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Hadapi Revolusi Industri 4.0, IPB University 
Hadirkan Konferensi Biosains Internasional 

epartemen Biologi, Fakultas Matematika dan 

DIlmu Pengetahuan Alam IPB University 

menyelenggarakan The 3rd International 

Conference of Bioscience (IcoBio) bertajuk ‘Innovation in 

Bioscience Towards Industrial Revolution 4.0’ di IPB 

International Convention Center, Kamis (8/8).

Konferensi dibuka dengan sambutan Dekan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, 

Dr. Sri Nurdiati. “Konferensi ini merupakan konferensi 

besar untuk memfasilitasi penelitian antar akademisi, 

peneliti, mahasiswa, dan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan biosains. Konferensi ini juga bertujuan untuk 

bertukar informasi terkait penelitian biosains. Inovasi dan 

studi biosains dapat mengubah kualitas hidup dan 

meningkatkan seluruh aspek termasuk makanan, 

pertanian, bioenergi, dan kesehatan,” paparnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh pembicara dan peserta dari 

berbagai negara, termasuk Thailand, Jerman, Malaysia, 
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Australia, Euthopia, Nigeria, Jepang, dan Indonesia. Jumlah 

peserta yang datang pada konferensi ini sebanyak 171 

orang dengan rincian dua orang sebagai keynote speaker, 

lima orang sebagai invited speaker, dan 164 orang sebagai 

peserta.

Pembicara utama pada IcoBio adalah Prof. Satryo 

Somantri Brodjonegoro dari Akademi Ilmu Pengetahuan 

Indonesia dan Prof. Melissa H Brown, PhD dari Flinders 

University Australia. Pembicara undangan lainnya yaitu 

Prof. Dr. Ahmad Ismail, EaSc dari Universiti Putra Malaysia, 

Dr. Chatchawan Jantasuriyarat dari Kasetsart University 

Thailand, dan Dr. Ir. Iman Rusmana, M.Si dari IPB 

University.

Prof. Satryo menjelaskan bahwa Indonesia dikenal sebagai 

negara pengimpor di semua lini sehingga belum kompetitif 

dalam persaingan global, termasuk inovasi. Komponen 

inovasi di Indonesia diantaranya pusat inovasi, kolaborasi, 

manajemen keuangan, komersialisasi, dan pengaruh 

pemerintah. Inovasi produk juga perlu dikomersialisasi 

dalam jangka yang panjang.

Prof. Melissa menyampaikan bahwa terdapat 42 antibiotik 

baru yang dapat berpotensi menyembuhkan infeksi 

bakteri, namun masih dalam pengembangan klinis. 

“Teknologi yang dapat dikembangkan untuk melawan 

bakteri adalah simulasi dinamika molekuler. Dinamika 

molekuler dapat menggambarkan proses aktif yang 

terlibat dalam siklus transportasi,” terangnya.

Konferensi ditutup oleh Rektor IPB University, Dr. Arif 

Satria. Dr. Arif menyampaikan bahwa biosains merupakan 

keahlian utama dalam visi IPB University. Dengan 

memanfaatkan produk terkait biosains, IPB University 

mendukung upaya menjawab isu strategis nasional dan 

menyelesaikan isu global di dunia. Dari sudut pandang 

pertanian, kehadiran teknologi 4.0 diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas on-farm dan off-farm.

Dr. Arif menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan 

mengakomodasi peserta berdiskusi maupun membangun 

jaringan atau kolaborasi penelitian diantara peserta untuk 

mewujudkan revolusi industri 4.0. Dengan konferensi ini 

IPB University memainkan peran aktif untuk 

mengembangkan teknologi dan sains di Indonesia dan 

dunia. (Ghinaa/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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I
PB University menyambut baik tawaran kerjasama 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR RI). Nota kesepahaman bersama (Memorandum 

of Understanding/MoU) ditandatangani oleh Rektor IPB 

University, Dr Arif Satria dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Ir 

Indra Iskandar, M.Si di Gedung C Sekolah Bisnis, IPB 

University, Bogor (9/8).

Penandatanganan nota kesepahaman ini disaksikan oleh 

perwakilan anggota DPR RI, Wakil Rektor IPB University, 

Ketua Senat Akademik IPB University, Ketua Program 

Studi Sekolah Bisnis IPB University, dosen, alumni, dan 

perwakilan mahasiswa.

Dalam sambutannya, Dr Arif mengatakan bahwa 

kerjasama IPB University dan DPR RI berlangsung sejak 

lama. IPB University juga bekerja sama dengan lembaga 

legislatif lainnya. Sebagai institusi pendidikan, IPB 

University bisa berkontribusi besar untuk menyusun 

naskah akademik. IPB University sering dilibatkan dalam 

bidang pertanian secara luas, seperti perkebunan, 

perikanan, kehutanan dan sebagainya.

“Kerjasama ini diperlukan untuk memudahkan IPB 

University memberikan masukan terkait isu-isu penting 

yang mempengaruhi pengambilan kebijakan, terutama 

terkait pertanian,” ujarnya.

Sementara itu Ir. Indra menjelaskan bahwa DPR RI telah 

bekerjasama dengan lebih dari 42 perguruan tinggi di 

Indonesia. Rancangan Undang-Undang (RUU) saat ini 

belum dirasakan oleh rakyat karena berbagai faktor. IPB 

University kuat dalam bidang pertanian sehingga 

diharapkan lebih strategik dengan isu ekonomi terutama 

soal Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ekonomi kreatif 

dan sebagainya. DPR RI akan bekerjasama dengan 

Sekolah Bisnis IPB University dalam waktu dekat.

Acara dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema 

“Resource Governance for Future Agriculture”. Acara ini 

dihadiri oleh narasumber Edhy Prabowo, MM, MBA 

sebagai Ketua Komisi IV DPR RI, Prof Dr Ir M. Syamsul 

Maarif, M.Eng, Dipl.Ing, DEA sebagai guru besar Sekolah 

Bisnis IPB University dan Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi Syam, 

M.Sc sebagai guru besar Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen IPB University.

Edhy memaparkan faktor tantangan pembangunan sektor 

pertanian adalah kendala struktural, pertumbuhan 

penduduk dan kekurangan penyuluhan pertanian. Sistem 

pertanian di Indonesia sudah mulai bertransformasi, 

sehingga IPB University mampu optimal di bidang 

pertanian.

Prof Syamsul menggambarkan tata kelola pertanian masa 

depan di Industri 4.0. Pertanian industri 4.0 efisien, ramah 

lingkungan dan produktivitasnya meningkat. Dalam tata 

kelola pertanian era 4.0 diperlukan perubahan. Strategi 

pengembangan tata kelola berupa perubahan lingkungan 

tidak jelas dan tidak berarah, transformasi organisasi, dan 

peningkatan performa bisnis.

Sementara itu Prof Akhmad Fauzi menjelaskan tentang 

pentingnya resource governance dalam menangani tata 

kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. 

Ketergantungan SDA di Indonesia tinggi namun tidak 

direfleksikan dengan kemakmuran masyarakat terutama 

di bagian timur. Salah satu alternatif permasalahan SDA 

adalah investasi hasil tambang di sektor pertanian. 

(Ghinaa/Zul)

IPB University Jalin Kerjasama dengan DPR RI
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Science Techno Park IPB University Siap Jembatani Inovator 
dan Industri untuk Hasilkan Produk Siap Guna

P
ada lahan seluas 3,46 hektar di kawasan Kampus 

Taman Kencana, Bogor, IPB University 

membangun Science Techno Park (STP) pada 

tahun 2015. Sebagai kampus paling inovatif dan penerima 

anugerah Widyapadhi, IPB University menjadikan STP 

sebagai tempat untuk melakukan penelitian, 

pengembangan dan inkubasi bisnis serta alih teknologi 

dalam rangka mengembangkan dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

“STP merupakan lembaga intermediasi yang 

menjembatani perguruan tinggi dengan industri atau 

masyarakat dalam mentransformasikan hasil-hasil riset 

atau invensi menjadi inovasi yang berhasil dan bernilai 

tambah,” ujar Direktur STP IPB University, Dr Rokhani 

Hasbullah dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan 

Rencana Bisnis dan Tata Kelola STP yang digelar di 

Gedung Collaborative Research Center (CRC) Kawasan 

STP, Kampus Taman Kencana, Bogor (7/8).

FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Direktur 

Keuangan dan Akuntansi, Dr Indah Yuliasih, Direktur 

Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Dr Syarifah Iis Aisyah, 

Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Dr Hari 

Wijayanto, Direktur Sistem Informasi dan Transformasi 

Digital, Ir Julio Adi Santoso, M.Kom, para Kepala Pusat 

Unggulan Iptek (PUI), para ketua Departemen dari Fakultas 

Teknologi Pertanian, Fakultas Peternakan dan Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan serta tim pendamping dari 

Ristekdikti yaitu Iwan Iwut, Hary Yusron, Karlin dan 

Firman. FGD ini membahas tentang pengelolaan invensi 

atau teknologi menjadi inovasi. 

STP IPB University sendiri memberikan layanan berupa 

layanan teknis (pelatihan, peragaan, konsultasi teknis, 

informasi bisnis), pengembangan teknologi (desain 

teknologi, purwarupa, manajemen Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI), kantor alih teknologi, inkubasi bisnis 

(dukungan teknologi, manajemen usaha, promosi dan 

pemasaran, fasilitasi pembiayaan) dan layanan pendukung 

(jasa maklon produksi, research and development (R&D) 

industri, disain label & pengemasan, ruang kantor, ruang 

konferensi/seminar).  

“Layanan R&D bagi industri meliputi kegiatan jasa analisis 

laboratorium dan uji pre-klinis,  penelitian siap komersial, 

networking dengan industri, dan kerjasama penelitian,” 

ujarnya.

Sementara itu, menurut Wakil Rektor bidang Inovasi, 

Bisnis dan Kewirausahaan, Prof Erika B. Laconi, pada awal 

dibentuknya, STP berada di bawah pengelolaan PT Bogor 

Life Science and Technology (BLST) sebagai holding 

company yang dimiliki oleh IPB University. 

“Pada bulan Januari 2019 telah dilakukan penggabungan 

STP dengan Pusat Inkubator Bisnis dan Pengembangan 

Kewirausahaan (incuBie) menjadi Direktorat Kawasan 

Sains Teknologi dan Inkubator Bisnis (KSTIB) atau di kenal 

dengan STP IPB University di bawah koordinasi Wakil 

Rektor bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan 

berdasarkan Peraturan MWA Nomor 

1/IT3.MWA/OT/2019,” Prof Erika. (**/Zul)
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Tukar Pengalaman Pengelolaan Bisnis, 
BPU Universitas Brawijaya Kunjungi IPB University

D
alam rangka Business Benchmarking, Badan 

Pengelola Usaha Universitas Brawijaya (BPU 

UB) melakukan kunjungan ke Direktorat 

Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan (Dit PBK) IPB 

University, (8/8).

Rombongan BPU UB yang berjumlah enam orang diterima 

langsung oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan 

Kewirausahaan, IPB University,  Dr. rer. nat Jaenal Effendi, 

S.Ag, MA didampingi seluruh kepala subdit, para staf, dan 

manajer setiap unit bisnis di Kampus Dramaga, Bogor.

Rombongan dari BPU UB yang hadir diantaranya Dr. Ir. 

Adam Wiryawan (Sekretaris BPU UB), Dr. Bambang D. 

Prasetyo, M.Si (Direktur Perencanaan dan Keuangan), Dr. 

Herman Suryokumoro, SH. (Direktur Utama Badan Usaha 

Akademik), Dr. Ir. Anthon Efani (Direktur Utama Badan 

Usaha Non Akademik), Prof. Dr. Ir. Woro Busono (Direktur 

Utama Badan Usaha Kepakaran), dan Dr. Atim Djazuli, SE 

(Direktur Utama Badan Inkubator Wirausaha).

Dalam sambutannya, Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag, MA 

menyampaikan kunjungan ini merupakan bukti bahwa 

adanya sinergi antara IPB University dan UB, sehingga 

bisa sharing tentang pengelolaan bisnis yang ada. “Kita 

bisa saling membangun sinergis bisnis antara IPB 

University dan UB,” kata Dr. Jaenal. 

“Kami sangat senang bisa berkunjung ke IPB dengan 

harapan kami mendapat banyak pengalaman dari IPB 

University mengenai pengelolaan bisnis yang telah 

berjalan lebih lama sehingga pengalaman apa saja yang 

ada di sini bisa kita terapkan di UB,” ujar Dr. Ir. Adam 

Wiryawan.

Acara diskusi yang berlangsung kurang lebih dua jam 

kemudian dilanjutkan berkunjung ke lokasi unit bisnis di 

IPB diantaranya Agrimart dan Agribusiness and 

Technology Park (ATP).

Pada kesempatan ini Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis, 

dan Kewirausaan IPB University, Prof. Dr. Erika Budiarti 

Laconi, MS menyambut hangat kunjungan Universitas 

Brawijaya di Agribusiness and Technology Park (ATP). Di 

akhir kunjungan harapan ke depan antara IPB University 

dan UB dapat bersama-sama menjalin hubungan baik 

dalam rangka saling mendukung kemajuan bisnis masing-

masing yang lebih baik. (YL/AUN/ris)
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Mahasiswa Baru Sekolah Vokasi IPB University 
Pecahkan Rekor Dunia

M
ahasiswa baru Sekolah Vokasi (SV) IPB 

University berhasil memecahkan Rekor Record 

Holders Republic (RHR) untuk Configuring 

Mosaics with the Most Used Plastic Bottles dan 

Configuring Formations with the Most Totebag Media. 

Pemecahan rekor ini dilakukan saat Masa Pengenalan 

Kampus Mahasiswa Baru (MPKMB) Andamaru Jayantara 

56 yang melibatkan 2.200 mahasiswa baru di Bogor (9/8).

Adjudicator RHR, Boris Ramadeni, mahasiswa SV berhasil 

membuat 56 formasi yang membentuk pola tertentu dan 

berhasil dilakukan dalam waktu satu menit lima belas 

detik. Rekor ini berhasil mengalahkan capaian tahun lalu 

yang membutuhkan waktu empat menit dua puluh detik.

 “Alhamdulillah hari ini mahasiswa baru SV-IPB dengan 

bimbingan para seniornya berhasil memecahkan rekor 

dunia. Terima kasih kepada BEM SV-IPB, Panitia MPKMB 

dan seluruh mahasiswa baru Angkatan 56,  kami semua 

bangga kepada Anda. Anda semua luar biasa dalam 

mempromosikan semangat vokasionalisasi di IPB dan di 

seluruh nusantara”, demikian pernyataan Dekan Sekolah 

Vokasi IPB University, Dr Ir Arief Daryanto selepas 

pemberian penghargaan yang diberikan oleh RHR.

Dr Ir Arief Daryanto menambahkan bahwa ia menyambut 

sangat baik perolehan penghargaan dua rekor dunia 

tersebut yang bertemakan partisipasi generasi muda 

dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau 

“sustainable development”.

Ia berharap bahwa acara semacam ini yang digagas oleh 

para mahasiswa yang bertujuan untuk mengurangi 

penggunaan plastik memberikan pembelajaran nyata bagi 

generasi muda. Banyak gerakan melawan sampah plastik 

di dunia yang digagas oleh para generasi muda. “The 

youth environmental movement” di berbagai negara 

memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mengurangi 

sampah plastik di dunia.

Lebih lanjut dikatakan oleh Dekan SV IPB University 

bahwa saat ini Indonesia memproduksi plastik sebanyak 

3.2 juta ton sampah plastik. Sekitar 1.29 juta ton dibuang 

di lautan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh University 

of Georgia menempatkan Indonesia sebagai penyumbang 

sampah plastik terbesar kedua yang dibuang ke laut setiap 

tahun di seluruh dunia.

Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

Sekolah Vokasi, Dr Bagus P Purwanto menyatakan, “Ini 

adalah capaian yang luar biasa. Ke depan saya berharap 

semoga semakin banyak prestasi yang bisa diperoleh oleh 

mahasiswa Sekolah Vokasi dan saya ucapkan selamat 

kepada seluruh mahasiswa baru, panitia dan semua pihak 

yang mensukseskan kegiatan ini”.

RHR adalah sebuah lembaga rekor dunia yang bertujuan 

untuk membakukan, mengautentikasi, mendaftarkan, dan 

mengatur catatan dunia resmi berkenaan dengan waktu, 

jarak, dan jumlah. Acara pemecahan Rekor RHR ini dihadiri 

oleh Dr Ir Daisy Tambajong, MP selaku Ketua Senat 

Akademik SV, Dr drh Aryani Sismin Satyaningtijas, MSc, 

selaku Ketua Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan SV, Boris 

Ramadeni sebagai Adjudicator RHR.

Dalam kegiatan pemecahan Rekor RHR ini juga 

diselenggarakan acara Sharing Bersama Mahasiswa 

Berprestasi Tingkat Nasional Program Diploma 2019 

Safhira Alfarisi, Parade dan Pengenalan Organisasi 

Mahasiswa di SV IPB University, perlombaan flashyel oleh 

setiap kelompok mahasiswa baru, senam bersama Hi-Lo 

serta yang paling menarik perhatian adalah penampilan 

band Rektor IPB University.

Masih dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat pula 

stand bazaar dan stand organisasi mahasiswa SV IPB 

University. (WB/Zul)
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Bahas Manfaat Kesehatan Bekatul Padi, Departemen Ilmu dan 
Teknologi Pangan IPB University Datangkan Dosen dari Jepang

R
ice bran atau bekatul ternyata memiliki banyak 

manfaat di bidang kesehatan. Manfaat tersebut 

terkait dengan bahan aktif yang dapat diisolasi 

dari bekatul seperti �-oryzanol, asam ferulic, dan 

tocotrienol. Hal ini dibahas dalam kegiatan Special Talks 

yang diadakan oleh Departemen Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) IPB 

University.

Kuliah ini dibawakan oleh Hitoshi Shirakawa, Ph.D dari 

Sekolah Pascasarjana Ilmu Pertanian Universitas Tohoku 

Jepang dalam presentasi bertema “Opportunities Rice 

Bran for Fungtional Food Ingredient”. Special Talks ini 

diselenggarakan di Auditorium Abdul Muis Nasution, 

Kampus Dramaga, Bogor (8/8).

“Komposisi kimia bekatul dari Indonesia dan Jepang dari 

varietas padi yang berbeda ternyata berpotensi sebagai 

bahan makanan fungsional,” tutur Hitoshi yang tergabung 

dalam proyek penelitian bersama dari program Japan 

Society for The Promotion of Science (JSPS). Dalam JSPS 

ini terdapat juga beberapa peneliti Indonesia di dalammya.

Hitoshi juga menyampaikan bahwa 37.5 persen bekatul di 

Jepang dimanfaatkan untuk memproduksi minyak beras 

yang digunakan untuk mengisolasi bahan aktif seperti �-

oryzanol, asam ferulic, tocotrienol, dan mikro komponen 

lainnya.

Adapun beberapa manfaat dari bahan-bahan tersebut 

antara lain untuk meningkatkan metabolisme lemak, 

aktivitas anti inflamasi, efek pencegahan dari cedera hati 

alkohol, menurunkan efek kolesterol, penghambatan 

persinyalan pertumbuhan dalam sel kanker dan berbagai 

manfaat kesehatan lainnya.

“Salah satu fraksi driselase bekatul adalah adenosin yang 

terbukti pada percobaan, menggunakan tikus hipertensi 

spontan rawan stroke (SHRSP), dapat meningkatkan 

metabolisme glukosa dan lipid,” ujar Hitoshi saat 

menyampaikan hasil percobaannya.

Studi lain adalah bekatul yang difermentasi secara 

signifikan dapat mengurangi tekanan darah pada SHRSP. 

Hasil lainnya menunjukkan aktivitas penghambatan 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE) yang lebih tinggi 

dalam serum.

“Fermented Rice Barn (FRB) meningkatkan kadar 

adiponektin serum dan fosforilasi AMPK heptik, yang 

berkontribusi untuk meningkatkan metabolisme lipid dan 

resistensi insulin,” tutur Hitoshi yang melaksanakan 

penelitian ini di laboratorium gizi Universitas Tohoku 

Jepang.

Dalam kegiatan ini, selain memaparkan materi Hitoshi 

juga memperkenalkan Tohoku University kepada peserta 

kuliah yang dihadiri oleh puluhan dosen, mahasiswa 

sarjana, dan mahasiswa Sekolah Pascasarjana IPB 

University. Tohoku University telah bekerja sama dengan 

lima universitas di Indonesia yaitu UI, UGM, ITB, dan UB  

dengan kerjasama yang berbentuk exchange program dan 

summer program.

Juga disosialisasikan program International Joint Graduate 

Program in Resilience and Safety Studies (GP-RSS), 

sebuah program pascasarjana transdisipliner yang 

diajarkan oleh fakultas dari departemen ilmu lingkungan, 

lembaga penelitian internasional dalam ilmu bencana, 

kedokteran, teknik, studi budaya internasional, dan ilmu 

pertanian di Tohoku University.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan 

transdisipliner yang berbasis pada kolaborasi internasional 

dengan berfokus kepada Sustainable Development Goals 

(SDGs), ilmu bencana, dan inovasi teknologi kepada 

mahasiswa. (LR/Zul)
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Pakar IPB Menanggapi Masalah Kekeringan 

yang Melanda Sektor Pertanian

iskusi Pakar Interdisiplin (DPI) yang 

Ddiselenggarakan oleh Direktorat Publikasi Ilmiah 

dan Informasi Strategis IPB membahas tentang 

solusi mengatasi permasalahan kekeringan yang saat ini 

sedang melanda, khususnya di sektor pertanian. Meskipun 

Indonesia memiliki karakteristik humid tropic, namun 

persoalan kekeringan selalu berulang setiap tahunnya, 

sehingga perlu menjadi perhatian nasional. Upaya-upaya 

penanganan dan antisipasi yang lebih sistematis dan 

terencana perlu dirancang agar permasalahan ini tidak 

berulang di waktu yang akan datang. 

Petani padi sawah merupakan pihak yang sangat 

merasakan dampak akibat kekeringan ini baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas produksi. Secara kuantitas 

hasilnya akan berkurang, dan penurunan produksi akan 

terjadi lebih drastis ketika kekeringan terjadi di awal 

tanam karena bisa mengakibatkan gagal panen. 

Sedangkan secara kualitas, kekeringan bisa menyebabkan 

bobot per seribu bulir menjadi lebih rendah serta butir 

beras mengapur meningkat.

DPI ini menghadirkan beberapa pakar yaitu Prof. Dr. 

Muhamad Syukur, Dr. Soeryo Wiyono, Dr. Suria Darma 

Tarigan dan Dr. Ahmad Junaidi dipimpin oleh Direktur 

Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB, Dr. Eva 

Anggraini. Dalam pertemuan para pakar tersebut, telah 

menghasilkan beberapa rumusan strategis yang 

sistematis dan terukur yang dapat diimplementasikan 

dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. 

Langkah Jangka pendek yang harus dilakukan diantaranya, 

dari aspek kultur teknis yaitu menggunakan pemilihan 

varietas padi yang adaptif pada kekeringan antara lain 

INPAGO untuk musim tanam Gadu (Musim tanam kedua 

pada bulan Maret-April) dan beberapa varietas INPARI 

yakni varietas genjah atau berumur pendek. Selain itu 
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perlu menjaga bahan organik tanah dengan pupuk organik 

atau dengan cara pengembalian jerami ke lahan sawah. 

Penggunaan mickroba penginduksi toleransi kekeringan 

seperti  mikroba Plant Growth Promoting Rhizobacteria 

(PGPR) dan meningkatkan water holding capacity atau 

penggunaan mikroba Cendawan Endofit untuk 

merangsang pertumbuhan akar sehingga transpirasi 

dapat ditekan. 

Perencanaan pada musim transisi merupakan langkah 

yang perlu dilakukan pada jangka menengah antara lain 

dengan pembangunan embung untuk mengatur dan 

menampung suplai aliran air hujan serta untuk 

meningkatkan kualitas air. Namun dalam jangka panjang, 

penataan pengelolaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai 

(DAS) merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan 

resapan air hujan ke dalam tanah. Konservasi mata air 

melalui berbagai teknik konservasi air (misalnya sumur 

resapan) serta perbaikan tutupan hutan hulu DAS 

merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Selain itu diperlukan enabling tools untuk edukasi petani 

melalui penguatan sistem informasi untuk mendukung 

keputusan petani dalam melakukan kegiatan produksi. 

Kerjasama pemerintah, perguruan tinggi dan stakeholder 

terkait perlu ditingkatkan untuk mensosialisasikan lagi 

dan terlibat aktif dalam mengoptimalkan beberapa 

program yang pernah ada atau saat ini masih dijalankan 

oleh pemerintah, seperti Sekolah lapang Iklim, sosialisasi 

KATAM (Kalender Tanam) dan Map Growth Index (BMKG). 

Berbagai program tersebut perlu terus diperkaya dan 

terus diupdate program dan materinya dengan melibatkan 

universitas, serta penggunaanya perlu diintegrasikan 

dengan teknologi informasi sehingga dapat diaplikasikan 

dengan mudah oleh petani. 

Terkait perlunya antisipasi dampak peristiwa El Nino di 

tahun 2019 ini, khususnya ketika memasuki musim 

kemarau, sebelumnya pernah dibahas dan disosialisasikan 

oleh para pakar iklim dan pertanian pada bulan Februari 

lalu melalui lokakarya “Prospek Perkembangan El Nino 

2019: Dampaknya terhadap Anomali Iklim dan Pertanian 

di Indonesia” yang diselenggarakan oleh IPB bekerjasama 

dengan PT. East West Indonesia. Salah satu rekomendasi 

yang disampaikan yaitu tentang pentingnya informasi 

iklim yang presisi untuk membantu dalam menentukan 

perencanaan usaha tani yang rentan dipengaruhi oleh 

berbagai dampak dari anomali iklim. Manfaat informasi 

prediksi iklim tersebut untuk pertanian sangat besar 

diantaranya: 1) mengatur pola tanam sesuai dengan 

ketersediaan air; 2) memilih komoditas dan varietas sesuai 

dengan prediksi iklim; 3) upaya adaptasi lebih fokus dan 

tepat lokasi, seperti untuk wilayah yang diprediksi kering 

dapat menyediakan air melalui sumur pompa, dam parit, 

embung, longstorage, sedangkan untuk yang diprediksi 

lebih basah dapat menyiapkan sistem drainase yang baik; 

4) menekan kehilangan hasil akibat kekeringan atau 

serangan OPT.

Pada kesempatan terpisah, Kasubdit Informasi Strategis 

DPIS yang juga ahli iklim, Dr. Akhmad Faqih, 

menyampaikan bahwa pada bulan Juli 2019 ini indikator 

kejadian ENSO dari data suhu permukaan laut di 

Samudera Pasifik Tropis bagian timur dan tengah 

menunjukkan kondisi menuju ENSO-netral namun masih 

dalam kondisi di atas nilai rata-rata. Namun demikian, 

peringatan tentang El Nino masih diberikan sebagaimana 

disampaikan pusat prediksi iklim seperti International 

Research Institute for Climate and Society (IRI) dengan 

pertimbangan bahwa saat ini masih merupakan periode 

transisi dari El Nino menuju netral atau normal. Di sisi lain, 

walaupun menyatakan kondisi saat ini yang sudah netral, 

lembaga lainnya seperti Badan Meteorology Australia 

(Australian Bureau of Meteorology, BoM) memperingatkan 

prediksi kemungkinan akan terjadinya Indian Ocean Dipole 

(IOD) positif (IOD positif) untuk beberapa bulan ke depan. 

Mirip seperti El Nino, biasanya kondisi IOD positif juga 

akan menyebabkan beberapa daerah di Indonesia 

khususnya di bagian barat seperti beberapa bagian di 

Sumatera, Jawa dan Kalimantan akan mengalami 

kekeringan dengan curah hujan lebih sedikit dari kondisi 

rata-rata normalnya.



10

Hadapi Persaingan Dunia Kerja, IPB University Bekali 
Mahasiswanya Siap Terjun Dunia Kerja

P
ersaingan dalam mencari pekerjaan lulusan 

perguruan tinggi semakin ketat. Lulusan sarjana 

perlu mengetahui persiapan menghadapi dunia 

kerja.

Direktorat Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, IPB 

University menyelenggarakan acara "Simmulation 

Applying Job in Multinational Companies’ di Ruang A1 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University 

(10/8).  Acara ini terbagi menjadi dua, yaitu workshop dan 

simulasi wawancara kerja.

Kegiatan ini dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Perwira 

Aria Saputra sebagai Regional Trade Marketing Manager 

PT. Reckitt Bengkiser Indonesia dan Aditiyo Indrasanto, 

SE, MM sebagai founder dan owner 

www.careerguideindonesia.com. Perwira merupakan 

alumni IPB University angkatan 42.

Dalam sesi workshop, Perwira menyampaikan bahwa 

perusahaan membutuhkan orang untuk memenuhi 

pekerjaan yang diberikan. Pelamar kerja malah fokus 

dengan kebutuhannya. Persiapan wawancara 

memerlukan fitur, track record dan rekomendasi. Teknik 

‘sell yourself’ direkomendasikan saat wawancara dan 

memerlukan persiapan berupa riset. Pekerjaan yang 

diincar terkadang membutuhkan jurusan yang sesuai, 

namun disesuaikan dengan job desknya.

Aditiyo menjelaskan bahwa peluang kerja akan lebih besar 

jika mencoba kerja sebanyak-banyaknya. Wawancara 

memerlukan persiapan kemampuan, keahlian, dan 

negosiasi. Tidak grogi termasuk syarat utama diperlukan 

untuk menghadapi wawancara dan public speaking. 

Jenjang karir perusahaan multinasional memerlukan 

ekspansi pengetahuan dan skill, peran, tanggung jawab, 

dan dinamika kerja.

“Orang yang mendalami passion selalu mengejar apa yang 

diinginkan. Tidak semua orang mengetahui passion dari 

awal. Memiliki skill lain di luar ilmu yang didapat saat 

kuliah juga penting. Kemampuan adaptasi juga 

diutamakan untuk mencapai kesuksesan karir,” tambah 

Aditiyo.

Acara dilanjutkan dengan pelatihan serta simulasi 

wawancara langsung oleh narasumber. Pelatihan dibagi 

menjadi dua sesi. Pelatihan terdiri dari penjelasan proses 

wawancara di perusahaan multinasional serta tips yang 

harus dilakukan dan yang dihindari ketika wawancara di 

perusahaan multinasional.

“Sangat disayangkan bila mahasiswa yang mempunyai 

kemampuan yang bagus namun tidak mempunyai skill 

komunikasi atau promosi yang bagus. Mahasiswa harus 

mempunyai skill yang lebih mantap di jaman sekarang. 

Perlu ada persiapan untuk melewati semua proses 

pencarian termasuk melamar pekerjaan,” terang Handian 

Purwawangsa S.Hut, MSi, Kepala Sub Direktorat 

Pengembangan Karir, Direktorat Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir IPB University saat memberikan 

sambutan. (Ghinaa/Zul)
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LPPM IPB University Komitmen 
Hasil Penelitian Tak Tertumpuk di Gudang

“Kita tidak ingin melihat hasil-hasil penelitian tertumpuk di 

gudang tanpa bisa dimanfaatkan. Dengan adanya basis 

data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), 

harapannya hasil-hasil penelitian tersebut bisa diakses 

dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Prof Agik 

Suprayogi, Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bidang Penelitian 

IPB University dalam sambutannya sekaligus membuka 

acara Pelatihan dan Perancangan Basis Data di Kenanga 

Meeting Room, Papyus Tropical Hotel Bogor, (8-9/8).

Menurutnya, pengetahuan dan kemampuan untuk 

menyusun basis data penelitian terutama pada perguruan 

tinggi sangat dibutuhkan. Data atau hasil penelitian 

merupakan aset penting yang akan memperkaya 

khasanah keilmuan bahkan bisa menjadi landasan 

hadirnya rumpun ilmu baru atau teknologi terapan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

“Dengan terwujudnya basis data hasil PPM akan 

memudahkan pengguna dalam mengakses maupun 

menelusuri kegiatan PPM yang telah dilakukan. Oleh 

karena itu prinsip perancangan basis data ini perlu 

ditularkan ke perguruan tinggi-perguruan tinggi lain, 

setidaknya dari adanya pelatihan ini  para peserta 

terinspirasi dan berharap kegiatan pelatihan ini dapat 

diimplementasikan di perguruan tingginya masing-

masing,” ujarnya di hadapan peserta pelatihan dari IPB 

University, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, 

Universitas Negeri Padang, Universitas Satya Negara 

Indonesia, Universitas Tidar dan Universitas Sam 

Ratulangi. 

Pada kesempatan yang sama, Prof Pudji Muljono selaku 

Ketua Panitia mengatakan pelatihan ini  merupakan 

angkatan ke-5 yang berlangsung setiap tahun, diharapkan 

dapat meningkatkan pengetahuan dalam mengenal 

mekanisme penyusunan basis data yang telah dibuat 

terutama untuk menentukan arah kebijakan PPM di 

perguruan tinggi. (SM/Zul)
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PSB IPB University Telusuri Jejak Bencana di Indonesia

usat Studi Bencana (PSB), Lembaga Penelitian 

Pdan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University bentuk tim Telusur Jejak Bencana. Tim 

ini menelusuri jejak bencana di utara dan selatan Jawa 

yakni pesisir utara Jawa, Gunung Kelud, Pacitan dan 

Yogyakarta pada awal Agustus lalu. Tim telusur terdiri dari 

Dr Perdinan, Dr Syamsul Bahri Agus, Rifki Aldi Ramadhani 

dan bekerjasama dengan Piarea serta dua peneliti lainnya 

yaitu Abdull Basith dan Ryco Farisca.

“Program ini dilakukan untuk menelusuri jejak bencana 

dan mengetahui strategi dalam adaptasi dan mitigasi 

bencana yang dikembangkan oleh masing-masing lokasi. 

Puncaknya adalah di Gunung Kelud. Selama di Gunung 

Kelud, Tim IPB University menelusuri puncak Gunung 

Kelud untuk memperdalam dampak dan pengaruh 

perubahan iklim terhadap kondisi masyarakat di 

lingkungan Gunung Kelud. Kami ingin memperdalam 

informasi tentang Gunung Kelud karena berhubungan 

dengan riset kolaboratif yang dilaksanakan di Gunung 

Kelud antara IPB University, Unversitas Gadjahmada, 

Institut Teknologi Bandung dan Universitas Airlangga,” ujar 

Dr Yonvitner, Kepala PSB sekaligus Ketua Tim Telusur Jejak 

Bencana IPB University.

Menurutnya tim juga melakukan pengamatan gerakan 

aktivitas tanah sebelum dan sesudah Gunung Kelud 

meletus. Melalui kegiatan ini dapat dipelajari tanda-tanda 

dari aktivitas gunung api melalui indikator tanah dan iklim 

serta untuk menyusun sistem early warning system 

dengan pertimbangan indikasi fisik aktivitas Gunung Kelud 

dan kesesuaian lahan di Gunung Kelud.

Setelah dari Gunung Kelud, tim bergerak ke Trenggalek, 

Ponorogo, Pacitan dan Yogyakarta. Dari perjalanan ini, tim 

mencatat musim kemarau yang panjang meningkatkan 

potensi bencana berupa longsoran tanah.

“Memang jalur selatan yang banyak berbatu dan berada 

dalam posisi yang terjal potensial mengalami longsoran 

saat musim hujan nanti. Program telusur jejak bencana ini 

menjadi salah satu upaya dari PSB untuk menggali lebih 

dalam potensi bahaya dan sebarannya di tanah air. 

Sehingga ke depan dapat dikoordinasikan dengan berbagai 

pihak dalam mengurangi risiko yang terjadi. Ke depan PSB 

IPB University merencanakan akan merancang program 

yang sama pada area dan potensi risiko yang berbeda,” 

ujarnya. (**/Zul)
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Mahasiswa KKN-T IPB University Ciptakan 
Keripik Gepi, Gesi dan Gebi di Desa Gerendong

M
ahasiswa Kuliah Kerja Nyata Nyata Tematik 

(KKN-T) IPB University menciptakan produk 

keripik olahan Gepi, Gesi dan Gebi dalam 

upaya pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di 

Desa Gerendong. Hal itu diungkap dalam Focus Group 

Discussion (FGD) pemberdayaan KWT, Kamis (8/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengaktifkan kembali KWT 

Desa Gerendong yang sudah lama vacum atau tidak ada 

kegiatan padahal Surat Keputusan (SK) dari pemerintah 

sudah ada. Mengingat Desa Gerendong memiliki potensi 

pertanian berupa pisang, singkong, dan ubi, ada baiknya 

potensi ini dikembangkan dan dioptimalkan agar 

memberikan manfaat pada Desa Gerendong terutama 

KWT Anggrek. Hal ini disebabkan mayoritas anggota KWT 

Anggrek merupakan ibu rumah tangga yang memilki 

keahlian dalam mengelola sumberdaya pertanian berupa 

pisang, singkong, dan ubi menjadi keripik. Untuk menyikapi 

hal ini, kelompok KKN-T IPB berupaya untuk 

memberdayakan kembali KWT Anggrek dengan cara 

menyalurkan kemampuan anggota KWT untuk mengelola 

suatu produk yang nantinya selain memberikan manfaat 

ekonomis juga meningkatkan partisipasi anggota KWT 

dalam memajukan desa.

Produk ini juga meningkatkan nilai tambah dari industri 

kecil, daya saing produk sehingga mampu bersaing dalam 

pemasaran di luar maupun di dalam desa, meningkatkan 

citra Desa Gerendong, dan apabila program ini 

berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dukungan 

untuk optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam FGD ini materi yang diberikan berupa pengenalan 

mengenai visi dan misi KWT serta cara suatu produk dapat 

berdaya saing dengan menggunakan prinsip marketing 

mix atau bauran pemasaran 4P yaitu product, price, 

promotion, dan people beserta dengan penerapannya.

Pemberdayaan KWT ini berfokus pada kegiatan hilir yaitu 

pengolahan hasil pertanian dimana tujuan utama dari 

adanya pemberdayaan ini adalah pemanfaatan alat 

timbangan dan mesin hand sealer yang telah dihibahkan 

pemerintah kepada KWT Anggrek. FGD juga mengevaluasi 

kelembagaan KWT Anggrek dan penyusunan rencana 

jangka pendek mengenai kelanjutan usaha industri kecil 

keripik pisang, keripik singkong, dan keripik ubi yang 

masing-masing diberi label produk “GEPI”, “GESI”, dan 

“GEBI”.

Para anggota KWT menanggapi hal tersebut dengan 

antusiasme yang tinggi. Tak hanya berhenti di produksi 

keripik, pengembangan usaha lebih lanjut berupa 

penambahan jenis produk seperti kue-kue kering, 

rengginang, kremes ubi tetap dilakukan setelah kegiatan 

KKN-T selesai.  (*/ris)
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IPB University Sabet Tiga Penghargaan ISCO-ISS 2019

D
epartemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan 

(ITSL), Fakultas Pertanian, IPB University 

menorehkan prestasi gemilang pada 

International Seminar and Congress of Indonesian Soil 

Science Society (ISCO-ISS) di Bandung. Acara yang 

dilaksanakan pada 4-6 Agustus 2019 itu merupakan salah 

satu rangkaian acara tahunan Himpunan Ilmu Tanah 

Indonesia (HITI).

Dalam kesempatan itu, IPB University meraih dua 

penghargaan Best Presenter pada kategori mahasiswa 

dan dosen. Untuk kategori mahasiswa diraih Rizal Habibi 

Gumbara dengan penelitian berjudul “A Comparison of 

Cation Exchange Capacity on Organic Soils Determined by 

Ammonium Solutions Buffered at Some pHs Ranging 

between Around Fields pH and 7.0”. Untuk kategori dosen 

diraih oleh Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc dengan penelitian 

berjudul “Increasing pH due to Amelioration of Tropical 

Acid Soils not Always Reduce Fe, Mn, Cu and Zn 

Availabilty”.

“Penelitian ini cukup memakan waktu sehingga segalanya 

harus dipersiapkan dengan baik. Saya melakukan 

persiapan dengan matang seperti latihan presentasi 

sebelum seminar. Pesertanya merupakan dosen, peneliti, 

perwakilan perguruan tinggi dan instansi baik dalam 

maupun luar negeri, serta Ketua International Soil Science 

Society, sehingga cukup membuat gugup sebelum 

presentasi. Akan tetapi, saya berhasil mengatasinya 

dengan baik,” jelas Gumbara.

Sementara Dr. Syaiful Anwar menyampaikan tentang 

penelitiannya. “Kalau penelitian saya biasa saja. Akan 

tetapi, saya kira penilaian lebih kepada cara 

menyampaikan dan menjawab pertanyaan, manajemen 

waktu, penyampaian yang mudah dimengerti, menjual, 

tidak menyalahkan orang lain, dan ditunjang oleh bahan 

presentasi yang memang to the point,” tandasnya.

Di sisi lain, untuk memeriahkan acara tahunan HITI ini, 

diadakan Soil Judging Contest oleh Himpunan Mahasiswa 

Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan (Himatan) Universitas 

Padjajaran. Departemen ITSL IPB University mengirimkan 

dua tim dan berhasil menyabet juara 1.  “Bersama 

Muhammad Anis Fuandi dan Bayu Arya Santosa, kami 

membentuk tim yang kompak. Kunci keberhasilan kami 

adalah manajemen waktu yang baik dan saling percaya 

dengan kemampuan rekan satu tim. Hal ini membuat tidak 

ada perdebatan panjang yang akan menyita waktu selama 

kegiatan soil judging,” ungkap Ira Hayu, anggota tim ITSL 

IPB University.

Dalam acara tersebut, terdapat berbagai kegiatan seperti 

sesi diskusi pleno terkait pentingnya tanah sebagai 

penunjang kehidupan dikaitkan dengan smart farming,  

simposium terkait pengelolaan sumberdaya lahan, 

khususnya pada perkebunan kelapa sawit, presentasi oral 

dan poster hasil penelitian, dan  kongres Himpunan Ilmu 

Tanah Indonesia (HITI) berisi pertanggungjawaban ketua 

umum/pengurus lama serta pemilihan ketua umum baru. 

(AA/ris)
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Aplikasi My Worker Karya Mahasiswa IPB University 
Raih Juara 2 Nasional

enaga kerja berkontribusi sebagai penopang 

Tperekonomian negara. Selain penggerak ekonomi, 

tenaga kerja juga menjadi pelaku utama dalam 

pembangunan peradaban. Namun bukan berarti peran 

penting ini tidak memiliki permasalahan. Permasalahan 

yang kerap terjadi pada tenaga kerja adalah sulitnya akses 

informasi lapangan kerja. 

Permasalahan tersebut kemudian mendorong 

Kodarusman, mahasiswa Departemen Ilmu Produksi dan 

Teknologi Peternakan (IPTP), Fakultas Peternakan IPB 

University menggagas sebuah aplikasi yang ia beri nama 

MyWorker. Aplikasi MyWorker merupakan aplikasi 

berbasis teknologi digital untuk menunjang peningkatan 

kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. 

“Aplikasi yang saya rancang ini digunakan sebagai salah 

satu media digital untuk melindungi, mengawasi serta 

meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui kontrol 

pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI. 

MyWorker akan menghubungkan pihak tenaga kerja 

dengan pihak Kemnaker agar sumberdaya informasi yang 

ada dari pihak pemerintah dapat tersalurkan dengan cepat 

dan merata kepada tenaga kerja,” terang Kodarusman. 

Ia menerangkan bahwa aplikasi MyWorker dapat menjadi 

media pencerdasan informasi ketenagakerjaan bagi 

tenaga kerja maupun angkatan kerja yang belum 

mendapatkan pekerjaan. Contoh informasi 

ketenagakerjaan yang tersedia adalah Upah Minimum 

Kota/Kabupaten (UMK), Upah Minimum Propinsi (UMP), 

profil-profil perusahaan, rekam jejak Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) suatu perusahaan, kualifikasi 

tenaga kerja yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Melalui gagasannya, Kodarusman meraih Juara II dalam 

Lomba Essay Nasional yang diselenggarakan oleh Badan 

Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas 

Islam Bandung, Juli lalu. “Saya sangat senang karena bisa 

bertemu dengan orang-orang yang punya inovasi untuk 

Indonesia khususnya di bidang ketenagakerjaan. Saya 

sangat kagum juga kepada peserta lainnya karena ide dari 

peserta lainnya bagus-bagus dan layak 

diimplementasikan,” ungkap Kodarusman. 

Kodarusman berharap agar aplikasi yang ia rancang dapat 

memberikan rasa aman, nyaman, baik dan benar bagi 

tenaga kerja Indonesia. Ia juga berharap ide yang ia gagas 

tersebut mendapatkan perhatian dari pihak terkait seperti 

pihak kampus, pihak pemerintah dan yang lainnya 

sehingga bisa terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat 

luas. (SMH/Zul)
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Aplikasi Freforty Karya Mahasiswa IPB University 
Raih Juara III Nasional

S
elama tahun 2017 jumlah kejadian kasus 

keracunan obat dan makanan secara nasional 

yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Obat dan 

Makanan (BPPOM) di seluruh Indonesia sebanyak 4.643 

kasus. Upaya penanggulangan kasus kesehatan pangan 

dan keracunan pangan tidak dapat dilakukan dengan 

optimal karena data dan informasi yang dihasilkan dari 

pelaksanaan monitoring ataupun survei belum diterapkan 

secara kompleks dan berkelanjutan oleh BPOM. 

Hal ini mendorong Kodarusman, mahasiswa Departemen 

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan-Fakultas 

Peternakan dan Najib Kamal Badri, mahasiswa 

Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan-Fakultas 

Teknologi Pertanian merancang aplikasi Freforty (Food 

Reporting for Healthy) yang bisa menjadi solusi 

penanggulangan permasalahan kesehatan pangan yang 

beredar di masyarakat. Freforty merupakan sebuah 

aplikasi berbasis android yang digunakan untuk pelaporan 

produk pangan yang terindikasi membahayakan 

konsumen produk pangan dari Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). 

“Freforty adalah salah satu inovasi yang memanfaatkan 

teknologi digital untuk membantu konsumen mengenai 

pengaduan produk pangan yang dikonsumsi. Selain itu, 

Freforty berupaya untuk membantu Unit Layanan 

Pengaduan Konsumen (ULPK) POM dalam upaya 

pelaksanaan monitoring ataupun survei yang belum 

diterapkan secara luas dan berkelanjutan bagi isu-isu 

kesehatan pangan di kalangan UMKM,” terang 

Kodarusman. 

Kodarusman menerangkan bahwa aplikasi Freforty akan 

menghubungkan pihak konsumen sebagai pelapor dengan 

pihak BPOM yang akan menanggapi pelaporan tersebut. 

Dalam mekanisme pelaporannya, pihak pelapor 

melaporkan produk pangan yang terindikasi mengandung 

zat berbahaya tertentu. Selanjutnya Freforty 

mempertimbangkan laporan konsumen tersebut dengan 

beberapa kriteria, di antaranya adalah intensitas 

pelaporan dari kasus yang sama, kegentingan jenis 

laporan dan dampak kesehatan konsumen akibat 

mengkonsumsi produk pangan.

Melalui gagasannya, Kodarusman dan Najib meraih Juara 

III dalam Lomba Essay Nasional Himpunan Mahasiswa 

Keperawatan, Universitas Pekalongan yang 

diselenggarakan Juli lalu.

“Saya sangat senang bisa mengunjungi kota Pekalongan 

yang mempunyai sebutan kota kreatif karena kerajinan 

batiknya. Selain itu saya juga terkesan bisa bertukar ide 

dan pikiran mengenai isu-isu kesehatan yang diangkat 

oleh peserta lomba esai tersebut. Saya juga tidak 

menyangka bakalan bisa menyabet juara tiga. Karena bila 

dilihat ide dari peserta lain juga bagus-bagus semua dan 

layak diimplementasikan oleh pemerintah,” ungkap 

Kodarusman. 

Mereka berharap karya Freforty ini mendapatkan 

perhatian dari pihak terkait seperti pihak kampus, pihak 

pemerintah dan yang lainnya sehingga bisa terealisasi dan 

bermanfaat bagi masyarakat luas. (SMH/Zul)
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