membaca
tanda-tanda perubahan. "Dengan membaca tanda-tanda
perubahan zaman, maka perpustakaan dapat
menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, "
tandas Rektor.
Hal senada disampaikan Kepala Perpustakaan Nasional RI,
Muhammad Syarif Bando, “Bisa jadi tugas seorang
pustakawan harus berubah. Kita dituntut bergerak
memahami apa yang dibutuhkan masyarakat. Seberapa
besar masyarakat mengakses perpustakaan khususnya

Perpustakaan dapat menjembatani kepentingan orang.
Pengemis di Pantai Kuta, Bali berkat buku sekarang sudah
punya usaha. Perpustakaan juga berperan dalam
pertumbuhan ekonomi. “Ada masyarakat di Papua tidak
bisa mengakses buku baru. Jangan lagi ikut mengeluh
tentang budaya baca. Seorang guru besar
merekomendasikan buku kepada tukang bakso. Saya yakin
tidak akan dibaca. Coba jika memberi buku tentang satu
gerobak menjadi puluhan gerobak, saya yakin dibaca.
Berikan buku sesuai dengan apa yang dihadapi orang
tersebut. Itulah esensi perpustakaan. Membaca,” kata
Muhammad Syarif.
Lebih lanjut Muhammad Syarif mengatakan, perpustakaan
memiliki peran yang fundamental yaitu kemampuan
menyatukan kekuatan. “Apa yang dimiliki IPB dan
perguruan tinggi lain, mari kita satukan dan berbagi
bersama melalui satu aplikasi, migrasi data. Dengan
demikian semoga masyarakat yang ada di daerah yang
belum terkoneksi melalui Perpustakaan Nasional bisa
mengakses. Tidak berguna memiliki koleksi banyak buku,
namun budaya bacanya rendah. Mustahil bicara
kesejahteraan tanpa kecerdasan,” jelas Muhammad Syarif.
Oleh karena itu, Muhammad Syarif menyampaikan,
“Dengan masuk era Industri 4.0 seperti saat ini, budaya
baca akan semakin meningkat. Di era 4.0 ini, 800 juta
pekerjaan manual akan hilang. Jangan pernah mengajari
suatu profesi yang akan diambil alih komputer. Profesi guru
dan dosen boleh jadi suatu hari nanti juga akan diganti
oleh robot.”
Sementara itu Kepala Arsip nasional RI, Mustari Irawan
menjelaskan pentingnya peran kearsipan yang seringkali
dihadapkan pada permasalahan lokal, regional, masalah
yang sangat kompleks baik sosial, ekonomi maupun politik.
“Masih banyak diantara kita tidak peduli terhadap arsip.
Salah satu dampaknya adalah Pemerintah Daerah (Pemda)
banyak kehilangan aset, karena asetnya banyak diklaim
oleh masyarakat karena lemahnya arsip Pemda. Itu
kenyataan. Jika terjadi di banyak daerah berapa kira-kira
kerugian yang dialami negara kita. Belum lagi banyak desa
kon ik memperebutkan tanah yang potensial, sehingga
loso arsip memiliki peranan yang besar,” tandasnya.
(dh/ris)
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Cerdas IPB dan CESMED UKM Malaysia Gagas Kerjasama Riset
perjalanan pasar dari inovasi yang dihasilkan. Konsumen
yang bersifat abstraktif dalam waktu dekat dapat menjelma
menjadi realistis.

C

entre for Disaster Studies (Cerdas-IPB) yang juga
dikenal sebagai Pusat Studi Bencana Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas rancangan
kerjasama dengan Centre for Entrepreneurship and SMEs
Development (CESMED-UKM Malaysia). Kerjasama ini
diarahkan untuk memperkuat visi entrepreneurship yang
saat ini berkembang seiring era Revolusi Industri 4.0.
Penguatan kerjasama diarahkan pada pengembangan Start
Up Knowledge Transfer in The Era of 4th Industrial
Revolution di kawasan Asia Tenggara. Bidang ini dianggap
menjadi bagian penting oleh universitas di ASEAN dalam
mengambil peran pada kompetisi global.
“Kerjasama ini menjadi penting karena bukan hanya
sekedar untuk menumbuhkan jiwa dan semangat
kewirausahaan, tetapi juga pada upaya untuk mendorong
kewirausahaan tumbuh sebagai bagian dari semangat dan
jiwa kampus. Mengemban tugas sebagai kampus dengan
identitas kampus inovasi adalah fondasi bagi
penumbuhkembangan kewirausahaan. Maka sangat jelas
jika semua energi perguruan tinggi dikembangkan untuk
mengambil peluang dalam era Revolusi Industri 4.0,” ujar
Kepala Cerdas IPB, Dr. Yonvitner di Pusat Studi Bencana
LPPM IPB (9/7).
Kedua pusat riset ini akan merancang sebuah koordinasi
kawasan dalam lingkup perguruan tinggi guna mendalami
pentingnya penguatan kewirausahaan dalam menghadapi
Revolusi Industri 4.0 di kampus-kampus. Kedua lembaga
riset ini melihat penting untuk mensinergikan kekuatan
kampus di ASEAN untuk menjadi penopang tumbuhnya
entrepreneur dari design pendidikan dan pembinaan
kampus.
Kewirausahaan saat ini tidak lagi hanya sebagai kebutuhan
orang tertentu, tetapi sudah menjadi desain global yang
menjadi milik semua orang. Disruption innovation menjadi
big title dimana setiap orang bisa menciptakan pasar.
Dalam waktu singkat siapa saja bisa mengubah peta

“Setiap inovator dapat memacu pasar kapan saja diyakini
dan diperlukan. Dengan kondisi seperti ini, maka dunia
pendidikan harus atraktif, tidak hanya sekedar membuat
sistem pembelajaran online, namun juga harus memiliki
berbagai variasi produk pendidikan yang bisa ditawarkan.
Interactive class harus ditumbuhkan, baik bersama
masyarakat, pelaku bisnis, maupun lingkungan. Dosen
tidak hanya sebagai guru tetapi harus menjadi motivator
bisnis yang handal, karena sesungguhnya pendidikan
adalah sebuah bisnis. Untuk itu keberadaan pusat harus
mampu mengagregasi semua atractiveness tersebut
menjadi sebuah kekuatan kampus,” ujarnya.
Akan lebih baik lagi apabila perguruan tinggi mampu
menghasilkan insan cendekia yang bertalenta bisnis. Lebih
lanjut dijelaskan jika minimal dengan dua persen saja
lulusan menjadi pengusaha, ini akan memberikan
multiplier eﬀect pada pengembangan bisnis masa depan
bangsa. Untuk itu praktek kewirausahaan dan
pendampingan harus menjadi target utama kita dalam
membangun bangsa ke depan melalui dunia kampus.
Sementara itu, perwakilan CESMED UKM Dr. Akmal
Syafrudin dalam presentasinya menyampaikan gagasan
paket kerjasama yang akan dilaksanakan. Kerjasama
direncanakan berdurasi 3 tahun (2018-2020). Pada tahap
awal akan memetakan kebijakan dari negara ASEAN terkait
paket dan program pendidikannya yang terkait
kewirausahaan, kemudian akan dipacu dalam sebuah
standar dan indikator yang sama. Ke depan akan
ditemukan suatu titik dimana mahasiswa, dosen dan
masyarakat menjadi pelaku usaha yang akan saling
bekerjasama.
“Kurikulum kewirausaan ke depan harus dipandang tidak
hanya sebagai pelengkap materi ajar, tapi harus menjadi
materi penguatan dalam bisnis,” ujar Dr. Akmal.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Cerdas IPB, Dr.
Perdinan memaparkan pengalamannya selama membina
dan mendampingi masyarakat di kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil. Menurutnya, sebagian besar masyarakat
berbisnis berbasis sumberdaya lokal sebagai penguatan
income generating.
Pelaksanaan kerjasama ini akan diperkuat dengan
penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU)
dan Memorandum of Agreement (MoA) antara kedua belah
pihak. Sehingga berbagai bentuk kegiatan aksi dan tindak
lanjut kerjasama ke depan akan terkonsolidasi dengan baik.
(**/Zul)
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Dosen IPB : Suhu Dingin di Indonesia Akibat Aphelion itu Hoax
khususnya gelombang panjang tertahan dan dipantulkan
balik ke bumi sehingga menyebabkan suhu udara menjadi
lebih panas.
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geo sika (BMKG) sendiri, penurunan suhu yang terjadi,
sebagai contoh di Bandung, tidak terlalu ekstrem dan
masih dalam konteks kondisi yang normal.

S

uhu dingin yang terjadi di beberapa wilayah
Indonesia belakangan ini bukan disebabkan oleh
fenomena aphelion, seperti berita hoax yang banyak
beredar di masyarakat. Dosen Departemen Geo sika dan
Meteorologi (GFM) Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA)
Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Akhmad Faqih
mengatakan bahwa aphelion tidak memberikan pengaruh
yang signi kan terhadap variasi penurunan suhu di
wilayah Indonesia. Sebenarnya aphelion merupakan jarak
terjauh dari gerakan bumi mengelilingi matahari yang
rutin terjadi setiap tahunnya. Di waktu yang bersamaan,
Indonesia berada pada musim kemarau.
Penurunan suhu dingin lebih disebabkan oleh kondisi
cuaca Indonesia yang sedang berada di puncak musim
kemarau dimana posisi matahari berada di belahan bumi
utara dan aktifnya monsun Asia. Pada puncak musim
kemarau tersebut, kondisi sebaliknya terjadi di wilayah
Australia yang tidak banyak menerima radiasi matahari
seintensif bulan Desember, Januari, dan Februari. Sehingga
Australia mengalami musim dingin dan menjadi pusat
tekanan rendah.
“Dengan melihat prinsip bagaimana angin bergerak, dari
tekanan tinggi ke tekanan rendah, Australia yang sedang
mengalami musim dingin maka akan menjadi pusat
tekanan tinggi, udaranya lebih cenderung kering dan
bergerak melewati Indonesia. Hal itu yang banyak
mempengaruhi kondisi cuaca di Indonesia saat ini,” terang
Dr. Akhmad yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris
Dewan Pakar Perhimpunan Meteorologi Pertanian
Indonesia (PERHIMPI) serta Kepala Bidang Kajian Strategis
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB.
Saat ini, radiasi gelombang panjang yang dilepaskan
cenderung tidak ditahan atmosfer karena sedikitnya awan
dan kondisi cerah, sehingga efek pemanasan berkurang
dan suhu menjadi dingin. Berbeda saat musim hujan,
ketika banyak awan di atmosfer maka radiasi balik

“Saya selalu menekankan ketika kita berbicara tentang
kejadian cuaca dan iklim dan ingin melihat pengaruhnya
karena apa, maka kita harus melihat time scale-nya. Jadi
ketika bicara tentang kondisi harian yang tiba-tiba
berubah dingin dan dikaitkan dengan fenomena aphelion
yang siklusnya tahunan dengan siklus kejadian yang lebih
lambat sehingga menjadi tidak relevan ketika dikaitkan
dengan kondisi meteorologi yang perubahannya cepat,”
imbuhnya.
Selain suhu udara yang menjadi lebih dingin, pengaruh
monsun Asia ini juga menyebabkan terjadinya pembekuan
embun di beberapa wilayah dataran tinggi salah satunya
Dataran Tinggi Dieng. Banyak warga menyebutnya dengan
salju, namun sebenarnya itu bukan salju hanya frost (re :
embun beku) saja. Embun beku terjadi karena adanya
aliran udara dingin di permukaan yang dingin
menyebabkan terjadinya kondensasi di lapisan permukaan
sehingga membeku akibat suhu udara berada di bawah
frost point. Proses pembekuannya dapat terjadi langsung
melalui perubahan fase dari uap air menjadi embun beku.
Pada bidang pertanian, embun beku cukup merugikan
bagi petani karena dapat menyebabkan rusaknya tanaman
dan gagal panen.
“Pada hal ini modi kasi iklim mikro sangat perlu
diperhatikan. Bicara iklim mikro, karakter wilayah dan
karakter lokal perlu diperhatikan sehingga bentuk-bentuk
modi kasi iklim mikro dan teknologi-teknologi yang tepat
untuk mengatasi masalah tersebut dapat dipilih,”
tambahnya.
Bentuk modi kasi iklim mikro untuk mengurangi kerugian
akibat embun beku pada tanaman perkebunan, seperti
tanaman kopi yang banyak ditanam di daerah dataran
tinggi, adalah dengan melakukan penanaman tanaman
pelindung sebagai penghalau untuk mengurangi efek
kejadian frost. Sedangkan pada tanaman hortikultura,
pemberian mulsa dapat membantu mengurangi
kerusakan tanaman karena saat terjadi proses pendinginan
embun beku tidak langsung bersentuhan dengan tanah
dan penutupan mulsa juga dapat meningkatkan suhu
tanah, sehingga dampak buruk dari serangan frost dapat
dikendalikan. (SNK/Zul)
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Dirikan Rumah Kardus, Mahasiswa IPB
Ajak Warga Atasi Sampah
sampah yang dinamakan Rumah Kardus yang ke
depannya diharapkan dapat menghasilkan karya,” ujarnya.
Target pencapaian dari SDG’s Rumah Kardus diantaranya
ada tiga yaitu sosial, ekonomi, dan produksi berkelanjutan
di rumah tangga. Dari segi sosial bertujuan mengajak
masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Dari segi
ekonomi akan diadakan pelatihan-pelatihan pengelolaan
sampah anorganik menjadi kerajinan dan organik menjadi
pupuk kompos, serta di bentuk suatu kelompok yang akan
menjadi pengurus dari Rumah Kardus. Selain itu juga akan
diajarkan tentang pengurusan administratif.

P

ersoalan sampah terus menjadi momok
menakutkan di berbagai daerah. Hidup indah,
bersih dan sehat belum menjadi kebutuhan dasar
bagi bangsa Indonesia. Faktanya, hal yang sederhana dan
elementer seperti masalah sampah belum dapat diatasi.

Lima mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad
Lani, Dian Utami, Triyogo Alexandria, Nur Darojatin
Hiddayah, dan Primanisa Hadiningtyas membuat Rumah
Kardus yang diterapkan di Desa Cilubang Mekar, Bogor,
Jawa Barat.
Di bawah bimbingan Sutoyo, S.TP, M.Si, mereka
menciptakan rumah karya desaku sekarang atau Rumah
Kardus. Karya ini berhasil lolos pada Program Kreativitas
Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-M) yang
berjudul Rumah Kardus sebagai SDG’s (Sustainable
Development Goals) melalui program 3R (Reuse, reduce,
dan recycle). Desa Cilubang termasuk desa yang asri.
Tetapi desa tersebut tidak punya Tempat Pembuangan
Sementara (TPS).
“Masyarakat membuang sampahnya ke sungai atau
dibakar atau dibuang di lahan-lahan kosong. Perilaku ini
mencemari lingkungan. Berawal dari situ, kita mengajak
masyarakat untuk membuat tempat pengelolaan sampah
terpadu,” kata Ahmad Lani.

“Manfaat yang nantinya akan diperoleh dari Rumah Kardus
ini tidak hanya kerajinan, melainkan juga mendatangkan
pemasukan dari sisi ekonomi. Nah, nantinya uang kas dari
Rumah Kardus ini dapat digunakan untuk membuat
taman, baik itu taman tanaman obat keluarga ataupun
taman bermain untuk anak-anak,” terangnya.
Program pertama dari pembangunan Rumah Kardus telah
dilaksanakan oleh lima mahasiswa IPB ini. Matoa (Motivasi
untuk Masyarakat) merupakan program pembuka dari
serangkaian program pembangunan Rumah Kardus.
“Kita menjelaskan bahwa lingkungan itu mempengaruhi
generasi-generasi ke depan. Kita percaya bahwa
lingkungan yang stress dan banyak sampahnya akan
menghasilkan generasi-generasi yang stress pula. Tapi
kalau lingkungannya kreatif, edukatif, generasi-generasi
yang akan dihasilkan pun akan sama yaitu generasi yang
kreatif dan edukatif,” katanya.
Rencana ke depan jika program Rumah Kardus ini berhasil,
pembangunan Rumah Kardus ini tidak hanya dilakukan di
satu tempat, melainkan akan dikembangkan di berbagai
desa yang mengalami kasus serupa. Selain itu, tim ini akan
mengajak berbagai pihak untuk menjadi mitra agar
program Rumah Kardus dapat terwujud. (Ath/Zul)

Rumah Kardus adalah singkatan dari rumah karya desaku
sekarang. Tujuan dibuatnya Rumah Kardus adalah untuk
menghasilkan karya dari sampah. Sasaran dari program
Rumah Kardus adalah ibu-ibu di desa Cilubang Mekar.
“Kita ajak ibu-ibu untuk mengatasi permasalahan sampah
dengan menghasilkan karya. Kita coba mendirikan bank
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Problem Anak Gizi Lebih, Mahasiswa IPB
Hidupkan Kembali Permainan Tradisional

P

erkembangan teknologi yang semakin pesat
memiliki berbagai dampak yang dinilai positif dan
negatif. Teknologi yang maju memudahkan manusia
dalam mengakses berbagai informasi dari penjuru dunia.
Namun, dampak negatif dari kemajuan teknologi juga ada.
Seringkali penggunaan gadget yang berlebihan
menyebabkan anak-anak menjadi pasif dan tidak
melakukan aktivitas gerak. Kurangnya aktivitas pada anakanak dapat menyebabkan gizi berlebih yang berakibat
buruk bagi kesehatan anak.
Melihat kasus tersebut, tiga mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) dari Departemen Gizi Masyarakat yakni Indra
Hermawan, Arif Suprayogi dan Nurul Aulia Dewi membuat
modi kasi permainan tradisional bagi anak-anak melalui
Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Sosial Humaniora
(PSH). Didampingi oleh dr. Naufal Muharam Nurdin, S.Ked,
M.Si, tim dengan judul PKM “From Mager to Bager:
Perubahan Perilaku Melalui Modi kasi Permainan
Tradisional Pada Anak Gizi Lebih Berdasarkan Teori Health
Belief Model” itu mengajak anak-anak di beberapa sekolah
untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas permainan
tradisional.
“Prevalensi anak gizi lebih di Indonesia sangat tinggi dan
penyebabnya ada dua yaitu makanan dan kurangnya
aktivitas sik. Bahkan berdasarkan penelitian dari sebuah
jurnal sekira 3,65 kali anak yang tidak beraktivitas sik akan
lebih mudah terkena penyakit daripada yang beraktivitas
sik. Itulah mengapa penting kita mensosialisasikan
pentingnya aktivitas sik bagi anak-anak,” tutur Indra.

seperti galasin, buai-buaian, lompat tali, dan engklek.
Selain mengajak anak-anak untuk beraktivitas sik, melalui
permainan tersebut disampaikan pula pesan tentang
kesehatan bagi anak-anak.
“Jadi, kami membuat media permainan sebagai
penyampaian pesan untuk hidup sehat. Misal di permainan
buai-buaian kami membuat puzzle berbentuk piramida
yang harus disusun dan jika sudah tersusun akan ada
tulisan terkait aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak
dengan porsi waktu tertentu,” tambah Indra.
Tidak hanya beraktivitas melalui permainan tradisional,
Indra dan timnya juga menggunakan pedometer untuk
mengukur lama waktu yang telah dihabiskan dalam
beraktivitas dan mengetahui kalori yang telah terbakar.
Dengan begitu, dapat diketahui betapa pentingnya
beraktivitas sik bagi anak-anak khususnya untuk
kesehatan.
Melalui modi kasi permainan tradisional ini, Indra dan
timnya berharap bahwa program yang mereka laksanakan
dapat meningkatkan motivasi anak-anak untuk lebih
banyak beraktivitas.
“Selain mengurangi jumlah anak bergizi lebih, program
kami juga dapat mengembalikan eksistensi permainan
tradisional. Melalui permainan ini anak-anak juga
diingatkan kembali untuk menumbuhkan budaya
silaturrahim,” tutup Indra tentang harapan dari program
PKM nya. (NIN/Zul)

Dengan melihat perubahan perilaku anak gizi lebih, Indra
dan timnya memodi kasi beberapa permainan tradisional
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Mahasiswa IPB Manfaatkan Ampas Tebu sebagai
Piezoelectric Penghasil Listrik
lingkungan oleh timbal (Pb) ini kebanyakan berasal dari
kegiatan eksploitasi dan ekstraksi logam sebagai bahan
perpipaan, amunisi, baterai, dan juga bahan pembuatan
piezoelectric.
Tim ini kemudian mencari bahan alami yang ramah
lingkungan sebagai alternatif dalam pembuatan
piezoelectric. Limbah ampas tebu sering ditemui dalam
keadaan menumpuk dan belum banyak dimanfaatkan
oleh manusia. Ampas tebu ini dapat dijadikan sebagai
salah satu bahan alami pembuatan piezoelectric yang
ramah lingkungan.

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) meneliti
ampas tebu untuk membuat piezoelectric yang
mampu menghasilkan listrik. Ada tiga
mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) yang terlibat dalam riset ini
yakni Rachma Juwita, Iqbal La fa Zulfa, dan Dhea Nurlaela
di bawah bimbingan dosen, Drs. Mohammad Nur Indro,
M.Sc.
Penelitian tersebut dituangkan dalam proposal Program
Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian Eksakta (PKM-PE)
yang berjudul "PROBIGS: Piezoelectric from Biokomposit
Bagasse (Ampas Tebu) Berbasis Stronsium Titanat (SrTiO3)”.
Piezoelectric adalah perangkat yang menggunakan efek
piezoelectric, efek tersebut dipasangkan pada transducer
sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan
tekanan, percepatan, regangan atau kekuatan yang
mengubahnya menjadi muatan listrik. Tegangan listrik
yang dihasilkan oleh transducer piezoelektrik sering
ditemui dalam kehidupan sehari-hari.
“Salah satu penerapan piezoelectric ini terdapat pada
korek api gas yang apabila ditekan maka api akan menyala.
Selain itu, piezoelectric juga diterapkan pada pembangkit
listrik tenaga gelombang laut. Gelombang laut menekan
piezoelectric kemudian menghasilkan listrik. Piezoelectric
juga dapat menghasilkan sensor,” tutur salah satu anggota
tim ini, Iqbal La fa Zulfa.
Bahan pembuatan piezoelectric umumnya berasal dari
timbal (Pb). Timbal (Pb) merupakan sumber pencemar
lingkungan yang berasal dari logam. Pencemaran

“PKM ini bertujuan untuk mengurangi dampak
pencemaran lingkungan, khususnya yang berasal dari
logam timbal (Pb). Selain itu, penggunaan ampas tebu
yang merupakan limbah merupakan salah satu upaya
untuk mengurangi menumpuknya sampah atau limbah
dari tebu dengan memanfaatkannya menjadi bahan
material pembuatan piezoelectric,” ujar Ketua kelompok
PKM-PE ini, Rachma Juwita.
Berawal dari keresahan tersebut, tim ini memutuskan
untuk meneliti ampas tebu. Ternyata ampas tebu
mengandung silika dan dapat dimanfaatkan sebagai
bahan alami pembuatan piezoelectric ramah lingkungan.
“Silika yang terdapat dalam ampas tebu merupakan salah
satu bahan alami yang dibutuhkan dalam pembuatan
piezoelectric. Silika pada ampas tebu ini diekstrak sebagai
bahan tambahan yang ramah lingkungan lalu dicampur
dengan stronsium titanat menjadi bahan material
piezoelectric. Setelah ini, kami akan menguji kelistrikan
yang dihasilkan melalui uji tekanan dan uji tarik,” ujarnya.
(AD/Zul)

“

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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