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DENGARKAN...!

ika selama ini french fries dibuat dari kentang varietas Atlantis yang harus Jdiimpor, maka ke depan kita berharap kentang temuan peneliti IPB-lah yang akan 
banyak menghiasi restoran penyedia french fries. Pusat Penelitian Sumberdaya 

Hayati dan Bioteknologi (PPSHB) IPB telah menghasilkan varietas kentang yang 
cocok sebagai bahan baku french fries. Mudah dipotong tipis, tahan lama, serta tidak 
mudah gosong jika digoreng adalah sifat kentang yang disukai industri french fries. 
“Umbi kentang hasil penelitian kami ini sangat cocok untuk diolah dan dikonsumsi 
sebagai makanan french fries. Jenis kentang ini kami beri nama Jala Ipam,” kata 
Kepala PPSHB IPB, Prof.Dr. Suharsono saat dilakukan demo masak french fries Jala 

Ipam, beberapa waktu lalu di PPSHB IPB. 
“Kentang ini siap dipasarkan dalam skala 
besar  pada bulan September  2014 
mendatang, “ imbuhnya. 

Lebih lanjut dikatakannya, di Indonesia 
varietas kentang yang banyak ditanam 
petani adalah Granola yang lebih cocok 
diolah untuk sayur atau perkedel. “Jadi Jala 
Ipam merupakan jenis baru dan pertama kali 
ada di Indonesia.  Saat ini kami sedang 
m e n g e m b a n g ka n nya  d i  C i p a n a s ,  “ 
tandasnya.  Jala Ipam memiliki umbi 
lonjong, warna kulit kuning, corak kulit 
menjala (jaring), warna daging umbi putih, 
kandungan pati tinggi, dan kandungan 
gulanya rendah.   

Produktivitasnya pun cukup tinggi. “Target 
tahun pertama, kami bisa memproduksi 40 
ton perbulan untuk memenuhi pesanan 
hotel, restoran, dan catering saja, belum 
memasok ke swalayan,  “  kata Prof. 
Suharsono. Tingginya peluang pasar 
kentang jenis ini menguatkan tekad para 
peneliti PPSHB untuk terus meningkatkan 
teknik budidaya agar tercapai produktivitas 
yang lebih tinggi lagi. Mengapa dinamakan 
nama Ja la  Ipam?,  Prof.  Suharsono 
menjelaskan, “Jala Ipam ini kita ambil dari 
corak kul i t  yang berbentuk sepert i 
jala/jaring, I-nya kita ambil dari nama depan 
IPB, sementara Pam kita ambil dari nama 
perusahaan mitra kerjasama yaitu  PT 
Amanah. (wal)

PPSHB IPB Produksi Kentang 
French Fries “Jala Ipam”



emerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi PLampung yang dipimpin Sekretaris Daerah 
(Sekda) Drs.Idrus Efendi, MM melakukan 

kunjungan kerja ke I P B.  Rombongan yang 
mengendarai bus langsung dari Lampung ini diterima 
di Wisma Landhuiss IPB oleh Direktur Kerjasama dan 
Program Internasional, Dr. Edy Hartulistyoso.  Dalam 
sambutannya, Sekdakab Pringsewu, berharap IPB 
bisa membantu percepatan pembangunan di 
wilayahnya. “Kabupaten Pringsewu baru berdiri lima 
tahun.  Sebelumnya,  kami bernaung dalam 
pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan. Kami 
mohon IPB bisa membantu kami diantaranya dengan 
mengirimkan mahasiswa  praktek lapang. Mahasiswa 
IPB bisa memberikan penyuluhan langsung ke 
masyarakat kami.  Sesuai dengan nama daerah kami, 
Pringsewu, kami bertekad menghidupkan pring 
(bambu) sebagai ikon daerah kami. Sebuah 
monumen bambu dan Festival Bambu Nusantara 
telah kami gelar sebagai bentuk pemaknaan kami 
terhadap bamboo, “ tandas Idrus. 

Lebih lanjut dikatakannya, pihaknya sangat ingin 
Kabupaten Pringsewu menjadi pusat bambu 
nusantara.  “Selain pengembangan bambu, kami juga 
akan mengembangkan pertanian secara maksimal, 
karena wilayah kami secara umum bergantung pada 
sektor ini. 

Di Kecamatan Pagelaran akan kami kembangkan 
sebagai sentra ikan tawar dan di Kecamatan 
Sukoharjo untuk peternakan ayam kalkun, “ urai 
Idrus.  Sementara itu, Dr. Edy Hartulistoyo, 
menawarkan kerjasama penerimaan mahasiswa baru 
jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Program ini 
diyakini akan menjawab harapan Pemkab Pringsewu 
dalam pengembangan sumberdaya manusia 
pertanian.  Sedangkan permintaan pengembangan 
pertanian khususnya bambu, Dr. Edy mengatakan, 
IPB menyambut baik dan menawarkan membentuk 
tim kecil yang akan diprakarsai oleh LPPM IPB untuk 
menindaklanjuti teknis permohonan kerjasama ini. 
(Wly)

Pemkab Pringsewu 
Berkunjung ke IPB

amur kulit adalah salah satu penyakit yang bersumber pada hewan dan jika Jdibiarkan akan berdampak pada kesehatan dan estetika. “Penyakit kulit 
memang tidak mematikan, tetapi perlu diwaspadai.”  Himbauan ini 

disampaikan Dr.drh. Agustin Indrawati, M.Biomed dari Bagian Mikrobiologi 
Medik, Departemen Ilmu Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, 
Fakultas Kedokteran Hewan IPB saat berlangsung Dialog Pakar di Siaran 
Pedesaan RRI belum lama ini.  Lebih jauh Dr.drh. Agustin menjelaskan, hewan 
seperti anjing, kucing, kuda, sapi, kambing, domba, ikan, burung, ataupun unggas 
sangatlah berpotensi menularkan berbagai penyakit, salah satunya penyakit 
jamur kulit. “Yang perlu diwaspadai adalah kedekatan yang terlalu berlebihan 
antara pemelihara hewan dan hewan yang dipiara. Walaupun hewan piaraan 
sudah dibawa ke salon, dimandikan dan dinyatakan sehat, tetap saja harus hati-
hati. Janganlah  kita makan sambil ngelus-elus hewan piaraan. Mencium, 
mengeloni, sebagai dokter hewan saya tidak merekomendasikan hal ini, karena 
sangat berbahaya, “ urainya.  Untuk menghindari penyakit yang berasal dari 
hewan, Dr.drh.Agustin berpesan, jagalah kebersihan, seperti ketika selesai 
bercengkerama dengan hewan piaraan, biasakan segera cuci tangan. (wly)

Apa Kata Dokter Hewan IPB tentang Ngelus-elus, 
Mencium dan Ngelonin Hewan Piaraan?

antor Hukum, Promosi dan Humas (KHPH) IPB menyelenggarakan Kpertemuan  Organisasi Mahasiswa Daerah (Omda) dalam rangka 
mempersiapkan   promosi IPB  ke  berbagai daerah. Sekitar 300 

mahasiswa dari 80 Omda hadir dalam pembekalan bertajuk “Duta Promosi IPB 
Bersama Omda”, 30/5 ini.  Kepala KHPH IPB, Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.Si, 
mendorong mahasiswa yang tergabung dalam Omda untuk bisa memberikan 
gambaran yang lebih jelas tentang sistem pendidikan di IPB berikut keunggulan-
keunggulan IPB kepada siswa SMA, orang tua, kepala sekolah, guru bimbingan 
dan konseling.  “Informasi dari kakak kelas sangat dinanti siswa, pengalaman 
selama kuliah di IPB bisa dibagi kepada adik-adik kelasnya. Kakak kelas atau 
alumni dari SMA adalah sosok paling berpengaruh. Mereka menjadi 
penyemangat bagi adik kelasnya untuk bisa kuliah di IPB, “ urai Kepala KHPH IPB.   
Sementara itu, Kepala Bidang Promosi IPB, Dr.drh. M Fahruddin  menyampaikan 
pentingnya promosi  IPB berbasis information technology (IT). “Pemanfaatan 
media sosial  dan teknologi informasi dalam promosi IPB sangat penting, “ 
tandasnya. (wal)

IPB Siapkan Omda Menjadi  Duta Promosi

im IPB raih medali emas dalam ajang Olimpiade Nasional Bidang MIPA T(ON-MIPA) Tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Ditjen  Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI, 21-25/5 di Semarang. 

Tidak hanya itu, 2 medali  perunggu  diraih dalam  Bidang Biologi, 1 medali perak 
dan 1 perunggu di Bidang Matematika, 1 perunggu dan 2 Honorable Mention di 
bidang Kimia.  Rizky Dwi Satrio, peraih medali emas bidang Biologi, menempati 
ranking ke-2 dari 25 peserta terbaik nasional bidang Biologi, suatu prestasi yang 
membanggakan. Tim IPB terdiri dari 13 orang yang berasal dari tim FMIPA 
(Departemen Biologi, Fisika, Kimia, Matematika) dan perwakilan dari 
Departemen Ilmu  dan Teknologi Pangan, FATETA IPB. Tim ini terpilih mengikuti 
kompetisi di tingkat nasional setelah berhasil lolos seleksi tingkat IPB dan seleksi 
tingkat wilayah. Di tingkat wilayah, IPB masuk ke dalam Wilayah III yang 
daerahnya meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten. Dari tingkat 
wilayah Tim ON-MIPA IPB kemudian melaju ke tingkat nasional. Ada 14 wilayah 
yang beradu kemampuan dalam ajang ini. (dh)

Selamat atas Diraihnya Medali Emas ON-MIPA 
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