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Terbit Setiap Senin-Rabu-Jum’at

nstitut Pertanian Bogor (IPB) melaksanakan program Kuliah Kerja Profesi (KKP) Isebagai implementasi Tridarma Perguruan Tinggi. Kegiatan KKP IPB mengusung 
tema “Pengintegrasian Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 

Pengarusutamaan Pertanian” dengan subtema “Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 
Pertanian dan Pekarangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan Nasional”. 
Pelepasan mahasiswa KKP IPB ini dilakukan pada (28/6) di lapangan Gedung Rektorat 
Andi Hakim Nasoetion Kampus IPB Dramaga. Rektor IPB, Prof. Dr. Ir.  Herry 
Suhardiyanto M.Sc dalam sambutan dan pelepasan mahasiwa KKP mengatakan, “Harus 
bisa terintegrasi antara pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam 
pengarusutamaan pertanian. Harapannya, mahasiswa KPP IPB dapat memberikan 
solusi atau pemecahan masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat khususnya 
masalah produksi pertanian, tata niaga, sarana produksi pertanian, kesejahteraan 

masyarakat, dan penataan lingkungan. 
Selain itu, mahasiswa juga harus menjaga 
etika dan nama baik almamater IPB di 
masyarakat.”

Wakil Kepala Bidang Pengabdian kepada 
Masyarakat, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
IPB, Dr. Hartoyo menyampaikan, “KKP IPB 
diharapkan dapat digunakan sebagai 
w a h a n a  p e m b e l a j a r a n  d a n 
pengembangan profesi mahasiswa, 
memberikan manfaat bagi masyarakat di 
lokasi KKP dan berkontribusi positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.  
Mahasiswa peserta KKP IPB tahun ini 
sebanyak 1.452 mahasiswa, terdiri dari 4 
fakultas yang terlibat diantaranya: 
Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, 
Fakultas Ekonomi Manajemen, dan 
Fakultas  Ekologi  Manusia  mereka 
berangkat  ke  18  lokas i  d i  Bogor, 
Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, 
Tegal ,  Jombang,  C i lacap,  Natuna, 
Sumbawa Barat, Sukabumi, Garut, 
Bandung ,  Kun ingan ,  Pur wakarta , 
Muaraenim, Bojonegoro, dan Kediri,” 
paparnya.  

Diharapkan dengan kegiatan KKP ini dapat 
mendewasakan cara berfikir, bersikap, 
dan bertindak serta meningkatkan daya 
p e n a l a ra n  m a h a s i swa  I P B  d a l a m 
melakukan pengkajian, perumusan, dan 
p e m e c a h a n  m a s a l a h  s e c a r a 

Rektor IPB Melepas Mahasiswa 
Peserta Kuliah Kerja Profesi



osen mengajar mahasiswa sudah biasa, Ddosen meneliti dengan mahasiswa sudah 
biasa. Dosen mengajar masyarakat dengan 

mendalang baru luar biasa.  Dr.Ir. Jarwadi Budi 
Hernowo, M.ScF, dosen Departemen Konservasi 
Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas 
Kehutanan IPB berkesempatan mendalang ketika 
menjadi narasumber dalam Dialog Pakar IPB di Siaran 
Pedesaan RRI 93,75 FM, belum lama ini. Ki Jarwadi, 
begitu ia biasa disapa teman sejawatnya, mengatakan 
pertanian merupakan basis utama dalam menghidupi 
dan menggerakan kehidupan bangsa Indonesia. 

Ki Jarwadi berpendapat, dalam membangun 
pertanian Indonesia harus berlandaskan seni budaya 
konservasi. Konservasi yang dimaksud adalah 
pertanian harus lestari dan berkelanjutan. Seni 
budaya konservasi mengartikan pertanian harus 
didasari seneng, endah, nengsemake lan irama. 
Budaya merupakan cita-cita yang bisa mewujudkan 
keindahan dalam pertanian yang berkelanjutan atau 
pertanian berbasis konservasi untuk mewujudkan 
lestari hasil, lestari usaha, lestari sosial pertanian, dan 
lestari lingkungan. 

Dalang dan wayang dapat menyampaikan filosofi 
pertanian pada saat adegan limbuk dan cangik 
ataupun adegan goro-goro punokawan. Dalam 
memberikan motivasi untuk para petani disampaikan 
contoh nyata di lapangan, misalnya Pandawa dalam 
membangun kerajaan Amarta dengan membuka 
hutan seperlunya, tidak merusak tatanan lingkungan, 
menghindari menebang pohon sembarangan. 
Hasilnya, Pandawa bisa membangun kerajaan yang 
indah dengan lingkungan yang tertata rapi. Dapat 
dicontohkan pula,  menggarap tanah harus 
diperlakukan dengan baik, dengan kasih sayang, 
jangan asal-asalan. 

Mengenai peran petani, Ki Jarwadi menyatakan 
bahwa “Petani adalah profesi mulia kita harus 
menghargai, menghormati. Sudah sepantasnya kita 
memberi perhatian lebih. Kalau bukan kita siapa lagi, 
kalau bukan sekarang kapan lagi. Ayo kita bantu 
petani kita dengan jujur, dengan memberi pengertian 
yang sederhana melalui hiburan wayang. Hayu-hayu 
kang samyo miarso,” pungkasnya. (wly)

Ki Jarwadi, Dosen KSHP 
Mendalang di RRI

Mahasiswa Teknologi Pangan IPB 
Sabet Juara 1 dan 3 

Kompetisi InovasiTeknologi Pangan Dunia

restasi di kancah internasional kini kembali terukir melalui dua tim mahasiswa Pprogram sarjana Teknologi Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan 
(ITP), Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), Institut Pertanian Bogor. Dua tim 

mahasiswa ini berhasil menjadi juara ke-1 dan ke-3 kategori peserta internasional 
dalam kompetisi Developing Solutions for Developing Countries (DSDC), 
diselenggarakan oleh Institute of Food Technologists Student Association (IFTSA) 
yang merupakan salah satu chapter di bawah Institute of Food Technologists (IFT). 
Kompetisi ini diselenggarakan dalam rangka kegiatan IFT Annual Meeting+Food Expo 
di New Orleans, Amerika Serikat pada tanggal 21-24 Juni 2014. Kedua tim yang 
berhasil menjadi pemenang kompetisi ini adalah tim “Floya” yang beranggotakan 
Stella Alinneshia, Afifah Zahra Agista, dan Nesya Nova Febriane (sebagai pemenang 
ke-1), dan tim “Soymuch” yang beranggotakan Gunawan Sanjaya, Amelia Septiany, 
dan Dyah Sekar Alamanda (sebagai pemenang ke-3). Finalis yang merebut juara ke-2 
yaitu tim “Sunnysoy” yang merupakan mahasiswa pascasarjana (magister dan 
doktor) Universiti Putra Malaysia (UPM). Prestasi membanggakan ini kembali terukir 
setelah sebelumnya tim IPB menjadi pemenang ke-2 dan ke-3 pada kompetisi DSDC 
tahun 2013 di Chicago, Amerika Serikat. 

Penentuan pemenang di kompetisi DSDC-IFTSA tahun 2014 ini melalui proses yang 
panjang dan ketat oleh tim juri dari universitas dan industri pangan di Amerika Serikat, 
yaitu mulai dari tahapan seleksi pre-proposal, final proposal, dan presentasi oral. 
Pada tahap seleksi awal, sebanyak 49 pre-proposal dari seluruh dunia dinilai dan 
ditetapkan 6 tim yang diundang ke kompetisi DSDC-IFTSA di New Orleans, Amerika 
Serikat, yaitu 3 tim dari internasional dan 3 tim dari wilayah domestik (Amerika 
Serikat). Tim Floya dan Soymuch dari IPB merupakan 2 tim internasional yang lolos 
dalam proses seleksi tersebut, kemudian tim Sunnysoy dari UPM (Malaysia). Untuk 
selanjutnya, tim mahasiswa harus mempersiapkan final proposal dan melakukan 
penelitian selama 3 bulan untuk pengembangan produk pangan, sebagaimana yang 
telah diusulkan dalam pre-proposal. Final proposal dan presentasi oral menjadi 
kriteria penilaian oleh tim juri dalam menetapkan pemenang kompetisi ini. Tim 
mahasiswa mempresentasikan hasil karyanya di hadapan tim juri dan peserta 
konferensi IFT pada 23 Juni 2014 di Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans. 
Tim juri yang berpartisipasi dalam penilaian adalah ilmuwan dari universitas di 
Amerika Serikat dan praktisi dari industri pangan. Pengumuman pemenang DSDC-
IFTSA dilakukan di Grand Ballroom Hilton Hotel Riverside New Orleans dalam Closing 
Ceremony & Annual College Bowl Competition pada 23 Juni 2014. 

Produk Floya dan Soymuch merupakan konsep produk pangan yang dikembangkan 
untuk memanfaatkan produk samping industri minyak nabati di Afrika berupa ampas 
biji kedelai (soybean meal) dan biji bunga matahari (sunflower meal) yang berpotensi 
memberi dampak positif baik dari segi kesehatan maupun ekonomi masyarakat 
Afrika. Floya merupakan produk bubur instan yang terbuat dari soybean meal, 
sunflower meal, dan sorghum yang difermentasi bakteri asam laktat serta ditambah 
ingredien buah mangga kering. Sasaran produk ini yaitu untuk penderita Protein-
Energy Malnutrition (PEM) terutama usia balita karena produk ini memiliki 
kandungan protein yang tinggi. Sementara itu, tim Soymuch mengembangkan produk 
pangan dalam bentuk cookies yang terbuat dari soybean meal yang difermentasi 
kapang, sunflower meal, tepung singkong serta ingredien lainnya. Produk ini 
mengandung protein, karbohidrat, dan serat pangan serta dapat dikonsumsi 
masyarakat Afrika di atas umur tiga tahun. Hal yang perlu dipertimbangkan terkait 
konsep produk yang dikembangkan adalah potensinya untuk dapat diaplikasikan di 
wilayah sasaran dengan memperhatikan kondisi sosio-ekonomi, budaya, 
ketersediaan bahan baku di lokasi sasaran, serta potensinya untuk dikembangkan 
menjadi industri pangan untuk dapat menggerakkan roda perekonomian di wilayah 
sasaran. (*)
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