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Kritis terhadap Isu Pemilukada, Mahasiswa IPB 
Juara 1 Debat Mahasiswa Politik 

Prestasi membanggakan kembali diraih tiga 
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam 
ajang Lomba Debat Mahasiswa Politik Jawa Barat 

yang dilaksanakan pada 30-31 Mei 2018 silam di 
Universitas Padjadjaran (Unpad).

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa 
Barat bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Politik FISIP 
Universitas Padjajaran (Unpad) dan Himpunan Program 
Studi Ilmu Politik mengadakan Lomba Debat Mahasiswa 
dengan niat membangun kembali semangat positif 
generasi muda serta melatih mahasiswa untuk selalu kritis 
terhadap isu-isu dalam penyelenggaraan pemilukada 
khususnya di Jawa Barat. Acara ini sangat penting 
khususnya bagi mahasiswa sebagai pemilih muda.

Berawal dari ketertarikan tiga  mahasiswa IPB, yaitu Laras 
Salsabila, Futiha Hikmatul Husna, dan Habibul Fuadi Hanif 
dalam mengikuti berbagi kompetisi debat, akhirnya 
mereka tertantang untuk mengikuti lomba Debat Politik 
Mahasiswa

“Kompetisi debat politik ini sebagai wadah untuk lebih 
partisipasif dalam pemilihan umum, terlebih sebagai 
pemilih muda. Masa depan perpolitikan Indonesia berada 
di depan mata, entah ke arah baik atau buruk, namun 
optimisme berpikir sebagai sebuah bangsa harus selalu 
dikedepankan. Tahun-tahun politik akan segera dihadapi, 
tentu dengan segala gejolak politiknya,” ujar Husna.

Sebelum mengikuti lomba debat ini, seluruh peserta yang 
mendaftar diwajibkan untuk menulis esai kritis dan 
inovatif untuk demokrasi Jawa Barat yang lebih baik. Total 
40-an kampus yang mendaftar diseleksi  menjadi 16 besar 
untuk memaparkan hasil analisisnya tentang kualitas 
demokrasi dan dampaknya terhadap kualitas 
pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan 
berkelanjutan.

Setelah berhasil mengalahkan peserta lainnya, akhirnya 
delegasi IPB berhasil meraih juara pertama dalam debat 
ini. Selain itu, Habibul Fuadi Hanif berhasil menjadi Best 
Speaker dalam debat politik mahasiswa Jawa Barat. Juara 
kedua diraih oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), 
dan juara ketiga diraih oleh Universitas Islam Bandung 
(Unisba).

Habibul menambahkan,  sudah seharusnya menjadi 
pemuda yang peduli pada politik dan menjadi pemilih 
cerdas. Sebab pemerintah dan semua aparatur negara pun 
telah mendedikasikan diri untuk tetap kuat dan konsisten 
menjaga keutuhan serta persatuan bangsa. Senang sekali 
rasanya, para peserta mampu menyuarakan aspirasi untuk 
demokrasi yang lebih baik dan bertemu serta berdiskusi 
dengan pimpinan dari KPUD Jawa Barat. (HA/ris)
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Vishylicious, Olahan Ikan Ramah Tuna Asmara Buatan Anak IPB

Berawal dari kegemaran makan ikan dan jarangnya 
produk ikan di kampus, lima mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (IPB) membuat program 

pemberdayaan. R.A. Aisyah Fathia Sekarani mahasiswa dari 
Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen (FEM), bersama empat rekannya 
membuat program pemberdayaan di daerah Ciseeng, 
Bogor. Keempat rekannya yaitu Devi Pratiwi, Wahyu Stya 
Utami, Siti Aisah dan Risda Arofahtiani. Ia menuturkan 
bahwa Ciseeng adalah daerah yang memiliki potensi 
perikanan.

“Awalnya karena di kampus agak jarang produk perikanan 
dan kita tertarik membuat proposal pemberdayaan ini 
setelah mengikuti seminar Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM). Kita bentuk tim dari satu asrama yang sama dan kita 
cari informasi daerah yang punya potensi perikanan di 
sekitar Bogor. Kita temukan daerah Ciseeng. Tim ini kita 
namakan Vishylicious. Vishylicious adalah program 
pemberdayaan di desa Parigi Mekar Ciseeng ” ujarnya.

Daerah ini memiliki Situ seluas 5 hektar yang digunakan 
warga untuk membudidayakan ikan nila. Disamping itu di 
sana juga banyak pemuda lajang yang menganggur dan 
tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk itu Fathia dan 
timnya datang untuk memberdayakan potensi perikanan 
dan pemuda tersebut. 

“Dengan potensi perikanan yang ada, kita coba 
berdayakan pemudanya. Kita bekerjasama dengan pihak 
desa dalam menjalankan program ini. Kita bantu 
tingkatkan nilai tambah ikan nila dengan membuatnya 

menjadi produk olahan. Di sana kita perankan pemuda 
dan ibu-ibu desa tersebut,” tuturnya.

Mereka mendampingi mulai dari awal proses produksi 
pengolahan, sampai proses pengemasan dan pemasaran. 
Tim ini akan buat empat jenis produk olahan dari ikan nila 
yaitu abon ikan, keripik ikan, nugget dan crispy ikan.

“Saat ini kita masih fokus memproduksi nugget dan crispy 
ikan. Untuk pemasaran akan kita pasarkan ke berbagai 
konsumen dan rumah makan. Dari kita juga akan 
membantu branding dan mempromosikan dengan toko 
online,” ungkapnya.

Di bawah bimbingan Mafrikhul Muttaqin, M.Si tim ini 
berhasil lolos dalam Program Kreativitas Mahasiswa 
bidang Pemberdayaan (PKMM) yang diselenggarakan oleh 
DIKTI. Dalam PKM mereka mengusung judul Vishylicious: 
Vision Fish Delicious "Produk Olahan Ikan Ramah "Tuna 
Asmara".

Fathia menuturkan maksud dari Vishylicious adalah di balik 
ikan yang enak, mereka memberdayakan pemuda yang 
menganggur dan belum menikah atau kita sebut tuna 
asmara. (IR/Zul)
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Be-Herb, Bedak Herbal Jaga Kualitas Buah Buatan Anak IPB

Pasca panen merupakan fase penting dalam dunia 
pertanian. Penanganan pasca panen sangat 
berpengaruh pada kualitas hasil buah-buahan. Pada 

fase ini rentan terjadi kerusakan yang menyebabkan 
penurunan mutu. Tiga orang mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) dari Departemen Proteksi Tanaman yaitu Kiki 
Adelina, Retno Asih dan Milad Rahmatillah mencoba 
membuat bedak yang dapat mempertahankan kualitas 
buah pasca panen. Mereka menyebutnya Be-Herb (Bedak 
Herbal untuk Pengendalian Penyakit Pascapanen).

“Kerusakan atau luka mungkin terjadi pada buah saat pasca 
panen dan proses distribusi. Luka tersebut memungkinkan 
cendawan atau bakteri tumbuh hingga menyebabkan 
buah menjadi busuk dan tidak dapat dimakan. Kami 
menawarkan teknologi baru yaitu bedak herbal yang 
berasal dari serai, sirih dan jahe. Ini merupakan herbal yang 
sering kita temukan di Indonesia. Serai, sirih dan jahe ini  
mengandung antimikroba dan baik untuk kesehatan. Ini 
juga bisa bersifat pestisida nabati untuk serangga hama 
tapi untuk penyakit pasca panen belum pernah dicobakan,” 
tutur Adelina.

Bedak ini merupakan salah satu bentuk edible coating yaitu 
bahan pelapis yang dapat dikonsumsi. Coating (pelapis) 
ada dua jenis yaitu edible (dapat dikonsumsi) dan non 
edible (tidak dapat dikonsumsi). Non edible contohnya 
adalah lilin sementara Be-Herb merupakan contoh edible 
coating yang aman bagi kesehatan.

“Be-Herb akan melapisi buah tersebut sehingga mencegah 
patogen luar untuk menyerang atau patogen yang di 
dalam tidak berkembang. Karena dalam pelapisan tersebut 
terdapat senyawa antimikroba yang tidak diinginkan oleh 
patogen, misalnya seperti minyak atsiri. Penggunaan bedak 
herbal ini dengan cara pencelupan dengan penambahan 
tapioka dan santan gum. Tapioka berfungai sebagai bahan 
pembawa dan santan gum sebagai emulsi�er (agar antara 
herbal dan tapioka dapat menyatu),” ujarnya.

Di bawah bimbingan Dr.Ir. Giyanto, M.Si, penelitian mereka 
berhasil masuk dalam Program Kreativitas Mahasiswa 
bidang Penelitian (PKM-PE). Saat ini mereka sedang 
mengujikan bedak ini pada buah apel, jeruk Medan dan 
tomat. Mereka sedang berupaya untuk menemukan 
konsentrasi aplikasi terbaik bedak ini pada buah.

“Kita meneliti konsentrasi 0, 2.5, 5,0 dan 7,5 persen. Kita 
ujikan pada buah apel, jeruk Medan dan tomat. 
Harapannya buah yang diberi edible coating ini akan 
memiliki daya simpan lebih lama dan mengurangi 
serangan patogen,” ungkapnya. (IR/Zul)
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Carofruit, Minuman Antioksidan dari Buah Merah Buatan Anak IPB

adikal bebas merupakan senyawa yang menjadi Rfaktor penyebab penurunan fungsi tubuh atau 
penyakit degeneratif. Dibutuhkan antioksidan yang 

cukup untuk menanggulangi dampak dari radikal bebas. 
Buah merah merupakan buah endemik Papua yang 
biasanya diambil minyaknya untuk dibuat obat. Minyak 
buah merah banyak mengandung antioksidan yang baik 
untuk kesehatan.

Ayu Nuraini, Dedi Kurniawan, dan Zavira Ramadhanti 
adalah mahasiswa Departemen Teknologi Industri 
Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Melihat potensi ini 
mereka mencoba meneliti dan membuat minuman 
fungsional dari minyak buah merah dengan kandungan 
antioksidan tinggi. Mereka menyebutnya Carofruit, 
minuman fungsional berbahan dasar minyak buah merah 
dan sari buah. Minuman fungsional merupakan minuman 
yang mengandung zat tertentu yang dapat mendukung 
kesehatan tubuh.

“Menurut data 2011 hampir sekitar 80 persen kematian 
disebabkan oleh penyakit degeneratif akibat radikal bebas 
dari lingkungan. Antioksidan berfungsi untuk 
meminimalisir radikal bebas yang dapat menyebabkan 
penurunan fungsi organ tubuh. Karenanya kita 
mengangkat fungsi minyak buah merah sebagai 
antioksidan yang dapat meningkatkan kembali fungsi 
organ tubuh,” ujar Dhanti.

Umumnya jika diminum, minyak buah merah akan terasa 
kurang enak. Untuk itu Ayu dan tim berupaya membuat 

minyak tersebut agar enak diminum dengan 
menjadikannya minuman dengan suatu formulasi dan 
metode tertentu.

“Kita buat sebuah formulasi sehingga saat diminum, seperti 
minum air biasa. Ada namanya metode nanoemulsi�kasi, 
metode ini dapat dilakukan dengan metode spontan atau 
inversi. Dengan metode ini dapat membuat minyak 
bercampur dengan air dan menghasilkan ukuran nano. 
Partikel berukuran nano akan lebih cepat terserap dan 
bereaksi dalam tubuh. Dengan kandungan antioksidan 
yang terdapat dalam minyak tersebut akan menghambat 
radikal bebas tadi,” tutur Dedi.

Konsentrat nanoemulsi minyak buah merah tersebut 
dicampurkan dengan sari buah tertentu. Lalu dilakukan uji 
organoleptik. “Minyak tersebut kita jadikan nano emulsi 
lalu kita formulasikan dengan sari buah. Ada tiga sari buah 
yang digunakan yaitu sirsak, nanas, dan pepaya. Dari uji 
yang dilakukan, yang paling disukai responden yaitu dari 
sari buah sirsak,” ungkap Ayu.

Di bawah bimbingan Dr. Ir. Ade Iskandar, M.Si ketiga 
mahasiswa ini berhasil lolos dalam Program Kreativitas 
Mahasiswa bidang Penelitian (PKM PE) yang 
diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan 
Pendidikan tinggi (Kemenristekdikti) RI. Dengan penelitian 
ini mereka berharap dapat meningkatkan nilai tambah dari 
buah merah serta mengenalkan potensi  dan manfaat 
minyak buah merah sebagai antioksidan. (IR/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan R-Magic Trash, 
Tong Sampah Instan

Berawal dari kepedulian terhadap kebersihan 
lingkungan, mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(IPB) Dedi Iskandar dan Dini Aprilia Kurniawati dari 

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan 
Budi Kurniawan dari Departemen Biokimia, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melalui Program 
Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) 2018 membuat 
inovasi tempat sampah yang dapat mengolah sampah 
organik dan plastik secara instan yang diberi nama R-Magic 
Trash. Penelitian mereka ini di bawah bimbingan Dr. Ujang 
Suwarna, S.Hut, M.Sc. F. Trop

 “Melihat dari banyaknya sampah yang masih menumpuk 
di banyak tempat, maka saya dan tim menemukan ide 
bagaimana untuk mengolah sampah secara instan tanpa 
memerlukan waktu yang lama,” ujar Dedi. Menurutnya, 
inovasi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk 
menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mempermudah 
masyarakat untuk mengatasi dan mengolah sampah yang 
ada lingkungan di sekitarnya. Mesin yang menggunakan 
listrik dalam proses penggunaannya ini terbuat dari 
�berglass sehingga suhu yang diinginkan di dalam alat 
tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh suhu luar.

Mesin ini terdiri dari dua jenis pengolah sampah yaitu 
untuk sampah organik dan sampah plastik. Untuk 
mengolah sampah organik, sampah tersebut cukup 
dimasukkan ke dalam alat tanpa dicacah terlebih dahulu 
karena alat ini sudah dilengkapi dengan alat pencacah. 
Kemudian sampah yang sudah tercacah akan tersaring ke 
wadah bagian bawah dan secara otomatis akan 
disemprotkan cairan EM4 yang mengandung bakteri 
pengurai guna mengubah sampah organik tersebut 

menjadi kompos yang dirancang dengan waktu yang lebih 
cepat, yaitu selama 2-3 hari.

Sedangkan untuk mengolah sampah plastik, sampah 
cukup dimasukkan ke dalam alat dan akan tercacah 
otomatis. Selanjutnya, sampah yang tercacah akan jatuh ke 
tempat sel mikroba yang telah teramobil atau tertahan 
pada suatu matriks untuk kemudian diuraikan oleh sel 
mikroba tersebut. Sampah plastik tidak langsung dapat 
terurai, akan tetapi proses penguraian sampah plastik pada 
alat ini akan lebih cepat dibandingkan hanya dibiarkan di 
alam.

“Dengan R-Magic Trash ini diharapkan dapat membantu 
masyarakat dalam mengolah sampah rumahan secara 
e�sien dan instan, dan hasil sampingan berupa kompos 
dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman di 
rumah seperti sayur atau tanaman lainnya, Sehingga 
sampah tidak menumpuk lagi dan kesehatan masyarakat 
dapat terjaga”, ujar Dedi. (WWM/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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