
Kantor Hukum, Promosi dan Humas IPBIPBP
 a

 r
 i

 w
 a

 r
 a

Penanggung Jawab : Yatri Indah Kusumastuti Pimpinan Redaksi: Siti Nuryati Redaktur Pelaksana: Dedeh Hartati 

Editor: Nabiela Rizki Alifa Reporter :  Siti Zulaedah, Nunung Munawaroh,  Rio Fatahilah, Awaludin, Waluya S Layout : Devi  

Fotografer: Cecep AW, Bambang A, Sirkulasi: Agus Budi P, Endih M, Untung Alamat Redaksi: Humas IPB Gd. Andi Hakim 

Nasoetion, Rektorat Lt. 1, Kampus IPB Darmaga Telp. : (0251) 8425635,  Email: humas@apps.ipb.ac.id

Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

Setiap Selasa, Pukul : 19.30 - 20.00 WIB
Pakar IPB di “ Siaran Pedesaan RRI “ 93,75 FM

PARIWARA IPB/ Juni 2014/ Volume 102

DENGARKAN...!

ebanyak 2.648 mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) peserta program Bina Cinta SLingkungan (BCL) 2014 secara resmi dilepas oleh Rektor IPB Prof Dr Herry Suhardiyanto, 
Jumat (20/6) di lapangan Gymnasium Kampus IPB Dramaga Bogor. Ribuan mahasiswa Tingkat 

Persiapan Bersama (TPB) tersebut telah memenuhi lapangan sejak pukul 06.00 WIB. Sorak-sorai 
mahasiswa terus membahana mengiringi kegiatan yang  untuk pertama kalinya diadakan di IPB dan 
di Indonesia ini.

Rektor IPB dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pelaksana BCL, dalam 
hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bekerjasama dengan 
Direktorat Tingkat Persiapan Bersama (TPB) IPB. Menurut Rektor, kegiatan yang melibatkan banyak 
mahasiswa ini adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta kepada tanah air.  “Kesadaran untuk peduli 
kepada lingkungan sekitar adalah ciri kecendekiawanan. Para mahasiswa peserta Bina Cinta 
Lingkungan adalah kader-kader akademisi penggerak pertanian dari kampus rakyat yang akan 
membawa kemajuan bagi negara Indonesia tercinta,” seru Rektor di hadapan ribuan peserta BCL. 

Rektor IPB Lepas Ribuan Mahasiswa IPB 
Peserta BCL

Pelepasan kegiatan BCL ditandai dengan 
penyerahan alat kebersihan dan bibit 
tanaman buah pala oleh Rektor IPB kepada 
26 mahasiswa perwakilan dari 13 desa. Ke-13 
desa tersebut adalah Babakan, Benteng, 
C ibanteng,  C iherang,  C ihideung I l i r, 
Cikarawang, Dramaga, Neglasari, Purwasari, 
Sinarsari, Sukadamai, Sukawening, dan 
Situgede.  Ketua Panitia Dr I Wayan Astika 
melaporkan, kegiatan BCL 2014 dilaksanakan 
di 13 desa lingkar kampus selama 3 hari, yaitu 
pada tanggal 20-22 Juni 2014. Peserta yang 
terlibat kegiatan kebersihan lingkungan 
sebanyak 2.648 mahasiswa, dan peserta yang 
terlibat kegiatan penghijauan sebanyak 294 
mahasiswa. Mereka didampingi 22 orang 
dosen pembimbing, dan 32 orang Senior 
Residence dari Asrama TPB dan mahasiswa 
peserta SUIJI 2013/2014.  

Pada kesempatan  yang sama, Kepala LPPM 
IPB Dr Prastowo mengemukakan, IPB 
diharapkan berperan dalam pengembangan 
wilayah, khususnya wilayah pedesaan di 
sekitar kampus. Untuk ini  I P B  telah 
melaksanakannya di 17 desa lingkar kampus. 
“Kemampuan mahasiswa berinteraksi 
dengan masyarakat  dan kepedul ian 
mahasiswa terhadap lingkungan perlu 
dipupuk dan dilatih sejak dini di Tingkat 
Persiapan Bersama, karena akan bermanfaat  
dalam pelaksanaan turun ke lapangan pada 
semester-semester berikutnya,” papar Dr 
Prastowo yang didampingi Wakil Kepala 
LPPM Bidang Penelitian Prof Dr Agik 
Suprayogi dan Wakil Kepala LPPM Bidang 
Pengabdian kepada Masyarakat Dr Hartoyo. 
(nm)



Pada 21 Juni 2014, IPB menggelar Orasi Ilmiah tiga Guru Besar.  Kegiatan yang difasilitasi oleh Direktorat Administrasi Pendidikan 
ini bertempat di Auditorium Rektorat Andi Hakim Nasoetion. Berikut ringkasan orasi ilmiah tersebut:

Prof Dr Slamet Budijanto
Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian
Beras Analog Sebagai Vehicle Penganekaragaman 
Pangan

Beras analog adalah beras 
yang dibuat dari sumber 
karbohidrat lokal non 
beras, seperti jagung, 
hotong, ubikayu, ubijalar, 
dan sumber karbohidrat 
lainnya dimana semua 
bahan dasarnya dapat 
tumbuh dengan baik di 
Indones ia .   Ps iko log i 
masyarakat Indonesia 
berupa kebiasaan makan 

nasi (berupa butiran), juga  status social berupa 
perasaan bergengsi jika mengkonsumsi beras menjadi 
pertimbangan lain pengembangan beras analog.  
Solusi impor untuk mengatasi kurangnya ketersediaan 
beras dalam negeri tentu bukan solusi terbaik.  Untuk 
i t u  p e r c e p a t a n  d a n  p e n g u a t a n  p r o g r a m 
penganekaragaman pangan pokok harus dilakukan.  
Sayangnya kondisi tepung dari sumber karbohidrat 
lokal belum bisa mengungguli terigu yang memang 
memiliki faktor intristik. Oleh karena itu perlu upaya 
yang serius dan konsisten untuk mencari vehicle 
(kendaraan atau wahana) yang dapat membawa 
aneka sumber karbohidrat lokal non padi untuk 
menjadi salah satu pilihan pangan pokok. Maka 
terobosan yang dilakukan adalah mengembangkan 
teknologi pengolahan beras analog dari bahan baku 
l o ka l  s e l a i n  b e ra s  ya n g  d i h a ra p ka n  d a p at 
mengantarkan Indonesia sebagai bangsa yang 
berdaulat.  Teknologi pengolahan beras analog 
diharapkan menjadi terobosan dalam menghasilkan 
vehicle penganekaragaman pangan yang dapat 
d i t e r i m a  l u a s  o l e h  m a s y a ra k a t .   D e n g a n 
memanfaatkan bahan baku dari aneka sumber 
karbohidrat lokal non padi dan dapat diproduksi 
secara massal diharapkan beras analog dapat menjadi 
salah satu jawaban untuk mengantarkan aneka 
karbohidrat ke meja makan masyarakat Indonesia. 
Pertama kali dikembangkan di tahun 2011, kini beras 
analog juga sudah diproduksi dan dijual, tetapi dalam 
jumlah yang masih terbatas. Penelitian yang 
komprehensif dengan melibatkan ahli lintas disiplin 
dan melibatkan para pemangku kepentingan sangat 
d iper lukan untuk mendukung keberhasi lan 
pengembangan beras analog ke depan. Penelitian dan 
pengembangan terus di lakukan untuk lebih 
menguatkan penerimaan beras analog oleh 
masyarakat luas diantaranya kajian beras analog 
fungsional seperti beras analog rendah indeks 
glikemik, beras analog yang bisa memperbaiki 
metabolisme kolesterol dan beras analog yang dapat 
mencegah penyakit kanker. Atau dengan kata lain 
beras analog yang dapat mencegah terjadinya 
penyakit yang dikenal sebagai anti life style desease 
(penyakit degeratif). Dukungan pemerintah dapat 
dilakukan dengan turut mempromosikan beras analog 
adalah lebih sehat dan lebih praktis.

Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS
Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia
Komponen Fungsional Pangan, Gizi Seimbang Dan 
Nutrigenomik Untuk Mencegah Penyakit Tidak 
Menular Kronis Di Indonesia

Penyakit-penyakit tidak menular 
( P T M )  terutama penyak i t 
kardiovaskular, kanker, penyakit  
pernafasan kronis  dan diabetes,  
merupakan pembunuh terbesar 
di dunia (WHO 2013).  Penyebab 
P T M  bers i fat  mult i faktor, 
termasuk di antaranya adalah 
pola makan, polusi serta gaya 

hidup seperti aktivitas fisik dan merokok.  Masalah 
kegemukan dan PTM cenderung meningkat di 
Indonesia, dan akan menjadi beban keluarga, 
masyarakat dan negara bila tidak dicegah dan 
dikendalikan.  Indonesia kaya akan biodiversity 
komponen pangan fungsional pangan.  Pangan yang 
tidak mahal seperti bekatul, tomat, teh hijau dan teh 
h i ta m  m e n ga n d u n g  ko m p o n e n  f u n g s i o n a l 
antioksidan yang dapat mencegah atau memperbaiki 
PTM khususnya kanker, PJK dan DMT2.  Konsumsi 
beraneka ragam pangan dengan porsi yang sesuai 
dengan kebutuhan akan memberikan manfaat yang 
leb ih  bag i  kesehatan  tubuh karena  se la in 
menyediakan berbagai macam zat gizi  juga 
memberikan komponen fungsional khususnya 
senyawa antioksidan yang dapat mencegah PTM yang 
terkait dengan sindroma metabolik. Senyawa -
orizanol dan tokoferol pada minyak bekatul, likopen 
pada tomat, EGCG pada teh hijau, theaflavin dan 
thearubigin pada teh hitam serta keju rendah lemak 
yang mengandung minyak bekatul dan minyak jagung 
terbukti bermanfaat dalam mencegah PTM dan 
memperbaiki kesehatan.  Prof. Evy menemukan 
formula yang tepat sehingga cita rasa bekatul bisa 
diterima masyarakat luas. Inovasi yang dilakukannya 
adalah membuat fraksi minyak bekatul yang memiliki 
aktivitas antioksidan tinggi dikemas dalam bentuk 
minuman. Dibutuhkan perhatian yang memadai 
terhadap ketersediaan pangan, yang berhubungan 
dengan sistem pertanian dan teknologi pertanian, 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 
dan penggunaan pangan.  Faktor-faktor lainnya yaitu 
sumber ekonomi, pola demografi, aneka budaya, 
aktivitas fisik serta pengetahuan yang berhubungan 
dengan pemilihan pangan, pola penyakit dan aspek 
sosial (contohnya peranan perempuan) perlu juga 
mendapat perhatian.  Kajian nutrigenomik akan 
memberikan pemahaman yang penting tentang 
mekanisme kerja komponen fungsional di dalam 
pangan untuk mencegah dan memperbaik i 
kesehatan.  Dengan demikian pengembangan ilmu 
gizi di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan 
sumbangan untuk memecahkan masalah gizi dan 
kesehatan, melalui pendidikan, penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat.  Kurikulum ilmu gizi 
per lu  d iperkaya dengan memasukkan i lmu 
nutrigenomik di dalamnya untuk mengantispasi 
perkembangan ilmu gizi saat ini dan yang akan datang.

Prof. Dr. Ir. Muh. Yusram Massijaya, MS
Guru Besar Fakultas Kehutanan
Pengembangan Produk Komposit Untuk 
Mendukung Industr i  Pengolahan Kayu 
Indonesia

Untuk meningkatkan 
efisiensi pemanfaatan 
s u m b erd aya  h u ta n 
maka perlu diterapkan 
konsep “zero waste”, 
ya i tu  pemanfaatan 
s e l u r u h  b i o m a s s a 
h u t a n .  J e n i s - j e n i s 
industr i  perkayuan 
y a n g  m a m p u 
menerapkan konsep 

“zero waste”. Salah satunya adalah industri kayu 
komposit. Jenis industri kayu ini mampu 
m e n go l a h  s e m u a  j e n i s  b i o m a s s a  ya n g 
mengandung lignoselulosa menjadi produk 
komposit berkualitas tinggi.  

Istilah komposit dalam tulisan ini digunakan 
untuk menggambarkan produk yang terbuat dari 
bahan yang lebih kecil dan disatukan menjadi 
suatu produk menggunakan perekat atau matriks 
dengan bantuan pengempaan. Jenis-jenis produk 
komposit yang dikenal saat ini antara lain : kayu 
lapis, Laminated Veneer Lumber (LVL), papan 
partikel, Oriented Strand Board (OSB), papan 
serat, Parallel Strand Lumber (PSL), Glued 
Laminated Lumber (Glulam), Cross Laminated 
Lumber/Timber (C L L/C LT), Wood Plastic 
Composite (WPC), papan semen, papan gips dan 
nano komposit. Saat ini banyak industri 
pengolahan kayu yang kesulitan bahan baku, 
untuk itu perlu dilakukan diversifikasi bahan baku 
industri pengolahan kayu, peningkatan efisiensi 
penggunaan bahan baku, serta inovasi produk 
komposit yang sesuai dengan potensi bahan baku 
Indonesia dimasa mendatang. 

Bahan baku industri komposit masa depan tidak 
selalu dalam bentuk kayu, apalagi kayu 
berdiameter besar dari hutan alam. Beberapa 
hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah 
pertanian, perkebunan kelapa sawit, bambu, 
limbah plastik, kertas dan karton bekas dapat 
digunakan sebagai bahan baku produk komposit 
berkualitas tinggi, namun demikian dalam waktu 
dekat, potensi bahan baku yang paling mungkin 
dimanfaatkan sebagai bahan baku industry 
pengolahan kayu adalah kayu berdiameter kecil 
dari hutan tanaman industri dan hutan rakyat, 
limbah pemanenan hutan, limbah industry 
pengolahan kayu, bambu, dan limbah kelapa 
sawit. Pemanfaatan kayu berdiameter kecil, 
bambu dan limbah lignoselulosa sebagai bahan 
baku industri pengolahan kayu Indonesia di masa 
mendatang bukanlah pilihan tetapi sudah 
merupakan keharusan sebagai akibat dari 
perubahan suplai bahan baku kayu.

Orasi Ilmiah Tiga Guru Besar
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