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Rebranding IPB: Bukan Hanya Populer, Tapi Dipilih

iri produk memiliki branding kuat  tidak hanya Cpopuler atau disukai, tapi juga harus dipilih 
konsumen sasarannya. “Produk yang dipilih ini 

menjadi referensi satu-satunya. Dipilih orang yang 
berpengaruh dan pengikut di belakangnya,” ungkap 
Amalia E. Maulana, P.hD, Brand Consultant and 
Etnographer dalam acara IPB Rebranding Workshop, 
Jum'at (6/7) di Institut Pertanian Bogor (IPB) International 
Conventional Center (IICC) Bogor.

Lebih lanjut Amalia mengatakan,  bila produk mempunyai  
branding sangat kuat, maka produk tersebut juga 
mempunyai guardian atau pembela brand. Dimana bila 
brand itu dikomplain di masyarakat, maka ada konsumen 
loyalis  yang membelanya dengan suka rela. Begitu juga 
dengan sebuah perguruan tinggi. Membutuhkan branding 
kuat agar selalu dipilih konsumen loyalis sasarannya.

“Oleh karena itu, di sini kita melakukan rebranding IPB. 
Rebranding itu tergantung kondisi dan kebutuhannya. 

Karena rebranding secara total membutuhkan 
sumberdaya dan energi besar. Namun bila tujuan 
rebranding untuk melanjutkan visi yang terputus, maka 
yang perlu dilakukan brand rejuvenation (peremajaan 
brand) dan revitalisasi dengan menggunakan sumberdaya  
yang ada,” papar Amalia. Untuk melakukan rebranding 
total atau peremajaan diperlukan pemetaan internal dan 
eksternal insight (pandangan mendalam) mengenai 
perguruan tinggi yang akan di-rebranding.

“Pada kesempatan ini kita mengumpulkan pandangan 
mendalam dari stakeholder internal tentang brand 
institusi IPB. Dari sini kita tahu bagaimana pandangan 
internal stakeholder IPB. Ternyata hasilnya beragam suara 
dan pandangan. Kalau beda suara dan pandangan, maka 
bagaimana mungkin kita berharap masyarakat 
menangkap satu suara brand IPB?” papar Alumni Institut 
Pertanian Bogor (IPB) angkatan 17 ini.  Amalia memuji 
terobosan IPB yang membuka jalur masuk IPB melalui 
Ketua OSIS. Ketua OSIS dianggap sebagai orang 
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berpengaruh di masing-masing SMA yang akan membawa 
pesan positif IPB ke masing-masing SMA almamaternya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam sambutannya mengatakan, 
workshop ini dalam rangka rebranding IPB. “Selama ini IPB 
sudah mempunyai branding yang kuat sesuai kebutuhan 
zamannya dan ditetapkan pada pendahulunya. Namun 
kini zaman telah berubah, IPB perlu melakukan 
rebranding, agar sesuai kebutuhan masyarakat  industri 4.0 
sekarang.”

Rebranding tidak sekedar memoles �sik dan gedung, tapi 
membangun reputasi. “Saat membangun reputasi kita 
harus memahami value needs konsumen, dalam hal ini 
orang tua, siswa, mahasiswa, dunia kerja, pemerintah dan 
Non Gonvermental Organization (NGO) dengan baik. Lalu 
kita membangun rebranding IPB sesuai nilai kebutuhan 
tersebut dan dengan kondisi internal. Dalam hal ini kita 
harus saling bekerjasama mewujudkan reputasi positif IPB. 
Saya berharap setiap elemen di IPB bekerja bersama 
melakukan perubahan demi reputasi IPB positif yang 
berkelanjutan,” kata Rektor IPB. (ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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

“
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Polres Bogor dan IPB  Gelar Tabligh Akbar 
untuk Perdamaian

Kepolisian Resor (Polres) Bogor bekerjasama dengan 
Institut Pertanian Bogor (IPB), didukung oleh 
Satuan Tugas (Satgas) Nusantara  menggelar 

Tabligh Akbar Satgas Nusantara, dengan mengusung tema 
“Memperkuat Ukhuwah Islamiyah, Insaniyah dan 
Wathaniyah untuk Indonesia yang Damai dan Bersatu”,  
Jumat (6/6) di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga 
Bogor.

Kasatgas Nusantara Mabes Polri dalam hal ini di wakili oleh 
Kapolres Bogor, AKBP Andi Muhammad Diki Pastika 
Gading sangat mengapresiasi kegiatan Tabligh Akbar 
Satgas Nusantara ini. "Kegiatan seperti ini memang sudah 
harus segera dilaksanakan di setiap wilayah karena 
pentingnya tali silaturahim diantara perguruan tinggi, 
masyarakat dan Polri."

AKBP Andi mengingatkan kepada para generasi muda 
agar dapat mempersiapkan diri untuk belajar menuntut 
ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, dapat 
beradaptasi, dan membangun kondisi sosial di lingkungan 
sekitar. 

Selain itu juga Andi berharap agar momen tabligh akbar 
yang dihadiri segenap jajaran pejabat kepolisian, 
pimpinan IPB, tokoh ulama, mahasiswa dan masyarakat 
dapat dijadikan sebagai pendingin suhu politik yang 
sempat memanas usai Pilkada 2018.  “Oleh karena itu, mari 
kita berikan kesejukan dalam menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa,” ujarnya.

Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan, kegiatan tabligh 
akbar ini sangat penting dalam rangka untuk mempererat  
hubungan kampus dengan masyarakat dan kampus 
dengan pihak Polri untuk mendukung stabilitas 
masyarakat Bogor ini. 

“Warga masyarakat harus mensyukuri kemerdekaan ini, 
dan harus terus meningkatkan prestasi untuk membangun 
bangsa ini agar lebih maju. Jadi kita harus bisa 

menciptakan perdamaian, proaktif, inovatif dan 
mensyukuri situasi yang ada dengan mengisi 
kemerdekaan ini dengan baik sungguh-sungguh sehingga 
kenikmatan yang di dapat akan terus di tambah Allah 
SWT,” terangnya. 

Sementara itu Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan  
dalam tausiyah Tabligh Akbar Satgas Nusantara 
menjelaskan, rasa memiliki ukhuwah atau rasa 
persaudaraan yang ikhlas diantara sesama muslim dan 
seluruh umat beragama harus terus di tingkatkan, saling 
tolong- menolong terus dipupuk untuk kemakmuran 
bangsa ini. "Merasa dan mengakui bahwa sesama muslim 
di seluruh belahan dunia adalah saudara yang patut kita 
lindungi, kita perjuangkan hak mereka atas nama Islam, 
serta saling mendoakan mereka untuk kebaikan."

Ia menambahkan, seorang muslim yang baik, dituntut 
untuk bisa bergaul dengan apik di tengah masyarakat. 
Sedangkan bergaul di tengah masyarakat, modal 
utamanya adalah akhlak mulia. Dan sesungguhnya akhlak 
yang mulia itu sendiri adalah cerminan kesempurnaan 
iman seorang muslim. 

“Diantara sekian banyak akhlak mulia yang diajarkan oleh 
Islam, ada yang mudah dan sederhana, yang bisa  
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari saat bergaul di 
tengah masyarakat, yaitu senyum dan salam,” ujarnya.

Jadi Indonesia ini adalah negara yang Islami dan nilai-nilai 
teraplikasi dalam kehidupan umat Islam yang menjadi 
umat terbesar dan kiblat peradaban Islam ada di 
Indonesia. Sehingga keamanan menjadi suatu keharusan 
dalam kehidupan umat yang damai. Maka  menjadi 
penting untuk mempertahankan peradaban Islam dengan 
baik. (Awl/ris) 
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IPB Siap Gelar Sekolah Kepemimpinan bagi Dosen Unggul 

Merespon berbagai sinyal perubahan yang terjadi 
di era digital, Direktorat Sumber Daya Manusia, 
Institut Pertanian Bogor (SDM IPB) mengadakan 

sesi diskusi dan presentasi dengan tema “Peran 
Departemen Menuju Technopreneur University”, Kamis 
(5/7) di IPB International Convention Center, Bogor.

 “Prestasi yang dihasilkan departemen juga merupakan 
prestasi IPB. Sehingga adanya kegiatan ini dapat menjadi 
sarana berbagi inspirasi, bukan kompetisi. Kita perlu 
bersama merumuskan strategi IPB, untuk dibawa kemana. 
Jangan sampai IPB tergerus era disrupsi dan hanya tinggal 
kenangan,” ujar Wakil Rektor IPB bidang Sumberdaya, 
Perencanaan dan Keuangan, Dr. Agus Purwito dalam 
sambutannya.

Dr. Agus Purwito juga menyampaikan bahwa 
mengumpulkan seluruh ketua departemen dalam satu 
ruangan untuk berdiskusi adalah sebuah kesempatan yang 
langka. Sehingga, melalui sesi curhat dan evaluasi inilah 
tiap departemen yang membawa keunikan masing-
masing dapat saling berbagi ide. Selain itu, dapat menjadi 
kekuatan dahsyat yang dapat diterapkan IPB baik sekarang 
maupun di masa yang akan datang.

Hal senada disampaikan Direktur SDM IPB, Dr. Titik 
Sumarti, “Sesi diskusi ini merupakan salah satu langkah 
latihan terbaik bagi departemen dalam menjalankan 
program-program kerjanya untuk mendukung visi dan 
misi IPB ke depan sebagai technopreneur university,” 
lanjutnya.

Selain sebagai bentuk monitoring dan sarana apresiasi 
terhadap program dan capaian yang telah dilakukan oleh 
tiap departemen selama setahun terakhir.  Pada momen ini 
juga dibentuk Sekolah Kepemimpinan bagi ketua 
departemen di IPB. Sekolah Kepemimpinan ini  juga 
sebagai bentuk pelatihan bagi dosen-dosen unggul yang 

bertujuan  membangun kepercayaan diri ketua 
departemen sebagai pemimpin-pemimpin terbaik 
khususnya di lingkungan IPB.

“Kegiatan berbagi pengalaman antar departemen di IPB ini 
sangat penting, mengingat  tiap departemen memiliki 
permasalahan yang berbeda. Bisa saja permasalahan yang 
dihadapi oleh departemen A telah diselesaikan dengan 
baik oleh departemen B. Diperlukan teknik untuk 
merangkul warga IPB untuk berproses dan meraih prestasi 
bersama. Jadi, diskusi ini adalah bentuk sarana saling 
belajar,” kata Ketua Pelaksana sekaligus Juri, Prof. 
Purwatiningsih.

Ia menambahkan, program-program unggulan dari 
departemen akan diadopsi menjadi program unggulan IPB 
sehingga dapat memberikan kebermanfaatan lebih luas. 
Harapannya, kegiatan diskusi dan berbagi pengalaman 
seperti ini dapat terus dilanjutkan di tahun-tahun 
selanjutnya, agar departemen di IPB semakin berbenah 
menjadi prestatif,” sebutnya.

Kegiatan  ini dihadiri dekan, wakil dekan,  ketua 
departemen se-IPB. Turut hadir pula Wakil Rektor Bidang 
Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, Dr. Drajat Martianto 
dan Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan 
IPB, Prof. Erika Budiarti Laconi. (FI/ris)
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Mahasiswa IPB Peduli Petani melalui 
Gerakan Ekspedisi Padi Nusantara

Mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman, 
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) 
mengadakan rangkaian kegiatan Ekspedisi Padi 

Nusantara Jilid 3. Ekspedisi  bertema “Evaluasi Penerapan 
Sistem PHT pada Lahan Pertanian Padi” ini terbagi tiga 
kegiatan yaitu pembekalan, turun lapang, dan kajian hasil 
turun lapang. Kegiatan pembekalan bertujuan membekali 
mahasiswa tentang konsep Pengendalian Hama Terpadu 
(PHT) dan sekaligus pelepasan mahasiswa. Pada kegiatan 
pembekalan dan pelepasan ini turut hadir Sekretaris 
Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Dr. Ir. Ruly Anwar, M.Si dan 
perwakilan dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan 
(KRKP), Kamis (5/7). 

Adapun kegiatan turun lapang, mahasiswa akan menemui 
petani padi secara langsung. Sebanyak kurang lebih 200 
mahasiswa Departemen Proteksi Tanaman akan terjun ke 
berbagai daerah dan provinsi di Indonesia. Sedikitnya 
terdapat 18 provinsi yang akan menjadi lokasi turun 
lapang Ekspedisi Padi Nusantara Jilid 3.

 Dari 18 provinsi tersebut setidaknya terdapat beberapa 
diantaranya produsen utama padi, seperti Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan turun lapang akan 
berlangsung kurang lebih dua bulan yakni bulan Juli dan 
Agustus. Masing-masing mahasiswa yang mengikuti turun 
lapang ini akan melakukan survei kepada petani terkait 
penerapan PHT pada pertanaman padi. Tidak hanya itu, 
mahasiswa juga diminta untuk membantu memecahkan 
permasalahan petani sesuai kemampuan masing-masing. 
Hasil turun lapang ini akan menjadi sumber data yang 
akan digunakan pada kajian evaluasi penerapan konsep 
PHT nanti. 

Pada ekspedisi ini dipilih komoditas padi karena tanaman 
padi menjadi komoditas utama yang ditanam oleh petani. 
Tidak hanya itu, tanaman padi dipilih karena merupakan 
komoditas pertanian yang lebih umum ditanam oleh 
petani sehingga mudah ditemukan. Di sisi lain, petani padi 
juga mendapat pengembangan  sumberdaya manusia dari 
pemerintah, sehingga perlu diukur apakah program 
tersebut membekas atau tidak, terutama kaitannya 
dengan konsep PHT pada tanaman padi. 

Adapun evaluasi konsep PHT dilakukan karena pada 
dasarnya konsep PHT sudah diterbitkan peraturan 
perundang-undangan sejak tahun 1985, namun saat ini 
konsep PHT tersebut seperti hilang dari petani terutama 
petani padi. Apabila konsep diterapkan, terdapat 
keuntungan yang sangat berguna bagi petani, konsumen, 
dan ekosistem alam. Secara umum penerapan konsep PHT 
dapat melindungi konsumen dari residu pestisida yang 
berlebihan, menguntungkan secara ekonomi, dan ramah 
lingkungan. 

Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin, Departemen Proteksi 
Tanaman, Fakultas Pertanian IPB sekaligus pakar Klinik 
Tanaman, Bonjok Istiaji, SP, M.Si mengatakan, melalui 
kegiatan ekspedisi padi ini mahasiswa dapat belajar 
langsung pada praktisi pertanian, yakni petani. Tidak 
hanya itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi nyata bagi 
petani dan bisa menjadi teman baik bagi petani selama 
liburan nanti. “Harapannya mahasiswa tidak terkungkung 
dengan aktivitas perkuliahan saja, melainkan dapat 
menumbuhkan rasa empati yang lebih kepada petani,” 
imbuhnya.  (*/ris)
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Mahasiswa IPB Kenalkan Pendidikan Lingkungan 
dan Etnobotani pada Siswa SD

ingkungan menjadi salah satu komponen Lpendukung kehidupan manusia. Ketika lingkungan 
bersih menandakan pola hidup yang sehat. Oleh 

karena itu, penting dilakukan penanaman pendidikan 
lingkungan hidup sejak dini. Seperti yang dilakukan  lima 
mahasiswa  Institut Pertanian Bogor (IPB), Rio Perkasa 
Putra, Amelia Chairunnisa, Lusiana Sholihah, Daneshwara, 
dan Nurhayatul Ulfa yang menggagas Program Kreativitas 
Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 
berjudul “PELITA: Program Pendidikan Untuk Menanamkan 
Nilai-nilai Lingkungan, Pertanian, Serta Budaya di SDN 
Carang Pulang 1 Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga” di 
bawah bimbingan dosen Fakultas Kehutanan (Fahutan) 
IPB, Resti Meilani, S.Hut, M.Si.

Tidak hanya pendidikan lingkungan hidup, Rio dan timnya 
pun memperkenalkan kepada anak-anak sekolah dasar di 
SDN Carangpulang 1 tentang etnobotani. Etnobotani 
sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia 
dengan tumbuhan menjadi fokus  pembelajaran 
lingkungan hidup yang dilakukan Rio dan tim dalam 
program kreativitas ini. “Kami bermaksud untuk 
mengenalkan adik-adik tentang jenis tanaman. Ada tiga 
tanaman yang akan kami kenalkan yaitu tanaman pangan, 
tanaman obat, dan tanaman pelindung,” tutur Rio.

Metode pembelajaran yang dilakukan Tim PELITA ini tidak 
hanya sosialisasi tentang lingkungan hidup, tapi juga 

adanya praktek dan games terkait materi yang 
disampaikan. Dengan metode learn by doing tersebut, 
dapat memudahkan anak-anak di sekolah dasar dalam 
menyerap materi yang disampaikan dan mengatasi 
kejenuhan dalam sosialisasi materi. Praktik yang diberikan 
berupa penanaman tanaman di media bukan tanah 
seperti polybag dan pembuatan pupuk organik dari 
serpihan daun. “Games yang kami berikan yaitu Telapak 
Karbon. Melalui games tersebut, adik-adik di sekolah dasar 
dapat mengetahui bahwa semakin banyak kegiatan 
negatif yang merugikan bumi seperti menebang pohon 
dan membakar sampah, maka semakin merah warna bumi 
kita,” tambah Rio.

Melalui pendidikan tersebut, Rio dan timnya berharap 
dapat meningkatkan pengetahuan anak-anak Sekolah 
Dasar (SD) terkait lingkungan hidup dan pentingnya 
menjaga lingkungan melalui tanaman yang 
dikenalkannya, serta mengembalikan budaya yang 
melekat tentang hubungan manusia dengan tumbuhan. 
“Budaya yang kami maksud di sini adalah misalnya orang 
Sunda sering makan daun untuk dijadikan lalapan. Hal itu 
menandakan bahwa ada hubungan erat antara manusia 
dengan tumbuhan. Itulah yang ingin kami lakukan pada 
adik-adik di sekolah dasar,” tutup Rio. (NIN/ris)
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Mahasiswa IPB Ajak Belajar Fisika Mudah dan 
Menyenangkan dengan  “Fisika Asyik”

Banyak pelajar yang menganggap ilmu �sika itu sulit 
dan membosankan. Padahal belajar �sika bisa jadi 
menyenangkan. Tiga mahasiswa Institut Pertanian 

Bogor (IPB) mencoba memperkenalkan cara belajar �sika 
yang menyenangkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD). 
Mereka adalah Imalahur Rosada, Laras Anyosakti, dan Rr. 
Ike Rachmania Swanten.

“Belajar �sika itu sebenarnya tidak membosankan. Kami 
mencoba memperkenalkan cara belajar �sika dengan hal-
hal sederhana yang menyenangkan,” ujar Ima, Ketua Tim 
Fisika Asyik. Percobaan "Fisika Asyik" merupakan 
percobaan-percobaan sederhana yang berkaitan dengan 
�sika. Alat dan bahan yang digunakan sangat terjangkau 
dan mudah untuk ditemukan, seperti sendok, jarum 
pentul, dan korek api.

Dengan bimbingan Dr. Ir. Irzaman, M.Si, staf pengajar 
Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, ketiga mahasiswa tersebut 
berhasil melaksanakan program ini di SDN 6 Cihideung Ilir, 
Desa Cihideung Ilir, Bogor. Sasaran program ini 
diaplikasikan kepada siswa kelas 5 sekolah dasar.

“Percobaan ini terdiri dari delapan macam percobaan, 
diantaranya membengkokkan sendok dan garpu, 
kesetimbangan sendok dan garpu, kismis menari, 
menangkap uang, menarik uang diantara dua tutup botol, 
kapal selam, memecahkan botol, dan apollo kertas,” kata 
Ima. Percobaan Fisika Asyik menjadi salah satu Program 
Kreativitas Mahasiswa Bidang Pengabdian Masyarakat 
Tahun 2018. Menurut Ima, percobaan �sika sederhana ini 
ditujukan untuk menumbuhkembangkan minat serta 
bakat siswa terhadap ilmu �sika. Siswa juga mampu 
mengikuti materi ini dengan sangat mudah.

Percobaan dilakukan dalam bentuk tim yang terdiri dari 
dua orang siswa. Selama kegiatan berlangsung, para siswa 

diperbolehkan bertanya dan mengutarakan pendapatnya 
di depan kelas. “Dengan cara ini bisa melatih rasa percaya 
diri siswa. Siswa menjadi lebih aktif, dan bisa belajar 
mengkomunikasikan pendapatnya,” tambah Ima.

Selaku Guru SDN 6 Cihideung Ilir, Nur Aini sangat 
berterimakasih dengan adanya Program Fisika Asyik yang 
memberikan banyak pengetahuan kepada murid-
muridnya. Ia juga berharap akan lebih banyak ilmu yang 
bisa dibagi oleh Ima dan kawan-kawan.

Selain memperkenalkan percobaan Fisika Asyik, mereka 
juga memberikan tumbler kepada siswa SDN 6 Cihideung 
Ilir.  Tujuannya agar para siswa sedari dini terbiasa 
membawa minum ke sekolah atau tempat lain. “Kami juga 
membagikan alat tulis berupa buku catatan dan pulpen 
agar para siswa terbiasa untuk menulis setiap ilmu yang 
mereka dapatkan,” katanya. Ima dan kawan-kawan 
berharap bisa menerbitkan buku panduan Percobaan 
"Fisika Asyik" dan menjadikannya sebuah kurikulum di 
sekolah-sekolah di Indonesia dengan inovasi percobaan 
lain yang menyenangkan. “Harapannya �sika bukan lagi 
pelajaran yang ditakuti, namun diminati dan banyak yang 
berbakat di ilmu �sika sehingga dapat menciptakan 
teknologi canggih untuk kemajuan bangsa,” tutupnya. 
(NIRS/ris)
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Bersagi, Beras Berkalsium Tinggi Ciptaan Mahasiswa IPB

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 
terbesar keempat di dunia. Di sisi lain, angka 
kecukupan gizi penduduk Indonesia masih cenderung 

rendah. Jumlah masyarakat yang kekurangan asupan zat 
gizi baik makro maupun mikro masih tinggi. Kekurangan 
zat gizi mikro bisa terjadi salah satunya karena kurangnya 
asupan kalsium. Hal ini bisa menjadi pemicu utama 
penyakit osteoporosis. Kebiasaan buruk seperti jarang 
meminum susu menjadi salah satu penyebabnya. 
Konsumsi susu di Indonesia tercatat sebagai yang paling 
rendah di wilayah Asia Tenggara. Tingkat asupan kalsium 
per hari masyarakat Indonesia  baru mencapai 30 persen 
dari kebutuhan yang direkomendasikan Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO).

Melihat kondisi ini, tiga mahasiswa Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mencoba membuat olahan pangan pokok 
beras yang tinggi kalsium. Produk ini mereka beri nama 
sebagai Bersagi, yang merupakan singkatan dari beras 
berkalsium tinggi. Mereka adalah Gito Heryan, Murtezha 
Hadijaya el Hasyibi, dan Aditya Pratama Rico. “Kami melihat 
kurangnya daya minat masyarakat terhadap susu. Di sisi 
lain, Indonesia identik sekali dengan makanan pokok 
berupa nasi. Banyak orang mengatakan belum makan jika 
belum makan nasi. Sehingga muncul ide untuk 
menciptakan produk beras berkalsium tinggi,” ujar Gito, 
Ketua Tim Bersagi.

Gito dan kawan-kawan membuat Bersagi dengan 
berbahan dasar beras, sorgum, dan ekstrak kedelai sebagai 
sumber kalsiumnya. “Kami membuat Bersagi dengan 
empat formula yang berbeda untuk melihat formula mana 
yang paling disukai masyarakat.”

Menurut Gito, inovasi beras berkalsium tinggi ini dapat 
memenuhi kebutuhan kalsium sehari-hari melalui kegiatan 
konsumsi makanan pokok sehari-hari. "Melihat kebiasaan 
masyarakat yang minimal makan dua kali sehari bahkan 
lebih setiap harinya, dengan kandungan kalsium yang ada 
pada Bersagi maka masyarakat dapat terpenuhi 
kebutuhan kalsium hariannya hanya melalui konsumsi 
makanan pokok di rumah," jelasnya.

Dengan bimbingan dari Drs. Moh. Nur Indro, M.Sc, Staf 
Pengajar di Departemen Fisika, Fakultas Matetamika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, Bersagi menjadi salah 
satu Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian 
Eksakta Tahun 2018. Judul penelitiannya adalah “Bersagi: 
Beras Bekalsium Tinggi Hasil Penambahan Ekstrak Kedelai 
melalui Metode Maserasi sebagai Solusi Peningkatan Mutu 
Gizi Masyarakat Indonesia”.

Bersagi merupakan sesuatu yang baru karena 
menggunakan bahan baku yang berbeda dari biasanya. 
Tim ini berhasil membuat produk hanya dalam satu kali 
percobaan. Ini menandakan bahwa formula yang diusung 
oleh tim cocok untuk diaplikasikan pada skala yang lebih 
besar. Rencana ke depan, Gito dan kawan-kawan berharap 
bisa mengembangkan Bersagi hingga skala industri, 
sehingga dapat menjadi salah satu sumber perekonomian 
yang potensial. “Kami juga berharap bisa bekerja sama 
dengan masyarakat dalam pemenuhan bahan baku 
pembuatan Bersagi sehingga dapat menggerakkan roda 
perekonomian,” kata Gito. (NIRS/ris)
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Eta Pisan, Solusi Peningkat Pertumbuhan 
Larva Ikan Nila Ala Mahasiswa IPB

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan salah satu 
komoditas penting dalam perikanan, baik dalam 
komersial, produksi, maupun segi konsumsi di kalangan 

masyarakat. Perkembangan budidaya terkendala dengan 
serangan penyakit ikan yang menjadi salah satu faktor 
pembatas.

Tahap larva merupakan fase yang memerlukan perhatian 
lebih dalam pemeliharaan ikan nila. Pada tahap ini ikan 
sangat rentan terhadap kematian atau angka 
mortalitasnya tinggi. Salah satu penyebabnya adalah 
penyakit Saprolegriasi atau penyakit white cotton growth 
yang disebabkan oleh jamur Saprotegnia sp.

Tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba 
untuk memecahkan permasalahan budidaya ikan nila ini. 
Mereka membuat bahan sintasan dari ekstrak batang 
pisang ambon. Mereka adalah Rudy Asa Nura�f, Agus 
Danu Prakoso, dan Zahrotul Amanah.

“Ide awal gagasan ini adalah kami melihat perikanan 
budidaya di Indonesia masih belum optimal. Kami mencari 

titik permasalahan apa yang menjadi perhatian pada 
setiap petani budidaya. Ternyata larva ikan adalah tahap 
yang sangat rentan karena adanya faktor patogen yang 
menyerang dan menjangkit larva ikan. Dari sinilah muncul 
ide untuk mencari solusi bahan alam apa yang dapat 
mencegah pertumbuhan infeksi jamur pada tubuh ikan,” 
ujar Rudy, Ketua Tim.

Rudy dan kawan-kawan menggunakan batang pisang 
ambon sebagai peningkat sintasan atau ketahanan hidup 
bagi larva ikan nila. “Batang pisang ambon merupakan 
limbah yang tidak termanfaatkan akan tetapi berguna bagi 
kesehatan. Ekstrak batang pisang terbukti mengandung 
saponin, tanin, steroid, �avonoid, hidroquinon dan 
triterpenoid yang bisa menghambat tumbuhnya jamur,” 
kata Rudy.

Di bawah bimbingan Dr. Majariana Krisanti, S.Pi, M.Si, staf 
pengajar di Departemen Manajemen Sumberdaya 
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, ketiga 
mahasiswa tersebut melakukan penelitian dengan judul 
‘Efektivitas Ekstrak Batang Pisang Ambon (Musa 
paradisiaca) sebagai Suplemen Peningkat Sintasan dan 
Pertumbuhan Larva Ikan Nila (Oreochromis niloticus)’, yang 
disingkat menjadi “Eta Pisan”. Eta Pisan termasuk Program 
Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Eksakta Tahun 
2018.

Rudy dan kawan-kawan berharap bahan alam berupa 
batang pisang ambon yang umumnya jarang 
dimanfaatkan dan cenderung disia-siakan dapat 
termanfaatkan lebih maksimal untuk perikanan budidaya. 
“Kami juga berharap melalui penelitian ini angka 
mortalitas pada stadia larva ikan nila dapat menurun, 
produksi pascapanen ikan nila dapat meningkat dan 
tercipta produk bahan atau suplemen yang dapat 
digunakan untuk meningkatkan sintasan pada stadia larva 
ikan,” tambah Rudy. (NIRS/ris)
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