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▪ Tanggapan terhadap
Standar Pendidikan Jenjang
Sarjana Bidang Ilmu dan
Teknologi Pangan

▪ Kebutuhan kompetensi
lulusan bidang ilmu dan
teknologi pangan dari
perspektif industri



Shifting from BEST to NEXT PRACTICES



Aspek Kompetensi Kompetensi lulusan

Pengetahuan/keilmuwan Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu pangan (kimia dan

analisis pangan, mikrobiologi pangan, keamanan pangan, rekayasa proses

pengolahan pangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan) untuk

diformulasikan dalam teknik perancangan proses pangan secara terpadu.

Kemampuan kerja 

khusus (keterampilan)

Mampu mengaplikasikan prinsip ilmu dan teknologi pangan dalam proses

penambahan nilai bahan pangan untuk menghasilkan produk pangan yang

aman, bergizi, dan bermutu.

Sikap dan Tanggung

Jawab

Mampu berfikir secara kritis dan analitis, membuat keputusan,

bertanggung jawab atas pekerjaannya secara mandiri, bekerja dalam tim,

berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang, terampil dalam

berorganisasi dan memimpin dalam berbagai situasi, berkomunikasi secara

lisan dan tulisan tentang aspek teknis dan non-teknis, memanfaatkan

sumber informasi, serta memiliki komitmen terhadap profesionalisme dan

nilai-nilai etika.



Yin Yang

The Tao of Social Entrepreneurial Creativity

Balancing the need- and fun-driven innovations

Passive, receptive

Need-driven
 Creativity under The Gun;

 Creative problem solving,

brainstorming;

 Eliminating the misfit 

between

the current state and 

corporate aspirations;

 Continuous learning about

unsatisfied customer need

Active, creative

Fun-driven
 Changing the name of the

game and rules;

 Asking “why?” and “what if?”

questions; changing hats ; 

 Thinking outside-the-box;

 Searching for and pursuing

emerging opportunities;

 Inventing & experimenting



TALENT
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3/25/2022 6

T

A

L

E

N

T

H

I

G

H

Talent 

GEM STAR

L

O

W

DEAD WOOD/

TALENT RISK

SOLID 

PERFORMER

Low High

PERFORMANCE

Human Asset Value



Career
Wisdom
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How to start a business | Job Career
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CPL Setelah menyelesaikan studi di program pendidikan jenjang sarjanabidang ilmu dan
teknologi pangan, maka lulusan:

CPL1 Mampu menguasai prinsip ilmu pangan (kimia dan analisis pangan,mikrobiologi pangan, 

keamanan pangan, rekayasa dan pengolahanpangan, biokimia pangan, gizi dan kesehatan, 

dan ilmu pangan terapan).

CPL2 Mampu menerapkan prinsip ilmu pangan secara terpadu dalam proses produksi pangan

pada skala industri untuk menghasilkanpangan yang aman dan bermutu.

CPL3 Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan yang terkait dengan aspek teknis dan non-

teknis.

CPL4 Mampu berfikir secara kritis dan analitis, memecahkan permasalahan, bertanggung

jawab atas pekerjaannya secara mandiri, dan membuat keputusan secara tepat 

berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

CPL5 Mampu bekerja dalam tim, berinteraksi dengan orang lain yang berbeda latar belakang,

terampil dalam berorganisasi danmemimpin dalam berbagai situasi.

CPL6 Memiliki komitmen terhadap nilai-nilai etika sebagai profesionaldalam bidang pangan.



Talent Matching



Education-Job Mismatch





Member’s Gathering




