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Alumni Sukses IPB Berbagi Ilmu Berbisnis kepada Mahasiswa

D

irektorat Inovasi dan Kewirausahaan Institut
Pertanian Bogor (IPB) menggelar studium
generale kewirausahaan Program Kewirausahaan
Mahasiswa (PMW). Kegiatan yang digelar di Auditorium
Andi Hakim Nasution Rektorat Kampus IPB Dramaga (19/5)
ini dihadiri oleh sekiranya 300 mahasiswa wirausaha yang
terbagi menjadi 99 kelompok usaha. Terdapat 41 kelompok
yang usahanya telah berjalan, sedangkan 58 lainnya masih
dalam bentuk rancangan proposal. Studium general ini
menghadirkan dua alumni sukses IPB yang telah berkiprah
di dunia kewirausahaan yaitu Fauzan Feisal dan Haidhar
Wurjanto (pemilik usaha Momomilk, Foresthree, dan
Mozza).
Dalam sambutannya, Rektor IPB, Dr. Arif Satria
menyampaikan kondisi permasalahan bangsa yakni berupa

tingginya angka pengangguran. Kondisi bangsa akan
mengalami perbaikan ketika adanya need of achievement.
Need of achievement inilah yang menjadi pelecut untuk
berwirausaha. Saat ini pertumbuhan ekonomi bangsa
Indonesia cenderung masih dikelola hanya oleh segelintir
orang, diperlukan program pemerataan kesempatan
sehingga memicu munculnya pelaku-pelaku baru.
“IPB akan membina mahasiswa sejak tingkat satu (saat
mahasiswa baru masuk dunia kuliah), mereka akan
dipetakan minatnya sehingga mahasiswa yang minat ke
dunia entrepreneurship dapat langsung diarahkan dan
dibina. IPB akan menjadikan inisiator dan pilot project ini
sebagai bentuk persiapan diri bagi IPB dan mahasiswanya
untuk menjadikan IPB sebagai kampus wirausaha”,
tambahnya.
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Setelah dibuka secara resmi oleh Rektor IPB, studium
generale dilanjutkan dengan sesi talkshow alumni IPB yang
sukses di bidang wirausaha untuk menambah wawasan
dan pengetahuan terkait dunia usaha yang sebenarnya.
Feisal yang saat ini menjabat sebagai CEO Digital Amoeba
PT Telkom berkali-kali mengalami kegagalan dalam
berwirausaha baik karena ditipu, kehilangan rekan kerja,
hingga perbedaan visi dalam tim usaha. Baginya, butuh 13
tahun proses belajar jatuh bangun untuk berada pada
posisinya saat ini sebagai pemimpin Amuba.
“Kita tidak akan pernah menjadi sebenar-benarnya
pengusaha ketika kita belum mengalami kegagalan. Bagi
saya mempelajari design thinking dan re nd diri sendiri
ataupun tim menjadi hal yang sangat penting untuk
dilakukan. Menjadi totalitas dalam segala hal yang kita
lakukan teramat penting untuk menjadi catatan. Saya
berpesan empat hal yaitu: care your passion, be persistence
and stay progressive serta jangan lupa ada ‘tangan-tangan
yang tak terlihat’ atau bantuan dari Yang Maha Kuasa atas
segala usaha kita,” ujar alumni Budidaya Perairan IPB
angkatan 38 ini.

Begitu pula Haidhar, sebelum memiliki Simha Grup yang
meliputi Momomilk, Foresthree dan Mozza, ia harus belajar
gagal dari berbagai usaha yang ia jalani. Ia belajar
berwirausaha sejak di tingkat kuliah. Semua jenis usaha ia
geluti seperti berjualan pulsa, makanan Jepang, casing
handphone, dan nasi goreng hingga akhirnya saat ini terus
konsisten di dunia kuliner.
“Semua yang saya jual adalah produk yang simple. Siapa
yang tidak bisa buat jus? Semuanya pasti bisa. Tapi lewat
Foresthree saya membuatnya menjadi eksklusif. Intinya,
sejak kuliah saya bertekad setelah lulus saya harus mampu
menjadi job creator bukan job seeker. Business is an art.
Berkah itu ketika ada peluang dan ketika kita siap
menerima peluang serta kesempatan tersebut,” ujar alumi
Manajemen IPB angkatan 46 ini.
Tampak hadir Wakil Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan
Kewirausahaan IPB, Prof Erika Budiarti Laconi serta Direktur
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, Dr. Alim
Setiawan. ( /zul)
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Pesan Rektor IPB Agar Alumni IPB Menang di Era Disrupsi

S

ekitar 900 mahasiswa Program Keahlian Komunikasi,
Sekolah Vokasi, Institut Pertanian Bogor (IPB)
mengadakan Kuliah Umum dan Buka Puasa Bersama
Rektor, Minggu (20/5) di Kampus IPB Baranangsiang (20/5).
Kompak menggunakan baju lapang Program Keahlian
Komunikasi IPB yang berwarna hitam, mahasiswa
memenuhi ruangan dengan antuasiasme tinggi untuk
dapat bertemu langsung dan mendapatkan ilmu dari
Rektor IPB, Dr. Arif Satria.
Rektor IPB mengajak mahasiswa yang hadir untuk berpikir
sederhana tentang keilmuan komunikasi, dimulai dari
pengertian dasar hingga penerapannya di dunia kerja.
Rektor IPB menjelaskan beberapa pilar dalam komunikasi
yaitu kredibilitas yang dibangun karena adanya trust,
kompetensi dalam bentuk keahlian-keahlian bermanfaat,
dan kepedulian. “Hal yang terpenting dalam mendorong
seseorang menjadi sukses ialah kejujuran,” kata Rektor IPB.
Selain menjelaskan tentang nilai karakter dalam
mendorong kesuksesan di kehidupan sehari-hari khususnya
di dunia kerja, Rektor juga menjelaskan fenomena disrupsi
yang dihadapi kaum milenial. Suatu kondisi yang
digambarkan dengan 90 persen generasi muda tidak
membaca koran, tapi membaca berita elektronik.
Rektor IPB memberikan contoh real tentang era disrupsi
yang dialami Nokia versus Smartphone belasan tahun lalu.
Nokia, sebut Rektor IPB, merupakan contoh perusahaan
yang gagal menjawab perubahan.

"Kegagalan hadir karena ketidakmampuan kita dalam
membaca perubahan. Saingan IPB saat ini bukan lagi
perguruan tinggi dalam negeri, sebab mereka miliki kondisi
yang sama dengan kita. Saingan kita di masa depan adalah
Go-University, pendirinya Gojek. IPB menghadapi pesaingpesaing yang tak terduga. Hanya orang-orang yang mampu
membaca perubahan yang bisa bertahan," papar Rektor IPB.
Lebih lanjut Rektor IPB menambahkan beberapa skill yang
mampu membuat alumni IPB menang di era ini yang
dirangkum dalam 4C yaitu Communication (komunikasi),
Collaboration (kolaborasi), Creativity (kreativitas) and
Critical (berpikir kritis). Kemampuan berbicara, kemampuan
menyapa, kemampuan bernegosiasi itu yang paling
penting dalam dunia kerja, dimanapun para alumni IPB
berada.
"Sekolah Vokasi IPB ke depan akan kian bergengsi dan
diminati banyak siswa. Pemerintah mendorong
berkembangnya sekolah vokasi karena dianggap mampu
merespon cepat perubahan. Contohnya bisa jadi di masa
depan, ketika permintaan kafe dan minuman kopi
diadakan, bidang keahlian dalam pengelolaan kopi bisa
segera buka sehingga lulusannya bisa jadi barista,” jelasnya.
Koordinator Program Keahlian Komunikasi, Sekolah Vokasi
IPB Dr. Wahyu Budi Priatna dalam sambutannya
menyampaikan, "Ini adalah hari yang berbahagia bagi kita
semua, karena hari ini kita bisa bertatap muka dengan
Rektor IPB yang memberikan motivasi. Saya berharap
seluruh mahasiswa dapat mendengarkan dengan baik,
memahaminya dengan baik dan bisa melaksanakannya.
Mudah-mudahan bisa memotivasi kita, agar bisa sukses,”
ujar Dr. Wahyu.
Direktur Sekolah Vokasi IPB, Dr. Bagus Priyo Purwanto dalam
sambutannya juga menyambut baik adanya kegiatan buka
puasa bersama lintas angkatan ini, terlebih diisi dengan
kuliah umum bersama Rektor IPB. "Terima kasih kepada Dr.
Arif Satria yang sudah menyediakan waktu untuk
berkumpul bersama kita untuk menyampaikan beberapa
hal yang akan menjadi bekal kalian di dunia kerja," kata Dr.
Bagus. Tampak hadir Wakil Direktur Bidang Sumberdaya,
Kerjasama dan Pengembangan, Sekolah Vokasi IPB, Dr. Iwan
Riswandi, Kepala Tata Usaha Diploma, Herlina Retnowati
M.Si, dosen dan tenaga kependidikan. (ﬀ/ris)
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Dokter Hewan Punya Peranan dalam Menyadarkan Masyarakat
Tentang Pentingnya Konservasi Satwa Liar
cepat cermat veteriner, dan lomba karya tulis ilmiah.
Lomba poster yakni membuat poster terkait masalah satwa
liar yang ada di Indonesia. Melalui lomba poster ini
diharapkan bisa memberikan informasi penting atau
mengedukasi masyarakat agar tetap menjaga satwa liar
yang ada di Indonesia.
Lomba lm edukasi memiliki konten lm singkat yang
dapat memberikan informasi penting atau mengedukasi
masyarakat betapa pentingnya menjaga konservasi satwa
liar di Indonesia.

B

adan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH) Institut Pertanian Bogor
(IPB) menggelar “National Veterinary Competition”
Ke-3 yang diikuti oleh 8 perguruan tinggi di Indonesia di
Common Class Room, Kampus IPB Dramaga (18-20/5).
M Al nanda Satriagung selaku Ketua Pelaksana
menyatakan harapannya, "Dari kegiatan ini adalah dapat
meningkatkan rasa cinta mahasiswa kedokteran hewan
terhadap profesinya di masa depan, dapat menjalin
persaudaraan dan kebersamaan antar mahasiswa
kedokteran hewan di seluruh Indonesia, dapat
meningkatkan pengetahuan terhadap konsep konservasi
satwa liar serta turut dalam pengendalian status konservasi
dari satwa-satwa liar terutama yang berada di Indonesia,"
ujar Al .
Narasumber dalam seminar nasional ini yaitu drh Ali Rizky
Arasyi (Emergency Center for Transboundary Animal
Desease FAO Indonesia), kemudian dilanjut dengan
narasumber kedua oleh Dr drh Joko Pamungkas, MSc
sebagai Dosen Tetap Divisi Mikrobiologi Medik.

Lomba cepat cermat veteriner melatih ketangkasan baik
dalam menjawab soal-soal tertulis terkait materi
kedokteran hewan, maupun menjawab soal-soal lisan
dengan cepat dan cermat.
Lomba terakhir adalah lomba karya tulis ilmiah, setiap tim
(kelompok) lomba mempresentasikan masing-masing ide
ilmiah yang dapat mendukung dalam pengendalian jumlah
satwa liar yang ada di Indonesia.
“National Veterinary Competition” tahun ini sangat bagus,
kreatif, dan sangat penting juga karena bukan hanya ikut
lomba saja tapi bertemu teman-teman baru itu
menyenangkan, apalagi bertemu mahasiswa kedokteran
hewan se-Indonesia. Saya dan yang lainnya bisa saling
bertukar pikiran bagaimana proses belajar mengajar di
universitas masing-masing, kurikulum pendidikan, materi
kuliah, materi praktikum, dan aktivitas mahasiswa selain
kuliah. Dan untuk kompetisi ini menang atau tidak menang
itu bukan tujuan utamanya karena yang utama adalah
pengalamannya, bisa mengenal satu sama yang lain antar
mahasiswa kedokteran hewan se-Indonesia, bercerita, dan
tetap menjalin hubungan baik untuk ke depannya,” ujar
Annisa M sebagai salah satu peserta. (LS/Zul)

Keduanya menegaskan bahwa mahasiswa kedokteran
hewan berperan dalam meningkatkan kesadaran
masyarakat akan keberlanjutan konservasi satwa liar di
Indonesia. Satwa liar berfungsi dalam keseimbangan
ekosistem, ekonomi, riset dan penelitian, regenerasi hutan
dan pertanian, bank genetik, serta pariwisata dan budaya.
Sehingga perlu menjaga habitat satwa liar, mengendalikan
atau mengontrol kepunahan satwa liar dari perburuan dan
perdagangan bebas.
Ada beragam lomba dalam “National Veterinary
Competition” ini yaitu lomba poster, lm edukasi, lomba
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1000 Mahasiswa IPB Siap Juarai Ramadhan dengan Al-qur’an
adalah tugas kita yang diawali dengan prestasi-prestasi,”
ujar Prof. Didin.
Pada sesi selanjutnya adalah talkshow bersama dua tokoh
yang berprestasi dengan Al-qur’an, yaitu Rifdah Farnidah
(Juara 1 MHQ International) dan Luqni Maulana Hidayat
(Ketua LPQ Al-Hurriyyah). Dalam seminar tersebut, setiap
pembicara menyampaikan tips dan trik berinteraksi dan
berprestasi dengan Al-Qur’an.

B

ertepatan dengan datangnya bulan Suci Ramadhan,
Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU)
Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Studium
Generale Mata Kuliah Dasar Umum Pendidikan Agama
Islam (PAI) yang bertajuk “Ramadhan Juara, Prestasiku
Mendunia”. Kegiatan ini digelar di Graha Widya Wisuda
Kampus IPB Dramaga, Sabtu (19/05) dan diikuti lebih dari
1000 mahasiswa.
“Alhamdulillah Studium Generale ini terlaksana pada saat
bulan suci Ramadhan. Pada momentum bulan puasa ini
kita mengajak semua untuk menjadi pribadi yang sukses
dan bertakwa. Insya Allah semua mahasiswa di sini dapat
memanfaatkan materi yang diberikan sebagai bekal untuk
menjadi orang sukses di bulan Ramadhan,” jelas Drs.
Romly, M.Ag selaku Koordinator Mata Kuliah Dasar Umum
PAI.
Rangkaian kegiatan sudah dimulai sejak bulan April yang
diawali perlombaan untuk seluruh mahasiswa yang
mengambil mata kuliah PAI di semester ini. Lomba tersebut
diantaranya lomba nasyid, kaligra , vidgram islami, cipta
puisi, cerita inspiratif, dan poster Islami. Dalam acara
studium generale ini juga diberikan penghargaan pada
pemenang di masing-masing cabang lomba.

“Motivasi saya menghafal adalah untuk membahagiakan
kedua orangtua saya. Untuk mencapai tahap berprestasi
seperti ini, kita harus mampu mengenal diri kita sendiri,
tidak perlu menjadi orang lain untuk berhasil karena 99
persen keberhasilan ditentukan oleh kemauan, kerja keras,
dan usaha yang efektif serta diiringi oleh kedekatan kita
kepada Allah dan doa orangtua. Syarat menghafal yang
pertama adalah luruskan niat hanya untuk Allah, perbaiki
bacaan Al-qur’an, kemudian istiqomah dengan metode
yang kita pilih,” jelas Rifda.
Sedangkan Luqni menyampaikan bahwa mahasiswa yang
ingin mempelajari Al-qur’an dapat mengikuti program
tahsin melalui lembaga pengajaran Al-qur’an di Masjid AlHurriyyah. “Orang yang belajar AL-qur’an kemudian
mengajarkannya adalah sebaik-baik manusia sesuai dalam
hadist Nabi SAW. Meskipun sebagai mahasiswa punya
banyak kegiatan akademik, organisasi, dan sebagainya,
tetapi kita tetap harus meluangkan waktu untuk belajar
dan menghafal Al-qur’an. Butuh perjuangan dan proses
untuk mencintai Al-qur’an. Oleh karena itu kami
menyediakan program pengajaran Al-qur’an bagi
mahasiswa yang ingin mempelajari Al-qur’an,” jelas Luqni.
(UAM/ris)

Studium Generale menghadirkan narasumber, Prof. Didin
Ha dhuddin menyampaikan materi tentang momentum
kebangkitan peradaban Islam. “Ramadhan adalah bulan
prestasi bagi individu maupun kelompok. Banyak tokoh
besar yang menjadikan bulan Ramadhan sebagai
pencapaian prestasi besar. Contohnya Buya Hamka dan
Imam Nawawi Al-Badri yang menyelesaikan karya besarnya
pada bulan Ramadhan. Kita harus memasang mindset
bahwa Ramadhan adalah bulan prestasi bukan bulan tidur.
Kita harus mengubah kebiasan kita untuk lebih banyak
berinteraksi dengan Al-qur’an serta buku-buku lain yang
mendukung. Karena membangun bangsa dan negara ini
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Selamat, Guru Besar IPB Ini Terpilih
Jadi Anggota Kehormatan IAFoST
berhutang budi pada banyak pihak, karena tidak mungkin
saya bisa seperti sekarang ini tanpa adanya peran orang
lain. Bagi saya penghargaan ini merupakan awal dari
kewajiban saya untuk dapat memberikan hal-hal yang
terbaik dan lebih profesional dalam bidang yang saya
tekuni ini," terang Prof. Hanny.
Terpilihnya Prof. Hanny sebagai bagian dari lAFoST tak
lepas dari rekam jejak dan kiprahnya dalam ilmu pangan
dan teknologi pangan terutama dalam membuat berbagai
inovasi. Pada tahun 2018, Prof. Hanny memegang posisi
penting pada institusi maupun berbagai asosiasi di bidang
terkait. Misalnya, sebagai Head of Food Chemistry Division,
Hokkaido University Ambassador, President of Indonesian
Society for Functional Foods and Nutraceuticals (ISFFN),
President of Indonesian Flavor and Fragrance Association
(AFFI), selain sebagai peneliti di Biopharmaca Research
Center dan Seafast IPB.
Mendedikasikan dirinya untuk pendidikan anak bangsa
telah ia tekuni sejak lulus dari perguruan tinggi pada tahun
1982. Selama kurang lebih 36 tahun, ia berkiprah menjadi
seorang pendidik sekaligus ilmuwan di bidang ilmu dan
teknologi pangan.

P

rof. Hanny Wijaya, Guru Besar bidang ilmu dan
teknologi pangan Institut Pertanian Bogor (IPB),
terpilih menjadi anggota kehormatan IAFoST
(International Academy of Food Science and Technology)
pada tahun 2018. Inagurasi tahun ini akan diselenggarakan
pada kongres IUFoST (International Union of Food Science
and Technology) di Mumbai, India pada tanggal 23-27
Oktober 2018.
Prof. Hanny merupakan satu-satunya perwakilan yang
terpilih dari Indonesia. Perwakilan direkomendasikan oleh
Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI)
setelah tahapan penyaringan.
"Awalnya saya tidak terlalu berharap banyak bisa terpilih
karena teman-teman nominasi lainnya memiliki track
record yang bagus-bagus juga. Ketika terpilih, saya sangat
bahagia. Terlebih setelah tahapan yang dilalui.
Memperoleh penghargaan bergengsi ini tentunya
merupakan sebuah kebanggaan, karena berarti kiprah saya
diakui. Akan tetapi di sisi lain, saya juga merasa semakin

Prof. Hanny menyampaikan prinsip hidupnya untuk tidak
berhasil di atas kegagalan orang lain. Prinsip kedua ialah
melakukan sesuatu harus sepenuh hati dan dikerjakan
secara totalitas. Prinsip ketiga yakni mencintai pekerjaan
yang ditekuni disertai kejujuran komitmen. "Saya tidak mau
sekedar menjadi kuli, yang melakukan sesuatu karena
perintah. Jadi dalam bekerja harus ada semangat untuk
bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan
yang disertai semangat inovasi. Selain itu, harus selalu
gigih agar bisa berguna buat diri sendiri dan buat orang
lain juga," tambahnya. Prinsip inilah yang tetap menjadi
motivasi untuknya dalam berkarya, meskipun tidak bisa
dipungkiri bahwa sering terkendala dengan kondisi
infrastruktur Indonesia yang masih serba terbatas.
Keahliannya dalam ilmu dan teknologi pangan,
membuatnya mendapat banyak sekali tawaran untuk
mengabdi di luar negeri. "Saya lebih memilih untuk
mengabdi di Indonesia yang merupakan tanah kelahiran
saya. Bagi saya lebih baik merana di negara sendiri
daripada hebat di negara orang tapi hanya sebagai tamu,"
ungkap Prof Hanny Wijaya, sang Peracik Permen Minyak
Kayu Putih (Cajuputs Candy) ini. (SMH/ris)
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Peneliti IPB Ciptakan Minuman Jeli Okra dan Stroberi
keseimbangan cairan di dalam tubuh. Penelitian ini telah
dipresentasikan pada pertemuan Ikatan Profesor
Indonesia-Malaysia (IPIMA) di Malaysia pada tanggal 6-9
November 2017. Menurut Prof. Evy, okra merupakan
sejenis sayuran yang berasal dari Afrika, namun
pemanfaatannya di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini
dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang mengenal
sayuran ini. Padahal okra dapat berfungsi sebagai obat
tradisional. Okra sangat baik dikonsumsi penderita kanker,
diabetes, hipertensi, dan rabun jauh, karena tingginya
kandungan antioksidan yang terdapat pada sayuran ini.
“Dalam seratus gram polong okra mengandung 33 kilo
kalori, 1,93 gram protein, 3,2 gram serat pangan, 82
miligram kalsium, 299 miligram kalium, 7 miligram
natrium, 23 miligram vitamin C, 60 μg folat, 716 IU vitamin
A, dan 31,3 μg vitamin K.

T

im peneliti Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas
Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (Fema IPB)
membuat minuman jeli dari sayur okra dan buah
stroberi. Peneliti tersebut beranggotakan : Prof. Evy
Damayanthi, Brian Sugara, dan Karsi Ambarwati.
“Minuman ini sebagai salah satu pengembangan produk
berbahan dasar sayur okra dan buah stroberi. Minuman ini
diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk
membantu meningkatkan konsumsi sayur dan buah.
Sebab, minuman jeli merupakan salah satu minuman yang
banyak digemari oleh semua kalangan,” kata Prof. Evy.

Pada penelitian dibuat lima formulasi perbandingan sari
okra dan sari stroberi yaitu 100:0 (F1), 80:20 (F2), 70:30 (F3),
60:40 (F4), dan 50:50 (F5). Berdasarkan pertimbangan dari
hasil organoleptik atau daya terima panelis terhadap
masing-masing formula dan hasil analisis kandungan gizi
terbaik, didapatkan formula F2 (perbandingan sari okra
dan sari stroberi 80 : 20) sebagai formula terpilih.
Kontribusi zat gizi kalium dan natrium terhadap angka
kecukupan gizi (AKG) formula terpilih (F2) ini yaitu 2,8
persen kalium dan 1,8 persen natrium. Nilai ekonomis
harga mineral per satu satuan (miligram) pada produk
terpilih (F2) adalah Rp 22 per miligram untuk kalium dan
Rp 106 per miligram untuk natrium. (WWM/ris)

Selain dijadikan sebagai obat tradisional dan bahan
masakan, sayur okra juga dapat dijadikan minuman jeli
karena tekstur okra yang kenyal serta berlendir. Namun
rasa, warna, dan aroma langu pada okra tersebut kurang
cocok untuk dijadikan minuman jeli. “Oleh karena itu,
dilakukan penambahan perisa alami dengan buah. Salah
satu buah yang memiliki sifat pewarna alami dan rasa yang
manis segar adalah stroberi. Stroberi juga kaya antioksidan
dan memiliki khasiat yang sangat banyak. Di samping itu,
stroberi juga mengandung vitamin C, serat, folat, kalium,
serta rendah kalori,” ungkap Prof. Evy.
Walhasil, minuman jeli okra dan stroberi ini mengandung
kalium dan natrium yang membantu menjaga
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Peneliti IPB Temukan Obat Antidiabetes Alami dari Cacing Laut
cacing Siphonosoma australe terbukti memiliki aktivitas
antihiperglikemik. Saya mencoba memformulasikan
ekstrak cacing ini dalam bentuk kapsul agar mudah
dimanfaatkan,” ungkap Fauziyyah.
Fauziyyah melakukan penelitian dengan judul Aktivitas
Antihiperglikemik Kapsul Ekstrak Cacing Laut Siphonosoma
australe pada Tikus Galur Sprague Dawley yang Diinduksi
Streptozotocin. Dalam penelitiannya, Fauziyyah
mengujikan kapsul ekstrak cacing S. australe ke hewan uji
tikus galur Sprague Dawley. Pengamatan dilakukan untuk
melihat pengaruh cacing laut terhadap kadar gula darah,
bobot badan, jumlah konsumsi air, SGOT, dan SGPT. Kapsul
pada penelitian ini diformulasikan pada dosis 22,5 dan 45
miligram per kilogram berat badan.

D

iabetes melitus merupakan penyakit mematikan
nomor tiga di Indonesia setelah stroke dan
serangan jantung. Penyakit ini lebih dikenal
dengan sebutan kencing manis. International Diabetes
Federation menyatakan di tahun 2014 terdapat 9, 1 juta
kasus diabetes di Indonesia dengan prevalensi 5,81 persen.
Jumlah penderita diabetes yang meninggal pada rentang
usia 20-79 tahun di Indonesia berjumlah 176 ribu jiwa.
Pengendalian gula darah sangat penting dilakukan untuk
mencegah komplikasi dari diabetes. Hal inilah yang
mendorong mahasiswa Departemen Teknologi Hasil
Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut
Pertanian Bogor (IPB), Fauziyyah Dityaningtiastuti
melakukan penelitian ekstrak cacing Siphonosoma australe
sebagai obat antidiabetes dan bisa dikonsumsi dengan
mudah oleh masyarakat luas. Penelitian ini di bawah
bimbingan Prof. Sri Purwaningsih dan Prof. Ekowati
Handharyani.

Hasil penelitiannya menunjukkan ekstrak cacing S. australe
memiliki kandungan bioaktif alkaloid, avonoid, steroid,
saponin, dan triterpenoid. Pengamatan kadar gula darah
menunjukkan ekstrak S. australe dosis 45 miligram per
kilogram per berat badan dapat menurunkan kadar gula
darah tikus sebesar 117,33 mg/dL dan memperbaiki fungsi
hati dengan nilai SGOT dan SGPT sebanyak 314 U/L dan
200 U/L.
Menurut Fauziyyah, kandungan senyawa aktif yang
terdapat pada ekstrak S. australe mampu menormalkan
kerusakan yang ada di hati. Kandungan alkaloid dan
avonoidnya memiliki aktivitas hipoglikemik dan dapat
menghambat kerja enzim alfa glukosidase sebagai
antidiabetes. Fauziyyah berharap hasil penelitiannya ini
dapat menjadi sumber informasi bahan nutraseutika
maupun farmaseutika. “Saya juga berharap penelitian ini
bisa diaplikasikan untuk pengobatan diabetes,” tambahnya.
(NIRS/ris)

Obat yang sering digunakan dalam terapi diabetes adalah
terapi insulin dan Obat Hipoglikemik Oral (OHO).
Penggunaan obat tersebut dapat menimbulkan efek
samping dan membutuhkan biaya yang mahal. Hal ini
mendorong banyak orang untuk beralih pada pengobatan
alami dalam mengatasi diabetes. “Salah satu sumber alam
yang memiliki potensi untuk dikembangkan untuk
pengobatan diabetes adalah cacing laut Siphonosoma
australe. Penelitian terdahulu menunjukkan cacing S.
australe memiliki aktivitas antihiperglikemik dan dapat
menurunkan rata-rata kadar glukosa darah saat
diujicobakan pada tikus. Namun, pengembangan lebih
lanjut mengenai potensi ini belum dilakukan. Ekstrak
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