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rof. Dr. Sjarifudin Baharsjah menerima Penghargaan Umali Awards merupakan 
U m a l i  A w a r d s  d a l a m  b i d a n g  agenda rutin dari SEARCA (Southeast Asian Ppembangunan pertanian. Umali Regional Center for Graduate Study and 

Awards adalah suatu penghargaan bergengsi Research in Agriculture) yang berpusat di Los 
di tingkat Asia Tenggara di Manila, Filipina. Banos, Filipina. Nama Umali Awards diambil 
Prof. Sjarifudin Baharsjah,  Guru Besar dari seorang tokoh pembangunan pertanian 
(emeritus) Ilmu Ekonomi Pertanian di Institut terkemuka Filipina Dioscoro l. Umali seorang 
Pertanian  Bogor (IPB), mantan menteri ilmuwan besar dan praktisi kebijakan 
pertanian RI pada era 1990-an ini orang pertanian serta Direktur SEARCA pertama. 
Indonesia pertama yang memperoleh Umali Sementara, SEARCA  adalah lembaga 
Awards. terkemuka dalam pendidikan pascasarjana 

dan penelitian komprehensif bidang 

Prof. Syarifudin Baharsjah 
Terima Umali Awards

pertanian yang dibentuk konsorsium 
kerjasama pemerintah antar negara-negara 
Asia Tenggara.

Panitia SEARCA memilih Sjarifudin Baharsjah 
dari sekian banyak kandidat lain para tokoh 
dan ilmuwan pertanian di Asia Tenggara atas 
kontribusinya terhadap pengenalan, 
pengembangan agribisnis dan agroindustri 
untuk meningkatkan produkt iv i tas  
pertanian serta kesejahteraan petani 
Indonesia. Penyerahan penghargaan Umali 
Awards dilakukan Direktur SEARCA, Dr.Gil C. 
Saguiguit dalam suatu upacara resmi di 
Manila pada tanggal 16 Januari 2014. 
Profesor Sjarifudin Baharsjah  memberikan 
Pidato Ilmiah Umali Awards tentang 
Kesejahteraan Petani pada Pembangunan 
Pertanian Indonesia Masa Depan.

Prof. Baharsjah mengawali karirnya sebagai 
Dosen di IPB pada tahun 1961  (waktu  itu 
masih bernama Fakultas Pertanian 
Universitas Indonesia di Bogor). Kemudian 
menjadi Kepala Pusat Penelitian Sosial 
Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian di Kementerian 
Pertanian pada 1977-1982 dan Sekretaris 
Jenderal Departemen Pertanian pada 1982-
1987. Presiden Soeharto  mengangkat  Prof. 
Baharsjah  sebagai Menteri Muda Pertanian 
pada Kabinet Pembangunan V Periode 1987-
1992 dan akhirnya sebagai Menteri 
Pertanian pada Kabinet Pembangunan VI 
periode 1992-1997. Semasa aktif sebagai 
pemimpin di Departemen Pertanian, Prof. 
Baharsjah membentuk Badan Agribisnis 
sebagai salah satu motor penggerak 
pembangunan   per tan ian  dengan  
pendekatan yang utuh dan terintegrasi dari 
subsistem. (dh)

Terima Umali Awards: Prof. Dr. Sjarifudin Baharsjah menerima Umali Awards dalam bidang pembangunan pertanian. 
Umali Awards adalah suatu penghargaan bergengsi di tingkat Asia Tenggara di Manila, Filipina.
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Usir Bakteri pada Daging Ayam dengan Kitosan

aging ayam merupakan salah satu bahan pangan yang menjadi langkah awal dengan pengembangan kitosan yang 
sangat populer di masyarakat karena memiliki kandungan sebelumnya telah diteliti oleh dosen IPB, saya juga terpacu untuk Dsumber protein hewani yang baik. Namun, dari segi mengembangkannya dengan aplikasi semprot untuk daging ayam. 

keamanan pangan, mikroba patogen seperti Salmonella, Tujuannya jika nanti ke depannya bisa efektif dan kitosannya bisa 
Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli dapat menyebabkan dioptimasi lagi, hal ini bisa mengurangi penggunaan zat-zat 
terjadinya kontaminasi pada daging ayam selama proses pengawet berbahaya” ujar Rizal Eko kurniawan.
mempersiapkan daging. Cemaran mikroba dalam bahan pangan 
asal hewan serta olahannya menjadi masalah yang menjadi “Sampel daging ayam dalam penelitian ini diambil dari pasar 
perhatian utama dari konsumen. dimana tingkat kontaminasi bakteri kemungkinan lebih besar 

dibanding sampel yang digunakan dalam skala laboratorium.  
Hal ini pula yang menjadi perhatian para mahasiswa Fakultas Dengan demikian, pada penelitian ini, kitosan bekerja pada kondisi 
Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB) diantaranya, Rizal sampel dengan kontaminan lebih tinggi,” ujar Rizal Eko Kurniawan.
Eko Kurniawan (20), Metrizal Abdi Taufik (21), dan Fitriah Idris (21). Ide penggunaan kitosan ini merupakan hasil Program Kreativitas 
Masalah inilah yang dicoba dijawab oleh ketiga mahasiswa ini Mahasiswa bidang Penelitian (PKM-P) yang dikembangkan dan 
dalam tulisan karya ilmiah mereka yang diikutsertakan pada Young dimanfaatkan kembali agar penelitian terkait kitosan ini dapat 
Indonesian Researcher Competition (Yoreco) 2012 di Universitas bermanfaat. “Awal tercetusnya ide penggunaan kitosan ini tidak 
Negeri Padang (UNP). Young Indonesian Researcher Competition lepas dari kegiatan PKM-P satu tahun sebelumnya yang dilakukan 
2012 merupakan Lomba Peneliti Muda se-Indonesia yang oleh Rizal Eko Kurniawan bersama mahasiswa lain dalam PKM 
dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian tersebut yang dibimbing oleh Dr. Pipih Suptijah, MBA (Departemen 
Mahasiswa (PPIPM) UNP. Peserta dari IPB berhasil meraih Juara II Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan). 
dalam ajang ini. Agar dapat bermanfaat di luar program PKM, maka saya putar akal 

dan mengikuti berbagai ajang serupa salah satunya Yoreco ini”, ujar 
Penelitian ini mengkaji pengaruh kitosan dalam bentuk larutan Rizal Eko Kurniawan.
dengan konsentrasi tertentu terhadap laju mortalitas (kematian) 
bakteri Staphylococcus aureus, E. Coli, dan Salmonella dengan Rizal Eko Kurniawan berharap, “Ke depannya kegiatan-kegiatan 
sampel daging ayam bagian paha dan dada. Kitosan merupakan penelitian ini bisa digencarkan lagi terutama untuk membangkitkan 
produk turunan dari polimer kitin yaitu produk samping (limbah) semangat bagi mahasiswa-mahasiswa IPB yang lain  dan PKM-PKM 
dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan yang sudah ada jangan sampai sia-sia karena semua itu bisa 
rajungan. Penelitian ini mengacu pada Bacteriological Analytical bermanfaat tidak hanya untuk program PKM saja tetapi bisa 
Manual, Food and Drug Administration, AOAC Internasional. dimasukkan ke program-program serupa, digunakan sebagai 

literatur dan bisa dikembangkan lagi potensi kitosan ini”. (RF)
“Hasil penelitian ini sebenarnya tidak menunjukkan hasil yang 
efektif atau beda nyata. Namun, dari penelitian tersebut dapat 

Kitosan merupakan produk turunan dari polimer kitin yaitu produk samping (limbah) dari pengolahan industri perikanan, khususnya udang dan 
rajungan.
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