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Guru Besar IPB: Peternakan Berbasis Integrasi
Meningkatkan Keuntungan Hingga 100 Persen
“Pemerintah mentargetkan ada 12,7 juta hektar areal buﬀer
hutan. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat yang berdomisili di areal sekitar hutan. Tentu
ada potensi dan kendalanya,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor
(Fapet-IPB), Prof. Dr. Asnath Maria Fuah mengatakan bahwa
pemanfaatan lahan, tanaman dan ternak berbasis integrasi
mampu meningkatkan keuntungan sebesar 10-100 persen
dibandingkan dengan tanpa integrasi. Hal ini
disampaikannya saat Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah di
Kampus IPB Baranangsiang Kamis (19/7).
Contohnya adalah integrasi satwa harapan di wilayah
perkotaan atau livestock urban farming. Sistem integrasi
kopi-lebah madu (sinkolema) mampu meningkatkan
produksi madu mencapai 114 persen. Hasil ini lebih tinggi
dari produksi madu dari lebah yag dipelihara di luar
kawasan integrasi. Produksi biji kopi meningkat sebesar
10,55 persen yakni dari 118 ton/hektar menjadi 131
ton/hektar.
“Selain kopi dan lebah, budidaya insekta juga bisa
menggunakan pola integrasi. Misalnya usaha peternakan
jangkrik dengan luasan lahan 64 meter persegi ternyata
bisa memberikan keuntungan bersih mencapai 27 juta
rupiah per tahun. Selain itu usaha budidaya ulat Hongkong
dengan luasan lahan yang sama bisa menghasilkan
keuntungan bersih 28 juta per tahun,” terangnya.
Sementara itu berdasarkan aspek pemanfaatan lahan,
kawasan integrasi untuk ternak sapi, kerbau, kambing dan
domba tersebar pada empat zona dan terdiri dari 19
kawasan padang penggembalaan, 46 kawasan perkebunan,
38 kawasan pertanian padat penduduk dan 1 juta hektar
areal buﬀer hutan.

Menurutnya untuk integrasi sapi-sawit di Sumatera dan
Kalimantan memberikan dampak positif terhadap
peningkatan petani-peternak sebesar 40-60 persen.
Integrasi sapi dengan padi, jagung dan kedelai (pajale) pada
lahan pasang surut menunjukkan bahwa pemanfaatan
kompos kotoran sapi dan bio-slurry meningkatkan
produktivitas kedelai sebesar 62 persen. Pendapatan petani
meningkat sebesar 30-45 persen dengan nilai Revenue Cost
(R/C) Ratio sebesar 1.83.
Di sisi lain penerapan sistem integrasi juga memiliki
kendala. Berdasarkan skala usaha, usaha skala kecil meliputi
keterbatasan lahan, tenaga kerja dan modal. Usaha
kelompok kendalanya pada kemampuan manajemen
organisasi dan penggunaan teknologi terutama
pengelolaan hasil dan manajemen limbah. Dan pada skala
kawasan ada keterbatasan modal, akses infrastruktur,
koordinasi antar lembaga dan distribusi serta rantai pasok
produk belum e sien.
“Sinergi program lintas sektor belum berjalan, komitmen
organisasi dan penerapan kebijakan integrasi antara
institusi terkait belum efektif,” terangnya.
Maka dari itu, ia memberikan beberapa rekomendasi yang
bisa diterapkan yakni kemitraan yang efektif disertai peran
aktif dan komintmen yang kuat dari multistakeholder;
swasembada daging perlu didukung oleh komoditi ternak
pedaging lainnya (domba, kambing, unggas dan aneka
ternak); serta dukungan kebijakan dari pemerintah dan
institusi terkait yang menyangkut regulasi tata ruang dan
penetapan kawasan integrasi peternakan.
“Multistakeholders itu artinya lembaga perguruan tinggi,
swasta, pemerintah, masyarakat dan media. Mengadopsi
model ABGC-M atau pentahelix,” tandasnya. (zul)
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Guru Besar IPB : Bungkil Biji Karet Bisa Gantikan
Bungkil Kedelai sebagai Pakan Ikan
memanfaatkan bahan pakan lokal untuk menurunkan
harga pakan. Hampir 70-80 persen bahan penyusun pakan
merupakan produk impor. Sumber protein nabati terutama
bungkil kedelai merupakan komoditas impor yang hingga
saat ini belum mampu diproduksi Indonesia. Padahal
bungkil kedelai adalah sumber protein termurah dan
diantara sumber protein nabati dan hewani yang ada dan
digunakan dalam pakan ikan, persentase bungkil kedelai
sangat besar yakni 15-30 persen, “ jelasnya.

G

uru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut Pertanian Bogor (FPIK-IPB), Prof. Dr.
Muhammad Agus Suprayudi dalam Konferensi Pers
Pra Orasi Ilmiah di Kampus IPB Baranang Siang (19/7)
memaparkan inovasinya, bungkil biji kedelai analog
berbasis biji karet. Menurutnya bungkil biji karet dapat
menggantikan bungkil kedelai sebagai bahan pakan ikan.
Bungkil biji karet bisa menggantikan fungsi bungkil kedelai
tanpa menimbulkan efek negatif hingga level 50 persen.
Selain bungkil biji karet, minyak biji karet juga dapat
digunakan sebagai sumber lemak dan asam lemak esensial.
“Perkembangan akuakultur naik hingga 200 persen per
tahun. Penangkapan ikan dunia pada akuakultur mencapai
44,1 persen. Amerika, Eropa, Afrika di bawah 5 persen
sedangkan Asia mencapai 13,3 persen. Maka saya bilang
pusat akuakultur itu di Asia. Indonesia ada di nomor dua
setelah China,” ujarnya.
Dijelaskannya, dalam perikanan akuakultur, ada yang
membutuhkan pakan ada yang tidak. Biaya pakan terhadap
total biaya produksi paling besar dibandingkan dengan
biaya lain. Kontribusi biaya pakan ikan air tawar itu paling
besar. Biaya pakan untuk 1 kilogram ikan dipengaruhi oleh
dua faktor yakni harga pakan dan e siensi pakan. “Oleh
karena itu, kita perlu re-evaluasi nutrien dan tekan harga
pakan. Re-evaluasi nutrien bisa dilakukan dengan
penambahan asam amino esensial serta pemberian rasio
protein energi yang sesuai. Teknik ini dapat meningkatkan
e siensi protein sebesar 13 hingga 38,7 persen,” ujarnya.
Menurutnya hanya 25-30 persen dari energi dam protein
pakan yang dapat diretensi dalam tubuh ikan. Selebihnya
akan dikeluarkan melalui feses, insang dan hilang dalam
bentuk panas. Oleh karena itu perlu peningkatan e siensi
protein dengan penambahan asam amino.
“Selain dengan suplementasi asam amino, peningkatan
e siensi protein juga dapat dilakukan dengan
meningkatkan ketersediaan energi nonprotein yang berasal
dari karbohidrat dan lemak. Cara kedua dalam e siensi
pakan adalah dengan menekan harga pakan. Indonesia bisa

“Karena impor dan butuh dalam jumlah yang besar, maka
perlu terobosan untuk menyediakan bahan pengganti
bungkil kedelai agar akuakultur Indonesia tetap
berlangsung,” tandasnya.
Menurutnya pada tahun 2050 proyeksi konsumsi ikan akan
naik 66 persen menjadi 339,5 ton. Akan dibutuhkan bahan
pakan yang jauh lebih banyak. Saat ini Indonesia sudah
kelabakan untuk memenuhi bahan pakan. Saat ini
diperlukan 1.63 juta ton pakan ikan dan tahun 2050
diperkirakan dibutuhkan 4-5 juta ton.
“Saat ini baru 20 persennya bahan pakan dari lokal seperti
dedak, palm kernel meal (sawit), singkong (beserta
turunannya) dan kopra kelapa. Yang lainnya impor. Saat ini
harga soybean naik drastis menjadi 7.300 rupiah per
kilogram. Kita sudah teliti berbagai bahan baku. Ternyata
ada satu bahan yang punya potensi yang luar biasa yakni
biji karet yang produksinya 4,1 juta ton per tahun. Biji karet
ini baru dimanfaatkan satu juta ton, sisanya belum
termanfaatkan. Asam amino esensial dan A/E rasio biji karet
dengan bungkil kedelai hampir sama,” terangnya.
Disebutnya, minyak biji karet juga lebih bagus dari minyak
sawit, minyak jagung, minyak kedelai dan minyak salmon.
Linoleat mencapai 40,1 dan linolenatnya mencapai 17,6.
“Tapi biji karet itu juga mengandung sianida. Jika
sianidanya tidak dihilangkan akan mengakibatkan
kerusakan ginjal pada ikan. Pada riset kami, minyak biji
karet jika dipanaskan kandungan sianida akan turun 90
persen. Uji coba di ikan dengan pakan biji karet yang sudah
di-treatment, pakan biji karet mampu menggantikan
bungkil kedelai 50-60 persen. Minyak biji karet juga dapat
digunakan sebagai sumber lemak dan asam lemak esensial
pada ikan nila,” imbuhnya.
“Memang ada hambatan dalam mengembangkan pakan
biji karet ini. Yakni untuk mendapatkan biji karet (musiman)
hanya bisa setahun sekali sehingga supply tidak terjamin.
Solusinya adalah kerjasama dengan pemerintah bagaimana
produksi bisa menjadi 2-3 kali setahun, “ jelasnya.
Menurutnya jika inovasinya ini dikembangkan,
kesejahteraan petani karet juga akan meningkat dan impor
bungkil kedelai bisa ditekan serta bisa menghemat devisa
negara,” tandasnya. (zul)
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Guru Besar IPB: Cegah Longsor dengan Pelajari
Model Arsitektur Tanaman
Menurutnya, tumbuhan mempunyai model arsitektur
melalui bentuk morfologi pohonnya seperti pola
pertumbuhan suatu batang (lurus atau bercabang). Saat
hujan besar sebagian curah hujan ada yang turun melalui
batang, ada yang ke tajuk pohon. Antar tajuk ada
intersepsinya. Setelah itu air jatuh dari tajuk. Air dari aliran
batang dan curahan tajuk akan jatuh ke tanah dan akan
mendispersi butir-butir tanah permukaan. Air ini akan
mengalir di atas permukaan tanah. Ada juga sebagian yang
akan masuk ke dalam tanah (in ltrasi tanah) menjadi air
perkolasi tanah (di dalam tanah ada tempat penampungan
air). Tapi sebagian lagi (kalau tanahnya curam), air akan
mengalir sebagai aliran permukaan yang akan membawa
butir-butir tanah yang terdispersi curah hujan tadi.

G

uru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Pertanian
Bogor (IPB), Prof. Dr. Dede Setiadi mempelajari
model arsitektur tanaman guna menghitung laju erosi
tanah saat musim hujan. “Jika kita bisa mengitung laju erosi
tanah ini, maka kita bisa mencegah terjadinya logsor, “
demikian disampaikan Prof. Dede saat Konferensi Pers Pra
Orasi Ilmiah di Kampus IPB Baranangsiang, (19/7).
Dari beberapa riset yang telah Prof. Dede lakukan, dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan antara konservasi tanah
dan air dengan model arsitektur tanaman. “Jika sudah
masuk musim hujan, daerah yang memiliki tingkat
kemiringan tinggi, kondisi tanahnya itu sering terjadi
longsor. Seperti Banjarnegara atau di daerah Cikijing
Kuningan yang kebun kopinya terbawa longsor.
Kelihatannya dalam masalah lingkungan ini, perlu
penanggulangan untuk konservasi tanah dan air terutama
di tanah miring. Perlu ada upaya yang harus dilakukan.
Kami di Program Studi Biologi melihat bahwa model
arsitektur vegetasi atau tanaman bisa menjadi upaya
pencegahan longsor,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, konservasi tanah dan air ini
merupakan upaya untuk memanfaatkan tanah sesuai
dengan kemampuan tanahnya. “Salah satu parameter
untuk mengukur konservasi tanah adalah dengan
mengukur erosi tanah. Erosi tanah bisa untuk mengukur
besar kecilnya kerusakan tanah akibat air hujan, “ jelasnya.

“Menurut Halle et al dimana saya pernah mempelajari
khusus model arsitektur pohon ini, ada 24 model arsitektur
pohon. Hasil penelitian saya terhadap enam model
arsitektur pohon dimana setiap model arsitektur pohon
akan punya rumus yang berbeda, kami melihat apakah
model ini berpengaruh terhadap besarnya erosi atau tidak,”
ujarnya.
Penelitiannya dilakukan di Kampung Naga dan Bantar Sari
yang memiliki kondisi kemiringan datar sampai
bergelombang. Kampung Naga adalah daerah yang
menganut kearifan lokal tinggi. Mereka memiliki
penghasilan dari kerajian bambu sehingga di lahan
kampung ini banyak ditanami bambu tali. “Bambu tali ini
punya model arsitektur McClure. Ternyata McClure ini
menimbulkan erosi 3,74 ton per hektar per tahun.
Sedangkan di Kampung Bantar Sari, yang mode arsitektur
Troll menimbulkan erosi 10,59 ton per hekar per tahun. Di
daerah Gambung Bandung Selatan, model arsitekturnya
Massart yang menimbulkan erosi 5,31 ton per hektar per
tahun, “ jelasnya.
“Hasil ini membuktikan bahwa ada hubungan antara tanah
dan air. Bentuk pohon mempengaruhi konservasi tanah
dan air sehingga perlu pemilihan model arsitektur pohon
pada saat reboisasi, terutama di lahan miring atau daerah
yang memiliki curah hujan tinggi untuk mengurangi
bencana longsor,” terangnya. (Zul)
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IPB dan Kementan Bahas Perlindungan
Kekayaan Intelektual Varietas Tanaman
“Untuk melindungi varietas sapinya, Australia
menggunakan chip pada semua sapinya sehingga dibawa
kemana pun mereka tahu bahwa itu punya Australia dan
penyeberangan termonitor dengan baik. Saat ini ada
sekitar 1.450 inovasi karya IPB. Sehingga karya IPB ini perlu
dilindungi dan dihitung juga dalam bentuk royalti. Oleh
sebab itu, ini yang kita harus pelajari dengan cermat.
Segera adakan perlindungan terhadap varietas kita. Tidak
boleh nyeberang sebelum ada logonya,” terangnya.

M

elihat pentingnya perlindungan terhadap
varietas tanaman yang dihasilkan para inovator
Institut Pertanian Bogor (IPB), Direktorat Inovasi
dan Kewirausahaan IPB kerjasama dengan Kementerian
Pertanian (Kementan) RI menggelar Workshop
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Workshop PVT
digelar di Gedung Executive Development Training Center
(ETDC), Kampus IPB Baranangsiang, Bogor (19/7).
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis
dan Kewirausahaan, Prof. Dr. Erika B Laconi menyampaikan
bahwa IPB memiliki banyak sekali inovasi-inovasi yang
harus dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Salah
satunya dalam bidang varietas tanaman.
“Mendapatkan Kekayaan Intelektual (KI) itu tidak mudah.
Oleh karena itu harus dilindungi hasil karyanya. Karena KI
itu merupakan hasil karya dari kecerdasan manusia yang
telah melalui curahan tenaga, pikiran, daya cipta, rasa serta
karsa yang mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi
kehidupan manusia dan lingkungan. Sebagai suatu
kekayaan, KI dikategorikan sebagai aset tak berwujud
(intangible asset) yang perlu dikelola dengan baik dengan
sistem perlindungan KI yang telah berlaku secara global,”
ujarnya.
Sistem KI merupakan perlindungan terhadap karya
intelektual yang berbasis hukum dan digunakan sebagai
salah satu instrumen bisnis. Saat ini, terdapat tujuh jenis KI
yang telah berkembang dan disahkan melalui undangundang oleh pemerintah Indonesia, yaitu Hak Cipta, Paten,
Merek dan Indikasi Geogra s, Desain Industri, Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan
Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).

Harapannya dari workshop ini, peserta yang akan
melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa
memahami aturan-aturan yang berlaku, tidak salah dalam
melakukan pencatatan dari hasil karyanya dan nantinya
ilmu ini bisa ditularkan ke yang lain.
Sementara itu, Kepala Pusat PVT dan Perizinan Pertanian
Kementan RI, Prof. Erizal Jamal, mengatakan bahwa bidang
perlindungan tanaman itu masih baru, belum banyak
orang yang mengetahuinya. Ujungnya adalah untuk
perkembangan industri perbenihan.
“Di bidang varietas tanaman, hak PVT bukanlah sistem atau
mekanisme perlindungan satu-satunya atas suatu varietas
tanaman. Suatu varietas tanaman dapat dilindungi dengan
beberapa sistem perlindungan yang tersedia di Indonesia.
Yaitu hak PVT, pendaftaran varietas, dan pelepasan varietas
tanaman. Hak PVT merupakan hak yang diberikan kepada
pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan
sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi
persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk
menggunakannya selama waktu tertentu (UU No. 29/2000).
Pendaftaran varietas tanaman merupakan kegiatan
mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan
pengumpulan data mengenai varietas lokal,” ujarnya.
Workshop ini dihadiri oleh para praktisi, akademisi dan
pemerhati terkait PVT yang berasal dari Jawa, Sumatera
dan Papua. (dh/Zul)

Ke depan varietas lain pun akan mendapatkan perlakuan
yang sama, misalnya benih ikan. Satu contoh ikan sidat.
Menurut Prof. Erika, ikan sidat di dunia itu jagoannya di
Indonesia. Bahkan Jepang ingin ambil ikan sidat Indonesia.
Tidak hanya itu, benih-benih lain pun perlu dilindungi.
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Ahli Perkembangan Anak IPB : Perhatian dan
Kasih Sayang Melimpah Cegah Anak Caper
dihindari. Terlebih dunia saat ini mengarah ke narsisme,
membuat semua orang baik muda maupun tua
menjadikan media sosial sebagai media untuk
menunjukkan eksistensi dan aktualisasi diri.
Keluarga yang kuat dengan nilai-nilai agama dan
berpegang nilai-nilai keluarga yang teguh menjadi
penting untuk mencapai tujuan keluarga. Orang tua harus
mempunyai nilai-nilai tersebut dan meneruskannya
kepada anak-anak dan menyepakati cara-cara untuk
mencapainya.

P

erkembangan teknologi yang sedemikian pesat tak
terkecuali pada aspek sosial media memunculkan
banyak aplikasi-aplikasi berbasis android terbaru
sebagai sarana bersosialisasi dan penyaluran ekspresi
warga net. Beberapa aplikasi yang saat ini digandrungi
masyarakat khususnya kalangan remaja, hingga anak-anak
ialah Tiktok, Mobile Legend, Muzik Geli dan Bigolive.
Aplikasi Tiktok sempat diblokir oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dikarenakan
penggunaannya yang meresahkan di kalangan
masyarakat.
Banyaknya waktu yang dihabiskan anak-anak kita dengan
teknologi serta media sosial dan turunannya pasti
memberikan pengaruh. Generasi sekarang yang juga
dikenal sebagai generasi digital native, sangat cepat dalam
mempelajari teknologi dan perangkatnya dibandingkan
generasi lama yang juga dikenal dengan istilah digital
immigrant.
“Anak kecil yang kemudian disodorkan permainan dari
telpon pintar akan sangat cepat mempelajarinya dan
menggunakannya dan ini membuktikan bahwa generasi
sekarang sejak lahir sudah berteman dengan teknologi,”
ujar ahli perkembangan anak dari Departemen Ilmu
Keluarga dan Konsumen IPB, Al asari M.Si

“Orang tua harus dapat mengajarkan anak untuk
membedakan apa yang boleh dilakukan dan mana yang
tidak boleh, apa yang baik dan yang tidak baik, mengapa
harus melakukan hal-hal baik adalah kata-kata kunci dalam
menjaga nilai keluarga tetap dipegang teguh oleh semua
anggota keluarga. Terkait dengan teknologi, mengawasi
anak dalam memanfaatkan teknologi dan mempunyai
aturan bersama yang disepakati harus dilakukan orang tua
untuk mengurangi dampak negatif penggunaan
teknologi,” ujarnya.
Meskipun Kominfo telah melakukan pemblokiran
terhadap aplikasi ini, orang tua tetap harus waspada
dengan kemungkinan berbagai jenis aplikasi lain yang
sejenis. Pemblokiran ini suatu langkah positif dari
pemerintah. Namun, pada prinsipnya, memperoleh
perhatian adalah hal utama yang diharapkan para anak
dan remaja ketika mereka memposting video di aplikasi
tik-tok.
“Hal ini juga berlaku pada aplikasi media sosial yang lain.
Memperoleh like terbanyak, ditonton semakin banyak
orang adalah hal yang diharapkan dan membuat senang
siapapun yang mem-posting-nya,” sebutnya.
Perhatian dan kasih sayang yang berlimpah dari orang tua
dan keluarga akan menghambat anak untuk mencari
perhatian dari orang lain. Orang tua dan keluarga
mempunyai peranan yang penting.
“Hal inilah yang menjadi poin penting yang patut
diperhatikan oleh orang tua untuk melindungi buah hati
dari ancaman negatif media sosial,” sebutnya. (FI/Zul)

Ia menambahkan, budaya hidup yang dianut masyarakat
saat ini yang cenderung hedonis sudah tidak mungkin
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Lahirkan Patriot Pangan, Mahasiswa IPB Sabet
Juara 2 Mapres Nasional
mendeklarasikan mimpi untuk menjadi Mapres di bulan
Februari 2017 dan berusaha menggapainya dengan
mengikuti berbagai lomba bersama Guntur dan
Yoga—rekan se-timnya di Departemen Ilmu Komputer.
“Lika-liku perjalanan tentu sangat panjang. Terlatih untuk
membuat presentasi dan latihan presentasi di enam jam
sebelum kompetisi, tidur di bandara berhari-hari demi
menyelesaikan aplikasi, begadang di atas jam dua pagi
nyaris seminggu dan berbagai hal tak terlupakan lainnya.
Saya mengingat baik itu semua,” kata Arga.

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali
berprestasi di kancah nasional. Setelah tahun lalu
gelar tiga besar Mahasiswa Berprestasi (Mapres)
Nasional sempat berpindah tangan, kali ini Arga Putra
Panatagama, mahasiswa Ilmu Komputer, Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB
berhasil kembali membawa gelar juara. Anak ketiga dari
tiga bersaudara ini mengaku tak sanggup menahan rasa
bahagianya saat namanya disebut pada malam
penganugerahan Mapres Nasional oleh Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI di
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) Minggu (13/7).
“Saya termotivasi menjadi Mapres karena terinspirasi dari
kak Ado, kakak tingkat saya yang juga merupakan Mapres 1
IPB 2017. Namun, sejujurnya motivasi utama saya ialah
ingin bermanfaat bagi orang lain dan menjadi sebaik-baik
manusia,” ujarnya.
Mendaftar Mapres baginya ialah sebuah kesempatan
mendapatkan banyak pengalaman, pelajaran dan tentu
dapat membagikan kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan
kepada orang lain di sekitarnya baik keluarga, teman dan
mahasiswa lainnya.
Perjalanan meraih prestasi ini tentu tak singkat bagi Arga.
Ia menuturkan, saat tingkat pertama di IPB ia hanya
mahasiswa kupu-kupu (kuliah-pulang-kuliah-pulang).
Tanpa ada kegiatan aktif di kampus. Sampai suatu waktu
Arga ikut terlibat dalam kepanitiaan Masa Perkenalan
Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) dan mendapat amanah
menjadi Ketua Subdivisi Desain dan Tim Inti Formasi Rekor
Dunia.
Kepanitiaan ini menjadi titik penyadaran bagi seorang Arga
bahwa ia telah terlalu lama asyik berada di zona nyaman
dan hanya memikirkan diri sendiri saja. Arga mulai

Bahkan setelah terpilih menjadi Mapres tingkat IPB pun,
perjuangan Arga semakin berat. Pada periode April-Mei
2018, Arga sampai jatuh sakit tiap pekan bahkan harus
dirawat di rumah sakit karena tipus. Namun berkat
dukungan dari orang-orang terdekat semuanya menjadi
baik-baik saja, sebutnya.
Program “Patriot Pangan” yang ditulis oleh Arga dalam
Karya Tulis Ilmiahnya mampu menarik perhatian juri
Mapres Nasional. Patriot Pangan merupakan sistem
peringatan dini kerawanan pangan secara real-time
berdasarkan e-participation komunitas lokal untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan. Patriot Pangan
melibatkan komunitas lokal seperti karang taruna yang
terdiri dari pemuda desa yang peduli.
Para pemuda berpartisipasi dengan melaporkan kondisi
kerawanan pangan dari sepuluh keluarga termiskin di
desanya melalui aplikasi mobile. Harapannya dengan
adanya patriot pangan ini, masyarakat dapat terbebas dari
krisis pangan.
Arga yang juga aktif sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa
Ilmu Komputer (Himalkom) ini mengaku sangat senang
membaca buku. “Saya selalu membaca buku di sela waktu
senggang saya,” ujarnya.
Ia berpesan, tidak harus menjadi Mapres untuk bisa
berprestasi. Saat diri kita bisa lebih baik dari diri kita sendiri
di hari kemarin dan diri kita bisa bermanfaat bagi sekitar
kita di situ kita sudah berprestasi, katanya. (FI/Zul)

“

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