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CERITA UTAMA

MENGHADAPI “ARISAN” BENCANA 
ALAM TAHUN 2021: MITIGASI, RISET 
DAN SOLUSI UNTUK BENCANA 
TAHUNAN 

Sri Ayuni

“Lalu apa upaya yang perlu dilakukan pemerintah dan 
masyarakat untuk mencegah bencana banjir dan yang 

terus terulang setiap tahunnya. Dapatkah bencana 
tersebut diminimalisir dan dengan cara apa?” Iwan 

Ridwan, Peneliti Hidrologi LIPI 2021

Awal Tahun 2021 melabuhkan kesedihan dan 
kekhawatiran bagi hati rakyat Indonesia tentang 
bagaimana bencana alam yang banyak mereng-
gut korban jiwa. Mulai dari, banjir di Kalimantan 
Selatan, tanah longsor di Sumedang hingga 
peristiwa gempa bumi berkekuatan M 6,2 di 
Kota Majene dan Mamuju, yang mengingatkan 
kembali kepada kita semua ancaman bencana 
serupa yang bisa terjadi kapan saja dan dimana 
saja.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 
yang terletak pada pertemuan empat lempeng 
tektonik, Indonesia memiliki potensi bencana 
alam yang begitu tinggi. Letusan gunung berapi, 
banjir, tanah longsor, tsunami dan gempa bumi 
adalah ancaman nyata bagi negeri ini. Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mengin-
formasikan, bahwa masyarakat perlu menam-
bah kewaspadaan terhadap bencana hidrome-
teorologi seperti banjir dan longsor di tengah 

puncak musim hujan pada awal tahun 2021, 
seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan Januari 
lalu, dimana Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mencatat 112.709 warga men-
gungsi dan 27.111 rumah terendam akibat banjir 
ini. 

Tak hanya itu, bencana hidrometeorologi mem-
perparah keadaan masyarakat karena terjadi di 
tengah kondisi pandemi Covid-19. Pemerintah 
pusat dan daerah harus berupaya ekstra untuk 
mencegah penularan Covid-19 dimana pada saat 
yang bersamaan juga harus dapat menangani 
bencana dalam kondisi yang terbatas. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, ten-
tunya LIPI sebagai lembaga Penelitian dan 
Pengembangan (Litbang) dituntut untuk dapat 
berkontribusi melalui riset dalam memberikan 
solusi pencegahan dan penanganan banjir.

Menurut Iwan Ridwan, Peneliti Bidang Hidrologi 

pada Pusat Penelitian Limnologi LIPI bahwa 
kondisi geografis dan tata kota menjadi salah 
satu penyebab banjir di Indonesia. “Banyak kota-
kota di Indonesia terletak pada wilayah paparan 
banjir, seperti dibangun di atas rawa-rawa 
yang pada perkembangannya berubah menjadi 
wilayah pemukiman. Sementara di bagian hulu 
juga mendapat tekanan akibat kebutuhan lahan, 
seperti alih fungsi lahan yang makin mende-
gradasi kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS),” 
ungkap Iwan. 

Tak hanya itu, Iwan juga menambahkan bahwa 
perilaku masyarakat yang kurang sadar menjaga 
lingkungan juga berkontribusi memperparah 
banjir. Banyak sungai/saluran yang berkurang 
kapasitasnya akibat terjadinya penyempitan 
bantaran sungai dan tumpukan sampah yang 
dibuang sembarangan oleh masyarakat yang 
menghalangi air yang mengalir di sungai serta 
berkemungkinan untuk menimbulkan penyakit.

Selain faktor di atas, terdapat beberapa kendala 
yang masih harus dihadapi untuk menangani 
permasalahan banjir seperti adanya kebijakan 
desentralisasi, pengelolaan sumber daya yang 
tidak optimal serta tumpang tindihnya kewenan-
gan antar sektor. Kendala yang sudah sangat 

familiar dan sudah jelas menambah benang 
kusut persoalan banjir di Indonesia. 

Iwan menjelaskan LIPI sudah sejak lama concern 
terhadap permasalahan banjir. “Riset LIPI 
dalam upaya pencegahan banjir sudah dilaku-
kan sejak tahun 1998 yang berlokasi di Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Ciliwung. Upaya mengu-
rangi banjir diantaranya dapat dilakukan dengan 
memaksimalkan fungsi situ-situ baik diperluas 
kapasitas tampungannya atau merevitalisasi 
situ-situ yang beralih fungsi. Selain itu upaya 
pemetaan wilayah resapan Daerah Aliran Sungai 
(DAS) Ciliwung juga telah dilakukan, termasuk  
merekomendasikan sumur-sumur resapan pada 
wilayah yang mempunyai resapan tinggi,” jelas 
Iwan 

Menurut Iwan, banjir yang terjadi setiap tahun 
dapat dicegah dengan memperbaiki semua 
faktor pencetus yang mengakibatkan muncul-
nya banjir tersebut, “Apabila kapasitas tam-
pungan sungai sudah tidak mencukupi dapat 
dilakukan upaya pengerukan sedimen/sampah 
disepanjang sungai. Selain itu, jika penyebab-
nya adalah aliran dari hulu sungai, maka dapat 
dibangun waduk untuk menampung air sungai, 
sehingga tidak langsung dikirim ke wilayah hilir,” 

6 7

CERITA UTAMA



saran Iwan.

Tak hanya itu ia juga menambahkan, upaya 
untuk memaksimalkan fungsi folder-folder di 
wilayah Jabodetabek dalam wujud situ juga 
dapat menjadi solusi. “Folder air dalam bentuk 
situ-situ dapat ditambah terutama pada peruma-
han yang baru dibangun,” ujarnya.  

Potensi sungai yang sangat banyak dapat diop-
timalkan dengan jalan pengelolaan DAS yang 
tepat.  Dengan memaksimalkan fungsi DAS 
dalam menjaga keseimbangan air, sehingga 
tidak terjadi banjir dimusim hujan atau keker-
ingan pada musim kemarau.

Terkait upaya pembuatan sumur serapan di 
setiap rumah dan bangunan di Jabodetabek. 
Iwan berpendapat jika kondisi ini sulit direalisa-
sikan karena kendala lahan yang sempit, maka 
solusi yang bisa dilakukan adalah pembuatan 
sumur resapan bisa dilakukan secara komunal.

Iwan juga mengingatkan bahwa upaya pence-
gahan banjir memerlukan kerjasama yang solid 
dengan seluruh pihak tekait. “Semua pihak-
pihak terkait perlu dilibatkan, karena perso-
alan banjir merupakan persoalan yang kom-
pleks. Pemerintah daerah, Balai Besar Wilayah 
Sungai (BBWS), Balai Pengelolan DAS dan Hutan 
lindung (BPDASHL) dan masyarakat setempat 
perlu bekerjasama untuk menuntaskan perso-
alan ini,” ujarnya. 

Selanjutnya untuk menghindari bencana longsor, 
Iwan menyarankan beberapa langkah pence-
gahan, seperti melakukan pemetaan wilayah 
secara detail bagi wilayah yang berpotensi

longsor tinggi. Kemudian jika ada pemukiman 
di wilayah tersebut, maka pemukiman dapat 
direlokasi untuk mencegah bencana. Sedangkan 
untuk memperkokoh kontur tanah, pada wilayah 
berpotensi longsor dapat ditanam jenis tanaman 
yang mempunyai sistem perakaran yang dapat 
mencegah longsor.

“LIPI melalui riset telah banyak merekomenda-
sikan solusi pencegahan banjir. Saya yakin jika 
dilakukan analisis kembali terhadap kondisi tata 
ruang yang sudah ada, dengan mempertimbang-
kan faktor-faktor yang memicu bencana banjir 
atau bahkan bencana hidroklimatologi lainnya, 
upaya pencegahan banjir dapat dilakukan,” 
tegas Iwan. (Editor: Dimas Rizal Andrianto)

Salah satu ancaman dari bencana alam yang 
paling sering terjadi di Indonesia adalah gempa, 
yang akan selalu ada dan mengancam. Data 
riset menunjukan bahwa tingkat kegempaan 
Indonesia 10 kali lipat lebih tinggi dari tingkat 
kegempaan di Amerika Serikat. Kepala Pusat 
Penelitian Geoteknologi LIPI Dr. Eko Yulianto 
menekankan pentingnya implementasi pengu-
rangan resiko bencana alam yang wajib menjadi 
perhatian seluruh masyarakat Indonesia selama 
Tahun 2021. 

Eko memberikan istilah “Arisan” karena bencana 
alam seperti gempa bumi, longsor, banjir, dan 
sebagainya bisa terjadi di wilayah mana saja di 
Indonesia. “Seluruh wilayah Indonesia dipenuhi 
retakan – retakan akibat tektonik, itu lah yang 
notabene menjadi sumber gempa,” terangnya 
Senin (8/1/2021).

Dalam konteks kebencanaan, resiko sebenar- 
nya tidak selalu berkaitan dengan jauh dekat-
nya sumber gempa. Ada faktor lain seperti 
kerentanan sosial, fisik, atau ekonomi. Eko 
menyontohkan peristiwa gempa di Kabupaten 
Tasikmalaya pada tahun 2009 dimana pusat 
gempanya berasal dari 142 km barat daya 
Kabupaten Tasikmalaya, ternyata guncangan-
nya bahkan sampai merusak hotel dan rumah 
– rumah yang berada di Lembang, Kabupaten 
Bandung. “Kerentanan tadi ini ada pada konteks 
kondisi bangunan,” tuturnya.

Gempa: Ancaman 
Nyata Sejak Lama

Eko menegaskan bahwa perulangan gempa 
relatif lama misalnya lima puluh tahun atau 
bahkan lebih sehingga orang – orang mudah 
melupa-kannya. Itulah alas an mengapa 
edukasi secara terus – menerus mengenai mit-
igasi bencana diperlukan. 

Hal lain yang ia soroti adalah aspek bangunan 
yang belum memenuhi faktor keamanan atau 
tahan gempa. Kerapkali sebuah rumah diba-
ngun hanya memperhatikan aspek estetikanya 
saja tanpa melibatkan faktor – faktor keben-
canaan seperti ketahanan akan guncangan. 
Sementara membangun ulang rumah atau 
memperkuat bangunan yang sudah ada bisa 
membutuhkan biaya mahal, namun Eko men-
dorong masyarakat untuk memiliki satu ruang 
aman yang bisa digunakan sebagai tempat 
berlindung tatkala gempa terjadi.

Ruang aman dapat berwujud ruangan yang 
dibuat khusus supaya tidak runtuh oleh gempa 
atau bisa juga ruangan kecil, seperti kamar 
mandi, yang diperkuat konstruksinya atau 
perabot rumah tangga yang sudah diperkuat 
seperti meja dengan siku baja pada pangkal 
kaki pondasi dan tiangnya sehingga dapat 
untuk berlindung dari tertimpa bangunan 
atau perabot yang jatuh. “Kita harus memi-
liki program nasional satu rumah satu ruang 
aman,” tegasnya.

Bagaimanapun bencana alam adalah takdir 
dan nafas dari bumi. Bencana bukan semata – 
mata aspek teknis tapi juga perilaku dan sikap 
manusia. Acapkali aturan yang telah dibuat 

justru dilanggar seperti mendirikan bangu-
nan di bibir pantai melewati batas sempadan. 
Eko menggarisbawahi krusialnya sinergi dan 
implementasi kebijakan yang sistemik. Tidak 
hanya berlangsung secara sporadis. Secara 
sederhana ia mencontohkan misalnya dalam 
program Rumah Sehat dari suatu kemente-
rian turut disisipkan pula fungsi ruang aman 
dalam rumah tersebut dsb. “Mengurangi resiko 
bencana juga membangun karakter,” pung-
kasnya. (Anton Surahmat/Editor: Dimas Rizal 
Andrianto)

Ilustrasi Gempa Bumi Sumber: Freepik.com
Ilustrasi Gempa Bumi Sumber: Freepik.com
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“Belajar dari bencana 
tanah longsor di Sumed-

ang, proses tanggap 
darurat perlu ditunjang 

oleh sistem pemantauan 
longsor susulan. Sistem ini 

harus bersifat portable dan 
simple untuk dipasang di 
lokasi tanggap darurat. 

Selain itu, pengembangan 
teknologi pencegahan 
tanah longsor (drainase 
siphon) juga akan terus 

dilakukan agar diperoleh 
teknologi yang murah dan 

efektif,” 

LONGSOR, TUNTUTAN UNTUK 
BERGERAK DARI ANCAMAN 
GERAKAN TANAH
Suasana Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, 
Kecamatan Cimanggung Sumedang, Jawa Barat, 
malam hari itu begitu tenang walau suasana masih 
terasa tegang akibat longsor yang terjadi pada Sabtu 
sore pukul 15.30 WIB (9/1/2021). Malam itu hujan 
masih mengguyur Dusun Bojong Kondang dengan 
derasnya. Proses pencarian korban masih dilaku-
kan oleh tim Search and Rescue (SAR) gabungan 
yang berasal dari Badan SAR Nasional (Basarnas), 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Sumedang, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kecamatan Cimanggung dan Kepolisian. 
Beberapa petugas masih terlihat sibuk mendata 
korban longsor dan menyusun rencana evakuasi. 
Beberapa warga sekitar dan awak media tele-
visi terlihat turut hadir dalam kegiatan tersebut.  
 
Malam semakin larut ketika tiba-tiba terdengar 
suara gemuruh yang sangat keras diikuti lantai 
yang bergetar kencang. Seketika suasana menjadi 
mencekam dan orang-orang menjadi panik, beru-
saha menyelamatkan diri. Sekitar pukul 19.30 WIB, 
longsor kembali menerjang Dusun Bojong Kondang. 
Longsor susulan ini menelan korban jiwa yang lebih 
banyak, beberapa anggota SAR gabungan turut 
menjadi korban didalamnya. 

Longsor, telah lama menjadi salah satu peristiwa 
alam yang menelan korban jiwa. Padahal sejatinya 
longsor merupakan proses alami dari perubahan 
dinamik suatu bentang alam.  gerakan massa 
tanah (soil mass movement) merupakan respon 
dari perubahan yang terjadi pada kondisi tanah. 
Fenomena alam ini seringkali berkaitan dengan 
faktor hidrologi, terutama curah hujan yang tinggi. 
Curah hujan yang tinggi dapat memengaruhi kondisi 
dan struktur tanah. Pada tanah yang memiliki 
retakan atau cekungan, air hujan akan mengisi 
celah tersebut sehingga selain tanah menjadi lebih 
lunak, juga akan menambah gaya horisontal yang 
memicu longsoran, terutama bila jenis tanah terse-
but mudah menyerap air. Ketiadaan pohon-pohon 
pengikat air tanah pun, menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya longsor. 

Longsor dikategorikan sebagai bencana apabila 
longsoran tersebut terjadi di daerah yang dihuni 
oleh manusia. Di Indonesia yang kontur tanahnya 

Ditemui di laboratorium penelitiannya di LIPI Kawasan 
Bandung, Adrin Tohari tengah melakukan peneliti-
annya. Peneliti bidang geoteknik Pusat Penelitian 
Geoteknologi (P2 Geoteknologi) LIPI ini telah lama 
melakukan penelitian terkait gerakan tanah. Adrin 
menjelaskan bahwa longsor dapat terjadi karena 
beberapa hal, “Longsor pada umumnya disebabkan 
karena kondisi topografi (kemiringan dan bentuk) 
lereng serta sistem drainase lereng.” 

“Pada kasus bencana longsor di Sumedang, daerah 
longsor mempunyai kemiringan cukup curam dengan 
bentuk lereng menyerupai cekungan. Karena bentuk 
lereng seperti ini, maka aliran air hujan yang masuk 
ke dalam tanah akan mengalir ke daerah terse-
but, sehingga kondisi jenuh akan mudah terben-
tuk di dalam lapisan tanah. Dengan kemiringan 
yang cukup curam, maka lereng tersebut akan lebih 

mudah longsor,” jawab Adrin tatkala ditanya men-
genai penyebab longsor di Desa Bojong Kondang, 
Sumedang.

Adrin juga menyatakan bahwa faktor sistem drain-
ase permukaan juga menjadi salah satu penyebab 
longsor, “Drainase permukaan yang buruk menye-
babkan proses penjenuhan tanah menjadi lebih 
cepat ketika air buangan dari sistem drainase per-
mukaan dibiarkan mengalir ke arah lereng,” ujarnya.

Indonesia memang telah memiliki peta kerentanan 
gerakan tanah yang dikeluarkan oleh BNPB, namun 
peta tersebut masih belum operasional untuk mem-
berikan peringatan dini untuk lingkup wilayah yang 
kecil. 

“Sistem peringatan longsor pun masih berbasis pada 
curah hujan sehingga baru dapat memberikan infor-
masi peringatan pada level kecamatan. Oleh karena 
itu, sistem pemantauan bahaya longsor yang efektif 
harus dipasang di daerah-daerah perbukian ter-
utama yang berada pada zona kerentanan tinggi 
dengan potensi risiko yang tinggi di mana terdapat 
pemukiman di atas atau di bawah lereng,” ujarnya. 

Adrin mengatakan peristiwa tanah longsor 

merupakan kejadian geologi yang sering terjadi 
dengan tingkat risiko yang bervariasi di wilayah 
Indonesia. Mengingat bahwa kejadian longsor di 
Indonesia masih menimbulkan korban jiwa, maka 
upaya mitigasi bencana longsor yang efektif sangat 
penting untuk dilakukan.

Lebih lanjut Adrin menekankan bahwa mitigasi 
bencana yang efektif itu perlu melibatkan kompo-
nen pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun 
daerah, masyarakat, dan akademisi. “Mitigasi akan 
lebih efektif bila berbasis pada ilmu pengetahuan 
dan juga kearifan lokal,” tambahnya.

“Sebaiknya dilakukan relokasi masyarakat yang 
tinggal di aer rawan bencana ke daerah yang lebih 
aman. Pembangunan pemukiman baru pun harus 
mempertimbangkan aspek kebencanaan. Namun 
bila tidak memungkinkan, adaptasi terhadap ling-
kungan sekitar tempat tinggal harus dilakukan,” 
kata peneliti senior di P2 Geoteknologi ini. 

Tentu saja untuk bisa melakukan proses evakuasi 
mandiri, masyarakat perlu dibekali dengan penge-
tahuan untuk mengenali tanda-tanda atau gejala 
longsor, seperti munculnya retakan tanah di permu-
kaan lereng, munculnya mata air di bagian lereng, 
air sungai surut setelah hujan, muka air sungai 
meningkat naik dan alirannya semakin deras.

Untuk meminimalisir korban jiwa akibat bencana, 
pemahaman mengenai keadaan lingkungan sekitar 
termasuk mengenali tanda-tanda bencana sang-
atlah diperlukan. Ketanggapan dan kecakapan 
dalam melakukan evakuasi mandiri juga sangat 
penting untuk diketahui masyarakat yang tinggal 
di daerah rawan bencana. Namun, proses miti-
gasi oleh pemerintah juga sangat diperlukan, ter-
utama sistem deteksi bencana dan peringatan dini 
bencana alam hingga lingkup wilayah terkecil. Di 
sinilah peran lembaga riset untuk menciptakan alat 
yang dapat digunakan untuk mendukung upaya mit-
igasi bencana.

Adrin mengatakan bahwa untuk ke depannya, ia akan 
melakukan penelitian pengembangan teknologi mit-
igasi pergerakan tanah berbasis bioengineering dan 
stabilisasi tanah, “Kami akan fokus pada pengem-
bangan teknologi mitigasi gerakan tanah dan juga 
mengembangkan sistem pemantauan tanah longsor 
untuk mendukung proses tanggap darurat.”

(Dian Din Yati/Editor: Dimas 

Rizal Andrianto)

berbukit, longsor menjadi proses alam yang tidak 
didapat dihindarkan. Selama tahun 2021 saja 
tercatat sebanyak 39 bencana longsor terjadi di 
seluruh wilayah Indonesia, dengan kejadian yang 
paling banyak terjadi di Pulau Jawa. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penaggulanan 
Bencana (BNPB) terdapat 8.900 desa atau kelu-
rahan yang berada di titik rawan bencana longsor 
dengan kategori tinggi. Ini artinya ada jutaan pen-
duduk Indonesia yang bermukim di daerah rawan 
longsor. Banyaknya warga yang membangun pemu-

kiman di daerah rawan longsor mengakibatkan ban-
yaknya korban jiwa akibat tanah longsor. Karenanya 
pembangunan infrastruktur pemukiman harus 

“Pada kasus bencana longsor di Sumedang, daerah 
longsor mempunyai kemiringan cukup curam dengan 
bentuk lereng menyerupai cekungan. Karena bentuk 
lereng seperti ini, maka aliran air hujan yang masuk 
ke dalam tanah akan mengalir ke daerah terse-
but, sehingga kondisi jenuh akan mudah terben-
tuk di dalam lapisan tanah. Dengan kemiringan 
yang cukup curam, maka lereng tersebut akan lebih 
mudah longsor,” jawab Adrin salah satu korban 
bencana tananh longsor tatkala ditanya menge-
nai penyebab longsor di Desa Bojong Kondang, 
Sumedang.

Adrin juga menyatakan bahwa faktor sistem draina-
se permukaan juga menjadi salah satu penyebab 
longsor, “Drainase permukaan yang buruk menye-
babkan proses penjenuhan tanah menjadi lebih 
cepat ketika air buangan dari sistem drainase per-
mukaan dibiarkan mengalir ke arah lereng,” ujarnya.

benar-benar memperhatikan aspek alam, terutama 
pemahaman terhadap titik rawan bencana seperti 
bencana longsor. 
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Mitigasi dan Upaya Pemulihan Ekonomi

di Masa Pandemi COVID-19

Cerita Utama Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) 
merupakan tulang punggung ekonomi 
Indonesia. Selain karena merupakan 
sumber dari dinamika ekonomi, juga 

menyerap angkatan kerja nasional. Pandemi 
COVID-19 berimbas besar pada kelangsungan 
UMKM di Indonesia. Krisis ekonomi yang dialami 
oleh UMKM pun menjadi ancaman besar bagi per-
ekonomian nasional, mengingat UMKM merupakan 
penggerak ekonomi domestik dan penyerap tenaga 
kerja terbesar dalam beberapa dekade terakhir. 

Sudah sangat bisa dipastikan bahwa pandemi COVID-
19 berimbas besar pada kelangsungan nafas kehidu-
pan UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, dalam 
pemulihan ekonomi nasional, UMKM mendapatkan 
prioritas. Berbagai upaya telah dilakukan pemer-
intah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. 

Diantaranya, langkah mitigasi dan upaya pemuli-
han ekonomi melalui pemberdayaan UMKM akan 
dapat membantu masyarakat yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya 
penghasilan karena usahanya terdampak pandemi 
COVID-19. Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 
Nawawi menjelaskan langkah ke depan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat 
kebijakan recovery incentive (insentif pemulihan) 
bagi sektor terdampak, revitalisasi Balai Latihan 
Kerja (BLK). “Memberdayakan pekerja berketer-
ampilan rendah melalui pelatihan dan pendam-
pigan yang berkelanjutan,” terang Nawawi disam-
paikan secara daring, pada Selasa (23/3) lalu. 
“Oleh karena itu perlu melakukan pelatihan bagi 
pelaku UMKM untuk pemulihan di masa pandemi”

“Bagaimana pengaruh nya terhadap tenaga kerja 
Indonesia?”

Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melalui 
Pusat Penelitian Kependudukan telah melakukan 
survei online selama periode 24 April sampai 2 Mei 

2020 terhadap penduduk usia 15 tahun keatas, dengan 
jumlah responden yang terjaring sebanyak 2.160 
responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Hasil survei dari sisi pekerja, terjadinya gelom-
bang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapa-
tan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha 
pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% 
pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengal-
ami penurunan pendapatan, diantaranya seban-
yak 7% pendapatan buruh turun sampai 50%. 
“Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup 
pekerja serta keluarganya,” jelas Ngadi, Peneliti 
Senior di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.

Dirinya menjelaskan, dari sisi pengusaha, pandemi 
Covid 19 menyebabkan terhentinya kegiatan 
usaha dan rendahnya kemampuan bertahan pen-
gusaha. “Hasil survei mencatat 39,4% usaha ter-
henti, dan 57,1% usaha mengalami penurunan 
produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak,” 
jelas Ngadi. Kemampuan bertahan oleh di kalan-
gan dunia usaha juga mengalami keterbatasan. 
Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan 
kurang dari tiga bulan. Artinya pada bulan Agustus 
usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pen-
gusaha mampu bertahan selama 3-6 bulan, 11% 
mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan, 
dan 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan. 

Sementara dampak Covid 19 pada usaha mandiri 
membuat usaha menjadi terhenti dan sebagian 
meng-alami penurunan produksi. Sebanyak 40% 
usaha mandiri terhenti kegiatan usahanya, dan 52% 
meng-alami penurunan kegiatan produksi. “Hal ini 
berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 
28% pendapatan menurun hingga 50%,” paparnya. 

Dampak Covid 19 juga berdampak pada pekerja 
bebas sektor pertanian dan non-pertanian atau 
pekerja “serabutan” yang bekerja jika ada permin-
taan bekerja. Hasil survei menunjukkan sebanyak 
55% pekerja bebas pertanian dan non-pertanian tidak 
ada pekerjaan, dan 38% order berkurang. Dilihat 
dari pendapatan, sebanyak 58% pekerja bebas tidak 
memiliki pendapatan selama masa pandemi Covid 
19 dan 28% pendapatan berkurang sampai 30%.

Ngadi mengungkapkan, dari hasil survei terse-
but dapat diprediksi 10 juta pengusaha mandiri 
akan berhenti bekerja dan 10 juta lainnya 
pendapatan menurun lebih dari 40 persen. 
“Sebanyak lima belas juta pekerja bebas atau 
pekerja keluarga akan menganggur,” ungkapnya.

Survei Dampak 
Darurat Virus 
Corona terhadap 
Tenaga Kerja 

UMKM
Minta Rachmawati
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Kekhawatiran krisis ekonomi akibat pelemahan 
ekonomi global sebagai imbas pandemi COVID-
19 telah menjadi ancaman besar bagi kelang-
sungan perekonomian nasional. Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu 
sektor yang terpuruk akibat pandemi ini. Untuk 
mengetahui dampak pandemi terhadap kinerja 
UMKM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi telah 
melakukan survey online.

Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko 
Nugroho menjelaskan pelaksanaan survei sosial 
dilakukan secara on-line pada 1-20 Mei 2020 
terhadap 676 responden di 24 provinsi yang 
mayoritas berdomisili di pulau Jawa. “Mayoritas 
responden berada pada skala usaha ultra-mikro 
dan mikro memiliki keterbatasan sumber daya 

sehingga akan terdampak serius pada kondisi 
pandemi,” papar Agus. 

Studi memperlihatkan 94,69% UMKM mengalami 
penurunan penjualan dimana sektor terdampak 
paling besar yaitu sektor pengolahan, penyedia-
an akomodasi makanan minuman dan perda-
gangan. Di sisi produksi, tekanan UMKM terbe-
sar selama pandemi berasal dari kenaikan biaya 
bahan baku dan upaya mempertahankan tenaga 
kerja. “Dengan segala daya upayanya, hampir 
72,02% UMKM menyatakan tidak dapat mem-
pertahankan usahanya hingga Oktober 2020,” 
jelasnya. 

Dirinya berharap hasil studi ini bisa mendiag-
nosis seberapa besar daya tahan UMKM dalam 
menghadapi pandemi dan identifikasi strategi 
pemulihan kinerja. Juga memetakan masalah 
dan upaya menyelamatkan UMKM yang terdam-
pak. “Hal ini dilakukan agar sumber pendapatan 
dan kesejahteraan masyarakat dari sektor UMKM 
sebagai penopang produksi nasional dapat ter-
penuhi,” pungkas Agus.

Diagnosis Ekonomi 
Nasional terhadap Kinerja 
UMKM di Masa Pandemi

Kisah Gemi Miranti, pelaku UMKM di Jakarta, 
berawal pada 2006 dari hobi hingga dipertemu-
kan dengan komunitas para pembuat makanan/
kue. Akhirnya terbentuk usaha pembuatan kue 
lapis legit dan kue kering. “Usaha yang saya ker-
jakan ini by order, jadi tidak menyetok banyak 
atau membuka toko,” kisah Gemi yang di tuturkan 
pada acara webinar “dampak Pandemi COVID-19 
terhadap Kinerja UMKM: Mitigasi dan Pemulihan, 
Senin (29/6 2020) lalu. 

Dirinya mengisahkan selain berjualan juga men-
gajar, “80% peserta didik turut mengikuti usaha 
saya, sesuai passion yang dimiliki dan melakukan 
usaha dari rumah,” ungkapnya. Usaha rumahan 
ini membuka peluang bagi pengemasan/pack-
aging secara custom. “Hal ini akan membentuk 
suatu sinergi, dari penjualan kue, kemasan hingga 
delivery/pengantaran kue ultah,” paparnya.

“Dalam menghadapi kondisi COVID-19 ini saya 
membatasi varian pesanan dan membagi kerja 
dengan teman yang lain, saya hanya membuat/
menjual 3 varian saja, yang lain di handle teman-
teman lainnya,” kata Gemi. Dirinya menyebut-
kan untuk nilai tambah, yang dilakukan dengan 
membuat varian produksi (inovasi produk).

Kisah pengalaman pelaku UMKM lainnya saat 
paparan di webinar adalah Supriyono dari Jawa 
Tengah, menerangkan bahwa dalam masa 
pandemi ini di bidang jasa pendidikan juga ter-
pengaruh. “Misal bimbingan belajar (bimbel) yang 
kami usahakan itu juga berpengaruh, karena 
tidak ada pembelajaran secara tatap muka yang 
akhirnya motivasi anak-anak untuk mengikuti 
bimbel menurun,” terangnya. 

“Bimbel ini tidak hanya pada materi teori saja, 
melainkan ada praktek: renang, tari, melukis. Hal 
ini berdampak karena ditutup. Saya membantu 
para guru honorer tersebut untuk mendapat-
kan tambahan uang dengan menjadi pengajar 
di bimbel kami,” tutur nya. 

“Harapan kami dengan adanya webinar ini, ber-
harap ada satu solusi dan uluran tangan dari 
pemerintah atau pihak terkait untuk membantu 
kami agar sekolah bisa dimulai kembali. Agar 
perekonomian dalam pendidikan bisa kembali 
menggeliat, seperti: produksi buku dan bimbel,” 
harap Supriyono.  

Paparan pelaku UMKM lainnya dari Jawa Tengah 
adalah, Titik Wahyuni, membagi pengalaman-
nya pada usaha kerupuk kulit ikan nila. Dampak 
pandemi ini membuat terpuruk. Toko oleh-oleh 
banyak yang tutup, expired produk. “Kami juga 
kesulitan di bahan baku, pabrik tutup karena 

karyawan dirumahkan. Namun, ada bantuan 
dari Provinsi Jawa Tengah, memberikan bantuan 
bahan baku, tepung, telur, gula. 

“Karena itu kami melakukan inovasi: olahan ikan 
seperti nugget, siomay, kebab (frozen food). 
Kondisi pandemi menjadikan kami terpuruk 
sekali. Mobil dijual, untuk membeli mini con-
tainer dan berjualan di halaman rumah, yang 
dilengkapi wifi. Alhamdulillah banyak customer 
yang suka dan membeli usaha kami,” kisahnya 

Titik, juga aktif menjadi anggota komunitas 
gerakan nasional dan mendapatkan fasilitas 
untuk pelatihan serta sertifikasi. “Pandemi ini 
membuat saya tidak bisa mendapatkan pema-
sukan tambahan seperti menjadi pengajar atau 
fasilitator, bazar pun tidak bisa diikuti,” kenang 
Titik.

UMKM
Mitigasi dan Upaya Pemulihan Ekonomi

Sisi lain dari sudut pandang pelaku UMKM, 
Walaupun kondisi pandemi, UMKM Indonesia 
tetap mampu bertahan seperti yang disampai-
kan pelaku UMKM ini

Dengan bergabungnya para pelaku UMKM 
kedalam platform digital diharapkan pelaku 
UMKM dapat menjalankan usahanya dari rumah 
dan terhubung ke ekosistem digital serta melaku-
kan adaptasi dan inovasi produk sehingga produk 
dapat di kenal. UMKM digital produktif meru-
pakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi 
usaha mikro, kecil dan menengah.

“Menciptakan stimulus pada sisi permintaan, dan 
mendorong platform online untuk memperluas 
kemitraan dengan UMKM,” tutur Kepala Pusat 
Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho bisa 
menjadi sebuah metode mitigasi prioritas ber-
jangka pendek. 

Pemanfaatan inovasi teknologi mampu memberi 
kemudahan bagi para pelaku UMKM, melalui ilmu 
bisnis online secara kreatif, pegiat UMKM bisa 
mendapat pasar yang lebih terbuka dan luas 
jangkauannya

Sementara untuk langkah mitigasi jangka menen-
gah yang dapat diambil adalah adaptive supply 
chain untuk barang strategis, market intelligent 

untuk potensi pasar ekspor baru, memperkuat 
sinergi Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan 
Bank (LKBB) dalam pembiayaan UMKM, menye-
diakan fasilitasi trading house dan logistik, me-
ningkatkan akurasi data UMKM, serta pengemba-
ngan klinik UMKM berbasis digital. “Keseimbangan 
tidak akan bisa kembali secara alami, intervensi 
pemerintah yang kuat dan terukur merupakan 
langkah tepat memulihkan ekonomi,” tutup Eko. 

Sebagai langkah pemulihan ekonomi UMKM, 
baru-baru ini, LIPI bekerja sama dengan Komisi 
VII DPR RI menggelar pelatihan bertajuk “Bakti 
Inovasi LIPI, Strategi Pemulihan Ekonomi dari 
dampak pandemi” mengenai pengemasan 
produk bagi 50 pelaku UMKM dari Purwokerto, 
Banyumas, Cilacap di Jawa Tengah.

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI, 
Ocky Karna Radjasa menyatakan, sejak pandemi, 
LIPI melalui Balai Penelitian Teknologi Bahan 
Alam (BPTBA) LIPI telah membina kurang lebih 
100-150 pelaku UMKM yang umumnya produk 
makanan tradisional dan sekitar 50 diantaranya 
saat ini telah berhasil dengan produk-produknya. 
“Ini adalah tugas LIPI dalam menghasilkan produk 
hasil riset yang bermanfaat untuk masyarakat 
dengan teknologi tepat guna,” ungkapnya.

3
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“Tujuan pelatihan untuk mencari produk unggulan peserta pela-
tihan yang bisa diidentifikasi dan didorong oleh LIPI agar segera 
mendapat izin edar dari BPOM,” tutur Ocky. Harapan selanjutnya 
akan adanya satu produk unggulan yang dapat mewakili satu 
kota di Purwokerto, Banyumas, Cilacap dan sekitarnya.

Di masa pandemi COVID-19 sendiri permintaan riset terkait pen-
galengan makanan meningkat signifikan, tutur Asep Nurhikmat, 
Peneliti bidang Pengemasan BPTBA LIPI. Hal ini, karena Usaha 
Kecil Menengah harus memasarkan produk mereka secara 
online untuk mempertahankan siklus usahanya. “Sebagai infor-
masi, BPTBA LIPI pada Agustus 2020 secara resmi meluncurkan 
program pra-riset gratis untuk 100 UMKM serta percepatan izin 
edar melalui kerja sama dengan sejumlah pihak,” ungkap Asep.

Telah diberitakan pula bahwa, program tersebut telah meng-
hasilkan 26 produk makanan tradisonal dalam kaleng yang siap 
diedarkan, sedangkan sisanya masih dalam tahap riset dan pen-
gurusan izin,” terang Asep. “Produk- produk tersebut antara lain 
berupa rendang, bakso, gudeg, pesmol ikan nila, opor lele, ayam 
goreng, mangut lele, sambal goreng, dan sebagainya,” dikutip 
dari pemberitaan Web LIPI. (Editor: Dimas Rizal Andrianto)

Inovasi Teknologi 
Tepat Guna untuk 
UMKM Berdaya 
Saing di Masa 
Pandemi

Subang, Humas LIPI. Sudah lebih dari satu 
tahun Pandemi Covid-19 melanda dan mempen-
garuhi jalannya kehidupan manusia. Dampak 
dari adanya Pandemi Covid-19 tidak hanya 
pada sektor kesehatan, namun juga merambah 
ke sektor ekonomi, sosial bahkan pendidikan. 
Salah satu ranah yang sangat terpukul dengan 
adanya Pandemi Covid-19 adalah Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM). 

Hal tersebut tentunya berdampak pada sektor 
ekonomi nasional mengingat besarnya kontri-
busi UMKM terhadap perekonomian nasional.

Besarnya dampak yang dirasakan UMKM 
akibat Pandemi Covid-19 harus menjadi per-
hatian serius pemerintah melalui program mit-
igasi pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM. 
Kebijakan memberikan stimulus telah digulir-
kan sebagai upaya awal penyelamatan ekonomi 
rakyat. Akan tetapi, belum jelasnya kapan bera-
khirnya Pandemi Covid-19 tentunya membutuh-
kan nafas panjang bagi pemerintah dan UMKM 
untuk tetap menjaga stabilitas ekosistem per-
ekonomian negeri agar tidak lebih jauh terjun 
dalam jurang resesi. 

Peran UMKM Dalam Sektor Perekonomian UMKM 
memiliki peran besar terhadap perekonomian 
negara. Selain menjadi roda penggerak ekonomi 
domestik, UMKM juga memiliki andil besar terh-
adap penyerapan tenaga kerja. Menurut Badan 
Perencanaan Nasional (BAPPENAS), UMKM 
memiliki tiga peran besar, yang pertama adalah 
perluasan kesempatan kerja dan penyerapan 
tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik 
Bruto (PDB), dan penyediaan jaring penga-
man terutama bagi masyarakat berpendapatan 
rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi 
produktif. Selain tiga hal tersebut, UMKM juga 
berperan dalam menambah devisa negara. 

Banyak produk UMKM yang nyatanya dapat 
bersaing dalam pasar global untuk diekspor. 
Dalam kesempatan terpisah, Deputi Bidang Ilmu 
Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Tri Nuke 
Pudjiastuti juga menyampaikan bahwa UMKM 
telah menjadi penyelamat prekonomian masyara-
kat pada saat krisis ekonomi 1997 yang lalu. 

Secara statistik, UMKM dalam perekonomian 
nasional Indonesia saat ini mencapai 64,1 juta 
UMKM. Dari jumlah tersebut memberikan kontri-
busi sebesar 61,07% terhadap PDB atau setara 
dengan Rp. 8,5 T. Selain itu, UMKM juga berkon-
tribusi terhadap 97,02% serapan tenaga kerja 
nasional, 58,18% investasi, dan berperan terha-
dap 14,37% Ekspor Non Migas. Dari data terse-
but diketahui 13% telah memanfaatkan teknologi 
digital. 

Alih Teknologi 
dalam Mendorong 
Peningkatan Daya 
Saing UMKM
Melihat besarnya peran dan kontribusi UMKM 
terhadap perekonomian nasional, sudah seha-
rusnya UMKM menjadi sektor yang di prioritas-
kan dalam program pemulihan ekonomi nasi-
onal (PEN). Selain melalui stimulus modal kerja 
yang digulirkan pemerintah, LIPI terus berupaya 
berkontribusi melalui sentuhan teknologi untuk 
menyelamatkan UMKM Indonesia. Inovasi dalam 
berbagai bidang selalu menjadi kunci pertumbu-
han ekonomi, sehingga UMKM perlu terus menin-
gkatkan kualitas dan daya saing produknya untuk 
dapat mempertahankan kelangsungngan usah-
anya khususnya di masa Pendemi Covid 19. 

Sebagai lembaga litbang, salah satu misi LIPI 
adalah menciptakan invensi ilmu pengetahuan 
yang mendorong inovasi dalam rangka menin-
gkatkan daya saing ekonomi bangsa. UMKM 
Indonesia sebagai salah satu elemen penting per-
ekonomian Indonesia diharapkan dapat mening-
katkan daya saing nya melalui produk berkualitas 
berbasis riset. Pusat Penelitian Teknologi Tepat 
Guna (P2TTG – LIPI) secara aktif telah melakukan 
pembinaan terhadap UMKM di wilayah Subang 
maupun di Indonesia. Hal tersebut bertujuan 
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untuk meningkatkan kualitas produksi UMKM 
terbina agar memiliki produk yang lebih baik. 
Salah satu cara mempertemukan dunia riset 
dengan UMKM adalah melalui skema kerjasama 
lisensi paten. 

Paten merupakan hak eksklusif inventor atas 
invensi di bidang teknologi untuk selama waktu 
tertentu melaksanakan sendiri atau memberi-
kan persetujuan kepada pihak lain untuk melak-
sanakan invensinya. Pihak yang dapat meman-
faatkan paten antara lain adalah sektor industri, 
dan juga UMKM. Hal tersebut diharapkan menjadi 
kolaborasi triple helix yang selama ini aktif dipro-
gramkan pemerintah dan para pemangku kebi-
jakan untuk menghilirisasi hasil riset dan men-
ciptakan produk UMKM yang berkualitas dan 
berdaya saing.  

Salah satu invensi P2TTG – LIPI yang telah ter-
hilirisasi kepada UMKM adalah mi non terigu. 
Melalui Perjanjian Lisensi dengan judul “Paten 
Sederhana: Komposisi Sphagetti Berbahan Dasar 
Non Terigu Dengan Fortifikasi Tepung Tempe”. 
Dengan ditandatanganinya perjanjian lisensi 
tersebut, maka secara resmi telah diberikan hak 
pemanfaatan invensi berupa lisensi dengan Hak 
Non Eksklusif kepada UKM Youngsters sebagai 
mitra lisensi untuk memanfaatkan invensi P2TTG 
LIPI berupa Komposisi Spaghetti Berbahan Dasar 
Non Terigu Dengan Fortifikasi Tepung Tempe 
selama 5 tahun. Invensi tersebut terdaftar 
dengan sertifikasi paten nomor IDS000002823 
dengan Inventor atas nama Enny Sholichah dan 
Novita Indrianti. 

Invensi tersebut terdaftar dengan sertifikasi 
paten nomor IDS000002823 dengan Inventor 
atas nama Enny Sholichah dan Novita Indrianti. 
Bentuk hak non eksklusif tersebut artinya 
memungkinkan mitra lain dapat memanfaatkan 
invensi yang sama. 

Perjanjian lisensi ini menjadi salah satu sinyal 
positif akan “survive” nya UMKM di masa Pandemi 
Covid-19. Selain itu, inovasi teknologi tepat guna 
melalui invensi mi non terigu ini juga membukti-
kan dapat mendorong penciptaan produk UMKM 
yang berkualitas dan berdaya saing. Mengusung 
brand ‘Aitamie’ dengan konsep Mi Non Terigu 
yang diperkaya dengan fortifikan tempe, nyat-
anya sukses bertahan di masa pandemi. Meski 
menghadapi tantangan perlunya segmentasi 
pasar yang spesifik, nyatanya tak membuat 
peluang bisnis UMKM ini redup. Dengan meram-
bah penjualan melalui marketplace serta memi-
liki beberapa reseller tetap berhasil membuat 
produk ini tetap eksis di pasaran. 

Perjanjian lisensi ini tentunya hanya salah satu 
contoh kontribusi nyata LIPI dalam upaya men-
dorong pemulihan ekonomi UMKM melalui sen-
tuhan teknologi. Sebagai lembaga riset yang 
berkomitmen mendukung daya saing ekonomi 
bangsa, ke depan tentunya akan semakin banyak 
produk riset yang akan terhilirisasi baik kepada 
sektor industri maupun UMKM untuk mencip-
takan industri dan UMKM berkualitas dan berdaya 
saing yang akan memberikan dampak nyata ter-
hadap ekonomi bangsa. (Rutriana Melissa/Editor: 
Dimas Rizal Andrianto)

UMKM produk
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Salah satu indikator kualitas pertumbu-
han yang tidak optimal adalah dengan 
tingginya prevalensi stunting. Stunting 
merupakan suatu kondisi malnutrisi 

yang ditandai dengan nilai z score tinggi badan 
menurut umur di bawah -2 SD. Hasil Riskesdas 
tahun 2018 menunjukkan angka stunting masih 
berada pada kisaran angka 30,8%, jauh di 
atas angka yang menjadi target World Health 
Organization (WHO) yaitu dibawah 20%. Tingginya 
prevalensi stunting pada balita menunjukan ter-
ganggunya kualitas pertumbuhan pada masa 
emas dan membutuhkan penanganan serius.  
 
Dampak serius stunting akan mengancam kuali-
tas sumber daya manusia dalam rantai kehidupan 

yang terjadi terus menerus. Balita stunting akan 
tumbuh menjadi dewasa stunting dengan berb-
agai dampak yang akan ditimbulkan. Selain akan 
melahirkan bayi - bayi dengan permasalahan 
gizi yang sama misalnya, lahirnya bayi stunting 
ataupun bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah 
(BBLR), kegagalan pertumbuhan ini juga terkait 
erat dengan dampak jangka panjang yakni pen-
ingkatan prevalensi penyakit tidak menular di 
masa mendatang (Laksono & Kusrini, 2019). 
 
Stunting disebabkan oleh multi-faktor, yaitu: 
konsumsi makanan (ketersediaan makanan 
bergizi dan pola asuh makan yang kurang), 
sanitasi (sanitasi dan kesehatan lingkungan 
yang rendah akan menyebabkan terjadinya 

“Kualitas pertumbuhan pada 1000 hari pertama kehidu-
pan (HPK) manusia merupakan salah satu fokus dalam 

pembangunan kesehatan. Pentingnya pemenuhan kebu-
tuhan gizi pada masa ini akan turut menentukan kuali-

tas tumbuh dan kembang anak yang optimal.”

DIVERSIFIKASI 
BAHAN PANGAN 
LOKAL UNTUK 
MENGATASI  
STUNTING
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infeksi), pendidikan dan pengetahuan ibu yang 
rendah, keadaan sosial ekonomi masyarakat, 
kondisi geografis (kepadatan penduduk, iklim) 
(Aridiah, 2015; Danila, 2018). Oleh karena 
itu untuk menangani masalah stunting sangat 
memerlukan keterpaduan dari berbagai dis-
iplin ilmu dan melibatkan semua stakeholder.  
 
Penurunan angka stunting memerlukan kebi-
jakan Pemerintah dan keterlibatan semua unsur 
masyarakat secara kolektif dalam beberapa hal 
diantaranya terkait: nutrisi untuk ibu, remaja 
dan anak, pendidikan bagi ibu, peran tenaga 
kesehatan, sanitasi. Penanganan kasus remaja 
yang anemia sebagai calon ibu, faktor gizi 
yang mencukupi pada masa hamil dan penga-
wasan kesehatan ibu hamil merupakan beberapa 
upaya sensitif dalam penanggulangan stunting. 
 
 
Diversifikasi pangan dengan memperhatikan 
sumber daya lokal dan budaya lokal melalui 
peningkatan teknologi dan variasi pengo-
lahan beraneka ragam produk dengan gizi 
seimbang telah dilakukan tim peneliti Balai 
Penelitian Teknologi Bahan Alam Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (BPTBA LIPI) sejak tahun 
2003. Produk awal yang dikembangkan yaitu 
tepung Bahan Makanan Campuran (BMC) tempe 
yang dapat dijadikan berbagai olahan pangan 
(kue basah dan kue kering) seperti halnya tepung 
terigu. Implementasi olahan berbasis tepung 
BMC Tempe telah dilakukan di berbagai wilayah 
di Indonesia sejak tahun 2004-2015 untuk 
mengatasi kasus gizi kurang pada anak balita.  
 
Dengan munculnya kasus stunting, tim peneliti 
kembali melakukan penelitian dengan mengem-
bangkan bahan pangan lokal yang ada di wilayah 
setempat menjadi produk-produk yang bersifat 
fungsional, bergizi tinggi yang dapat dikonsumsi 
langsung atau hanya memerlukan pengolahan 
yang sederhana. Bahan baku yang digunakan 
diantaranya mocaf (modified cassava flour), 
cokelat, ikan, dan tempe yang mudah diper-
oleh dipasaran dan Usaha Menengah Kecil dan 
Mikro (UMKM) di wilayah setempat. Beberapa 
produk olahan yang sudah dikembangkan 
berupa bakso, nugget, ekado, brownies dll. 
 
Pengembangan produk berbasis pangan lokal 
untuk mengatasi masalah stunting mulai dikem-
bangkan lagi sejak tahun 2019. Penambahan 

daun kelor sebagai sumber protein mineral 
dan antioksidan ditujukan untuk memperkaya 
produk bakso, nugget dan mi siap seduh. 
Kandungan mineral khususnya zat besi yang 
terkandung dalam daun kelor diharapkan dapat 
memperkaya kandungan mineral dalam produk 
- produk tersebut. Di samping itu, dikembang-
kan juga produk olahan cokelat yang diperkaya 
dengan kacang - kacangan. Produk - produk 
tersebut dapat dijadikan produk alternatif untuk 
mencegah anemia bagi remaja, ibu hamil dan 
juga meningkatkan status gizi bagi balita. 
 
 
Upaya penurunan prevalensi stunting salah 
satunya melalui penetapan seratus lokus keg-
iatan di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 
2018 Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakarta merupakan satu dari seratus lokus 
tersebut. Tim peneliti pangan fungsional BPTBA 
LIPI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon 
Progo menyelenggarakan Pendidikan dan 
Pelatihan penyediaan makanan bergizi tinggi 
berbasis pangan lokal untuk stunting bagi kader 
Posyandu dan petugas gizi di Kabupaten Kulon 
Progo. Ragam kudapan yang dilatihkan khusus-
nya berbasis mocaf, tempe dan ikan. 

 
(a) Pelatihan Olahan Pangan dari Tepung BMC Tempe 

Bagi Kader Posyandu, (b) Peserta Pelatihan dan 
Instruktur

Kudapan dari Tepung BMC Tempe Saat Pelatihan, yaitu 
(a) Onde-onde (ketawa), (b) Bolu Kukus Pelangi, (c) 

Brownies Kukus, dan (d) Bolu Gulung Pandan

Monitoring dan evaluasi dari DinasKesehatan 
Kabupaten Kulon Progo menyebutkan bahwa 
pelatihan penyediaan makanan bergizi tinggi 
berbasis pangan lokal yang telah dilakukan, 

Diversifikasi Pangan Lokal

Implementasi Kegiatan

efektif dipraktekkan oleh kader Posyandu untuk 
kemudian diberikan sebagai makanan tamba-
han khususnya bagi anak balita. Hasil pelati-
han juga terlihat dikembangkan/diperluas ke 
dusun/desa yang lain. Hasil pelatihan kudapan 
bergizi tinggi yang dilakukan  BPTBA LIPI ikut 
memberikan kontribusi terhadap angka penu-
runan kasus balita stunting di Kulon Progo, yang 
semula 14.56% (2018), turun menjadi 12.38% 
(2019), dan menjadi 11.80% (2020).

A. Tren Stunting di Indonesia 

Indonesia (30,8%) merupakan salah satu 
negara Asia Tenggara dengan prevalensi 
stunting tertinggi ketiga setelah Kamboja 
(32,4%) dan Laos (33,1%) (UNICEF, 

WHO, & World Bank, 2020). Berdasarkan hasil 
survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 
pada tahun 2018 prevalensi stunting di 
Indonesia sebesar 30,8%. Artinya, satu dari 
tiga orang anak usia di bawah lima tahun men-
derita stunting (Balitbang Kemenkes, 2019).  
 
Hasil survei yang sama menunjukkan bahwa 
stunting di Indonesia cenderung statis sejak 
2007 hingga 2018. Pada tahun 2007, prevalensi 
stunting di Indonesia sebesar 36,8% dan angka 
ini mengalami sedikit penurunan menjadi 35,6% 
tahun 2010. Namun demikian, angka stunting 

kembali meningkat menjadi 37,2% tahun 2013 
seperti terlihat pada Gambar 1 (Balitbangkes 
Kemenkes, 2018). Sementara itu, Survei Status 
Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) yang dilaku-
kan terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) tahun 2019, menunjukkan 
prevalensi stunting menurun menjadi 27,7%.  
 
Berdasarkan World Health Organization (WHO), 
angka stunting di Indonesia berdasarkan survei 
Riskesdas dalam kurun waktu 2007-2018 ter-
masuk dalam kategori “tinggi” dan merupakan 
permasalahan kesehatan masyarakat yang 
serius (de Onis dkk, 2018). WHO menargetkan 
prevalensi stunting suatu negara tidak boleh 
lebih dari 20% (Tim Nasional Percepatan dan 
Penanggulangan Kemiskinan, 2017). 

Gambar 1. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2007-2018
Sumber: Balitbangkes Kemenkes, 2019

Kondisi wasting adalah kondisi ketika 
berat badan anak menurun, sangat 
kurang atau bahkan berada di bawah 
rentang normal apabila dibandingkan 

dengan tinggi badan. Studi terdahulu mem-
buktikan bahwa anak yang mengalami wasting, 
apabila tidak segera ditangani besar kemungki-
nannya untuk menjadi stunting di kemudian hari. 

Data UNICEF menyebutkan Covid-19 mengaki-
batkan peningkatan risiko wasting sebesar 15% 
di tingkat global (www.unicef.org). Selanjutnya 
dengan pemilihan populasi di negara berpeng-
hasilan rendah dan menengah, Roberton dkk. 
(2020) melalui exercise model menyebutkan 
Covid-19 mampu meningkatkan prevalensi 
balita kurus (wasting) akibat kekurangan gizi 

B. Kecenderungan prevalensi stunting di Indonesia di masa pandemi Covid-19

Sumber: Apa Itu Stunting? YoutubeLIPI
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akut sebesar 10–50% (de Onis dkk, 2018).  
 
Indonesia menghadapi permasalahan kese-
hatan serius akibat gizi buruk, baik gizi akut 
(wasting) maupun gizi kronis (stunting). 
Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi 
wasting dan stunting masing-masing sebesar 
10,2n 30,8% (Balitbangkes Kemenkes, 2019). 
Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu 
negara yang terdampak pandemi Covid-19, 
berisiko mengalami peningkatan kasus stunt-
ing secara signifikan di kemudian hari. Alasan 
lainnya, sebelum pandemi pun, Indonesia 
belum berhasil mengatasi permasalahan kes-
ehatan akibat stunting. Prevalensi stunting di 
Indonesia masuk dalam kategori tinggi (30,8%) 
dan sebuah permasalahan kesehatan masyara-
kat yang serius. Pandemi juga berpotensi untuk 

mengakibatkan kondisi anak stunting semakin 
parah (severed stunted atau sangat pendek). 
 
Studi yang dilakukan oleh Akseer dkk. (2020) 
menyebutkan pandemi Covid-19 juga menye-
babkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan 
di kalangan penduduk usia produktif. Hal ini 
tentunya memengaruhi akses pangan rumah 
tangga untuk makanan sehat dan bergizi 
dan status nutrisi ibu dan anak. Sementara 
itu, survei yang dilakukan oleh Wahana Visi 
Indonesia (WVI) terhadap 900 rumah tangga 
mengungkapkan pandemi Covid-19 berdam-
pak terhadap mata pencaharian rumah tangga, 
7 dari 10 responden menyebutkan bahwa 
mata pencaharian mereka terdampak parah.  
Hal ini memengaruhi kemampuan rumah tangga 
untuk menyediakan makanan utama sesuai 

Sumber: Apa Itu Stunting? YoutubeLIPI

dengan standar frekuensi untuk anak, ibu hamil, 
dan ibu menyusui. Hasil survei WVI menyebut-
kan hanya 39% rumah tangga dengan anak 
balita usia 6–9 bulan yang mampu menyediakan 
kebutuhan makanan sesuai dengan standar 
frekuensi pemberian makan (katadata.co.id).  
 
Berbagai upaya pencegahan penularan Covid-
19 seperti pembatasan sosial dan mobilitas 
secara tidak langsung memengaruhi keterba-
tasan akses ke fasilitas kesehatan ibu anak, 
seperti layanan pemantauan tumbuh kembang 
dan terhambatnya pelayanan pemberian vak-
sinasi balita khususnya di negara berkem-
bang (Akseer dkk., 2020). Sejalan dengan 
studi, survei WVI juga menunjukkan 20% 
responden tidak mampu mengakses pelayanan 

kesehatan, seperti puskesmas, klinik bersalin, 
dan pusat kesehatan keliling selama pandemi 
(katadata.co.id). Menurut WHO (2013) keter-
batasan akses ke pelayanan kesehatan meru-
pakan salah satu penyebab mendasar terjadinya 
stunting. Akibatnya, peningkatan prevalensi 
stunting di Indonesia karena pandemi Covid-
19 sangat mungkin terjadi di kemudian hari. 
 
Hingga saat ini memang belum ada data pub-
likasi Kementerian Kesehatan yang menun-
jukkan pengaruh pandemi terhadap pening-
katan prevalensi stunting. Salah satu ala-
sannya adalah stunting disebabkan oleh per-
masalahan gizi kronik yang umumnya terjadi 
pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan 
(HPK), sejak janin dalam kandungan hingga 

anak berusia dua tahun. Namun demikian, 
tingginya prevalensi stunting di Indonesia hen-
daknya menjadi “alarm” bagi berbagai pihak 
terkait akan dampak pandemi dan stunting.  
 
Pemerintah diharapkan segera mencari solusi 
supaya pelayanan kesehatan ibu dan anak di 
masa pandemi tetap bisa berjalan. Pelayanan 
kesehatan tersebut meliputi kegiatan posyandu 

untuk memantau tumbuh kembang anak secara 
berkala dan pemberian pelayanan imunisasi 
dasar. Selain itu, perlu dicari solusi untuk komu-
nikasi, informasi, dan edukasi (KIE) bagi ibu 
hamil dan balita terkait dengan pencegahan 
stunting agar tetap berjalan di masa pandemi. 
(Editor: Donna Revilia)

Sumber: Apa Itu Stunting? YoutubeLIPI 2322



man-
tap ingin men-
jadi peneliti bioteknologi. “Di si-
tulah saya kenal bioteknologi. 
Jadi ketika lulus SMA saya hanya 
berkeinginan ke arah bioteknolo-
gi atau arsitektur. Tapi saya leb-
ih memutuskan mengambil ju-
rusan bioteknologi,” ujar Wien.

Wien sempat berkuliah di jurusan 
Teknologi Pertanian di Universi-
tas Gadjah Mada. Baru setahun di 
sana, dia mendapat beasiswa un-
tuk berkuliah S1 dan S2 di Jerman 
dari Kemenristek di era BJ Habi-
bie. Jurusan yang dipilih Wien saat 
berkuliah di Jerman adalah kimia 

dengan fokus biokim-
ia dan bioteknologi. 
“Berkuliah di Jerman 
sangat berbeda den-
gan di Indonesia. Se-
bab, mahasiswa leb-
ih banyak berada di 
dalam laboratorium 
dan bebas untuk ber-
kreativitas dengan 
dukungan fasilitas 
yang lengkap. Kemu-
dian berlanjut ketika 
saya mendapatkan 
beasiswa lagi untuk 
melanjutkan kuliah 
S3. Waktu itu negara 
Jerman tetap menjadi 
pilihan dengan bidang 
bioteknologi,” ujarnya.

Kepala Laboratorium Rekayasa Genetika 
Terapan dan Protein Desain Pusat 

Penelitian Bioteknologi LIPI, Dr.rer.nad 
Wien Kusharyoto

Wien Kusharyoto: 
“Penelitian Vaksin Covid-19 
LIPI, Meneliti Harus dengan 
Hati”

Pusat Penelitian Bioteknologi 
LIPI saat ini sedang 
mengembangkan vaksin 

Covid-19 yang berbasis gen sin-
tetis. Vaksin yang dikembang-
kan LIPI ini berbeda dengan 
vaksin yang dikembangkan LBM 
Eijkman yang berbasis mRNA. 
Melalui metode ini LIPI mende-
sain  gen dan protein sendiri. 

 

Proses penelitian dimulai pada 
bulan Juni 2020, diawali dengan 
mendesain protein dan gen 
penyandinya, berbasis pada 
sekuen dan struktur protein 
spike dari virus SARS-CoV-2. 
Melakukan transfeksi gen ke 
dalam sel dan membiakkan 
selnya, setelah melalui tahap ini 
maka protein rekombinan yang 
akan dijadikan kandidat vaksin 
dapat diproduksi. Sel hasil 
pembiakkan ini bernama sel 
CHO (Chinese Hamster Ovary) 
dimana proses produksinya 
hampir sama dengan proses 
produksi pada vaksin Sinovac.

 
PProses pengembangan vaksin 
Covid-19 LIPI ini tidak lepas 
dari peran Dr.rer.nat. Wien 
Kusharyoto yang merupakan 

kepala kelompok penelitian 
ini. Peneliti  Pusat Penelitian 
Bioteknologi LIPI ini juga menja-
bat sebagai Kepala Laboratorium 
Rekayasa Genetika Terapan 
dan Protein Desain LIPI.

“Diperkirakan pada kuartal ke-
tiga tahun 2021 kita akan uji 
coba vaksin ke hewan. Jika uji 
coba ini berhasil maka akan 
diproduksi dalam jum-
lah yang lebih besar un-
tuk kemudian dapat di-
lakukan uji klinis kepada 
manusia. Prosesnya panjang 
agar vaksin aman dan efektif 
dalam menjaga tubuh dari in-
feksi virus dan penyakit Cov-
id-19,“ ungkap Wien, demikian 
dirinya akrab disapa. 

Awal Minat dalam Bidang 
Penelitian

Wien bercerita menjadi peneliti 
bioteknologi adalah salah satu 
cita-citanya sejak duduk di bang-
ku Sekolah Menengah Atas, dis-
amping ingin menjadi seorang 
arsitek. Namun, rasa ingin tahu 
yang tinggi dan kebiasaannya 
membaca majalah tentang ilmu 
pengetahuan alam membuatnya 
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Karir Sebagai Peneliti di Indonesia

Setelah pulang ke Indonesia, lulusan S3 University 
of Stuttgart Jerman ini mendapat tawaran peker-
jaan dari sejumlah perusahaan bioteknologi saat 
mengenyam pendidikan di Jerman. Namun kontrak 
dari beasiswa yang diterimanya dan kebebasan 
untuk meneliti sesuatu yang ditawarkan LIPI mem-
buatnya kembali ke Indonesia. 

“Meskipun ada tawaran dari profesor saya yang 
membimbing S3 di Jerman, tapi saya memasti-
kan pulang ke tanah air untuk mengembangkan 
profesionalitas sebagai peneliti. Walaupun kondisi 
menjadi peneliti di Indonesia sangat jauh berbeda 
dengan menjadi peneliti di Jerman, misalnya dalam 
hal pengadaan bahan dan anggaran. Di Jerman, 
kedua hal itu bukan merupakan hambatan bagi 
peneliti, “jelasnya.

Mengawali karir sebagai peneliti LIPI pada tahun 
1995, pria yang telah dikaruniai dua anak ini fokus 
pada bidang rekayasa protein yang terbilang masih 
jarang dikuasai oleh peneliti di Indonesia. Wien 
menjelaskan bidang itu pada intinya mengubah 
protein agar lebih berguna, misalnya dengan 
membuat vaksin yang memiliki imunogenisitas 
tinggi.

Wien yang saat ini dipercaya untuk memimpin tim 
penelitian pembuatan vaksin Covid-19 LIPI sebel-
umnya sudah beberapa kali terlibat dalam pengem-
bangan vaksin. Kerjasama yang pernah dilakukan 
adalah dengan Litbangkes Kemenkes pada saat 
mengembangkan vaksin untuk Tuberkulosis (TB). 
Kemudian, Wien juga terlibat dalam pengemban-
gan vaksin untuk melawan bakteri yang menyebab-
kan diare hingga gagal ginjal. Selain itu, Wien juga 
mengembangkan enzim atau protein lain, seperti 
antibodi yang diperlukan untuk mengatasi kanker 
atau aktivitas lain yang diperlukan dunia kesehatan.

Pria kelahiran Yogyakarta tanggal 7 Januari 1967 ini 
mengaku harus memiliki kesabaran yang lebih ketika 
menjadi peneliti di Indonesia, karena sudah beber-
apa kali berhadapan dengan administrasi yang ber-
belit dalam meneliti. Terkait dengan vaksin Covid-
19 misalnya, Wien dan timnya harus menunggu 
waktu yang cukup lama untuk mendatangkan 
bahan dari luar negeri karena banyaknya adminis-
trasi yang harus dilewati. “Yang jelas terkait dengan 
keterbatasan kondisi selama Pandemi Covid-19, 
termasuk bahan-bahan pengadaan penelitian. Kita 
tetap optimis dan semangat untuk mengusahakan 

terciptanya vaksin” ujar pria dengan hobi fotografi 
dan olah raga ini.

Tak hanya itu, Wien juga dihadapkan pada risiko 
terinfeksi Covid-19. Sebagai pembuat vaksin dan 
orang yang terlibat dalam deteksi vaksin, dia men-
gatakan harus berulang kali menjalani pemeriksaan 
ketika salah satu koleganya yang terlibat dalam 
penelitian dinyatakan positif Covid-19. “Jadi ada 
naik turunnya. Tapi karena pandemi kami harus 
beradaptasi dengan itu semua,” ujarnya.

Di sisi lain, Wien menilai kegagalan dalam sebuah 
penelitian adalah hal yang menyedihkan. Sebab, 
seorang peneliti pasti menghabiskan banyak waktu 
untuk menghasilkan sesuatu. Wien mengaku 
pernah tidur di laboratorium untuk sebuah peneli-
tian beberapa tahun lalu. “Tapi sebenarnya dengan 
perencanaan yang baik, kita tidak perlu menghabis-
kan banyak waktu di laboratorium,” ungkap Wien.

Harapan untuk Penelitian di Indonesia

Wien berharap agar pemerintah memberi ‘kenya-
manan’ bagi peneliti dalam melakukan penelitian. 
Hambatan seperti administrasi dan fasilitas akan 
membuat Indonesia terus tertinggal dari negara 
lain. Perbaikan di sektor penelitian, juga akan men-
gakomodir banyaknya anak muda yang memiliki 
minat di dunia penelitian.

Selanjutnya Wien berharap agar anak muda di 
Indonesia terus rajin membaca dan kritis terha-
dap lingkungan agar dapat menghasilkan inovasi. 
Menjadi peneliti bukan sekedar profesi, tetapi juga 
dedikasi. Wien menilai bila menjadi peneliti hanya 
untuk sekedar bekerja, merupakan sesuatu yang 
terlalu sederhana. “Pada dasarnya kita harus beru-
saha bahwa apa yang kita lakukan ada gunanya 
juga buat masyarakat. Bukan hanya sekedar profesi 
untuk mencari nafkah,” ujar Wien.

Terkait dengan Covid-19, Wien menghimbau para 
pelajar dan mahasiswa untuk dapat memulai pene-
litian dengan topik-topik yang masih bisa dijangkau 
dan tidak berhubungan langsung dengan virusnya. 
Sebagai contoh, kajian pustaka untuk tanaman-
tanaman apa yang bisa digunakan untuk mening-
katkan imunitas. Kecuali, mahasiswa yang sedang 
melakukan praktek kerja lapangan dan bergabung 
dalam tim penelitian vaksin. 

Diakhir perbincangan Wien memberikan pesan-
pesannya untuk Generasi Sains Indonesia yang 
ingin menjadi peneliti yaitu “Bagi yang tertarik 

dengan kedokteran atau bioteknologi maka perlu 
dipersiapkan dari sekarang. Mencari informasi dari 
sumber yang terpercaya, jangan mudah terper-
caya dengan hoaks dan perlu dilakukan kroscek 
dengan sumber informasi yang lebih terpercaya 
dan pada kondisi Pandemi Covid-19 tetap harus 
menjaga protokol kesehatan secara disiplin karena 
hal ini merupakan bentuk vaksin pertama yang kita 
miliki“ tutupnya. (Ika Susanti/Editor: Esti Baina).

“Keunggulan nanopore di antaranya, alatnya 
terjangkau harganya sekita 1.000 dollar, waktu 

pengerjaan  cepat dan fleksibel, instrumen 
bersifat portabel dan berukuran mini.”

Nanopore Laboratorium Rekayasa Genetika Terapan dan Protein Desain Pusat Penelitian 
Bioteknologi LIPI (Sumber foto: LIPI Cibinong)
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Selama masa pandemi 
Covid-19, plastik menjadi 
bahan baku utama yang 

digunakan sebagai bahan pem-
buatan alat pelindung diri 
(APD) berupa masker, pelind-
ung mata, pelindung wajah, 
sarung tangan kesehatan, gaun 
medis, dan penutup kepala. 
Perlengkapan ini merupakan 
bentuk pengendalian dan pence-
gahan infeksi virus Corona.

Penggunaan plastik untuk hal 
tersebut dapat menyebabkan 
peningkatan limbah plastik di 
lingkungan. Bahkan berpotensi 
mencemari perairan dan eko-
sistem laut dari mikroplastik, 
yang dapat ditimbulkan pasca 
penggunaan plastik tersebut.

Sunit menerapkan prinsip kelar-
utan plastik untuk mendaur 
ulang sampah medis plastik yang 

dinamakan metode rekristal-
isasi. Metode ini menghasilkan 
kristal plastik yang bisa dipakai 
untuk membuat masker atau APD 
lainnya dengan kualitas serupa, 
yang dapat mendorong ekonomi 
sirkular.

“Dengan metode rekristalisasi 
bisa dijadikan salah satu alter-
natif dalam pengolahan limbah 
medis plastik.,” terang Sunit.

Dirinya berusaha untuk mencari 
pemecahannya dan kebetu-
lan mempunyai teknologi untuk 
mendaur memurnikan plastik 
dengan cara yang kami namakan 
rekristalisasi. “Mengapa kami 
namakan rekristalisasi karena 
bentuknya serbuk dan itu seperti 
kristal dan itu murni, boleh 
dikatakan lebih dari 99% murni,” 
ujarnya.

DAUR ULANG LIMBAH MEDIS PLASTIK METODE 
REKRISTALISASI, DORONG EKONOMI SIRKULAR

INOVASI

Maka kami berpikir 
bagaimana supaya ini 
limbah medis plastik 

mencegah untuk 
dibuang, tetapi diolah 
menjadi bahan yang 

berguna dan tentu saja 
dengan dampak yang 
seminimal mungkin

“

“

Peneliti Pusat Penelitian 
Kimia Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Sunit Hendrana

Proses Rekristalisasi 
Tanpa Gesekan dan 
Tekanan Hasilkan 
Kristal Plastik daur 
ulang yang Sangat 
Baik  

Metode ini sangat mudah diter-
apkan untuk berbagai peralatan 
medis jenis plastik. Kualitas 
produk hasil daur ulang terjamin 
tetap tinggi, karena tidak terde-
gradasi oleh pemanasan.

Sunit mengungkapkan, bahan 
limbah medis plastik, terutama 
masker medis, ini  ringan dan ter-
kadang tersusun dari lebih dari 
satu bahan plastil. Hal ini meru-
pakan factor kesulitan pada pen-
golahan limbah plastik konven-
sional atau dengan cara pelelehan.

Menurutnya, metode pengola-
han limbah plastik yang biasa nya 
dilakukan selama ini meliputi pele-
lehan kembali untuk kemudian 
dibentuk pellet plastik. Metode 
ini, terkendala proses pengump-
ulan dan pra pemilahan yang tidak 
mudah, serta kemungkinan ada 

syarat untuk melakukan sterilisasi 
sebelum melakukan langkah-lang-
kah daur ulang. 

Metode rekristalisasi memung-
kinkan terjadi degradasi yang 
sangat rendah karena tidak 
adanya shear (gesekan) dan 
stress (tekanan) seperti proses 
daur ulang biasa. Hal ini meng-
hasilkan kristal plastik yang dapat 
digunakan lagi dengan kualitas 
sangat baik.

Metode ini dapat diterapkan 
pada hampir semua jenis plastik, 
selain masker medis yang ber-
jenis poliepropilena (PP), polie-
tilena (PE), juga plastik dari 
limbah GeNose, Biofoam berba-
han polistirena (PS), dan sampel 
lainnya. “Semua limbah medis 
yang unsur penyusunnya adalah 
senyawa plastik PE (polietilena), PP 
(polipropilena), PVC (polivinilklor-
ida), PS (polistirena), PMMA (poli-
metil metakrilat), dan PC (polikar-
bonat)  itu memungkinkan untuk 
diolah dengan metode rekristal-
isasi, kecuali PET (polietilena 

tereftalat) tidak direkomenda-
sikan karena pelarut yang digu-
nakan cukup beracun, jadi penan-
ganannya cukup rumit,“ tambah 
Peneliti Ahli Utama dari Kelompok 
Penelitian Kimia Makromolekul.

Keunggulan Metode Kristalisasi 
Sampah Medis Plastik 

Pengolahan limbah medis plastik 
dengan metode rekristalisasi 
memiliki keunggulan-keunggulan, 
antara lain:

1. mudah dan efektif untuk diter-
apkan pada berbagai jenis 
plastik.

2. menghasilkan plastik daur ulang 
berupa serbuk

3. minim kerusakan struktur dan 
memiliki kemurnian produk 
daur ulang yang tinggi sehingga 
dapat berguna kembali untuk 
keperluan yang sama

4. dapat dikembangkan sehingga 
sterilisasinya dapat dilakukan 
in-situ dalam rangkaian proses 
daur ulang

5. mampu memisahkan kandun-
gan logam yang mungkin ter-
dapat dalam plastik medis.

Proses Kristalisasi  dan pasca kristalisasi (Sumber foto: Humas LIPI)

Hardiansyah
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Aplikasi Pengolahan 
Limbah Medis Plastik 
dengan Metode 
Rekristalisasi

Proses ini terdiri dari dua tahapan, 
yaitu pelarutan dan diikuti dengan 
pengendapan dengan anti pelarut-
nya. Pertama pemotongan sampah 
medis seperti masker, kemudian 
melarutkannya ke sebuah reaktor 
atau wadah.

“Reaktor ini untuk melarut-
kan, misalnya dari masker yang 
suhunya kira-kira 120 sampai 130 
derajat Celcius,” ujar Sunit. 

Setelah larut, tahap berikutnya 
adalah mencampurkannya dengan 
anti pelarutnya atau non solvent.

“Nanti kita akan menghasilkan 
serbuk plastik yang terpisah dari 
pelarutnya. Lalu karena itu ben-
tuknya antara serbuk dan cairan, 
dengan cara penyaringan pun juga 
kita akan mudah mendapatkan 
plastik,” lanjutnya.

Serbuk itu kemudian melewati 
proses pengeringan dan meng-
hasilkan produk dari plastik daur 
ulang dengan metode rekristal-
isasi. Kemudian, pelarut-pelarut 
yang digunakan dapat dimurnikan 
lagi dengan cara destilasi, sehingga 
dapat digunakan lagi untuk fungsi-
fungsinya masing-masing.

“Jadi alat-alat yang digunakan 
dalam proses rekristalisasi tentu 
saja reaktor pelarutan, reaktor 
pencampuran, dan ada juga 
penyaringannya, ditambah dengan 
alat destilasi untuk memisahkan 
dari pada anti pelarut dan pelarut 
yang tercampur tersebut,” terang 
Sunit.

“Makanya proses ini kita namakan 
rekristalisasi, karena kita meng-
hasilkan produk yang murni 
yaitu 99% murni, maka bisa kita 
gunakan dengan untuk keperluan 
yang serupa seperti pembuatan 

APD,” kata Sunit.

Proses rekristalisasi yang mereka 
hasilkan juga menghasilkan serbuk 
plastik yang bebas virus. Sebab 
proses yang dilakukan sudah 
merusak struktur virus, sehingga 
sudah tidak aktif lagi.

“Proses yang dilakukan misalnya 
dengan membilasnya dengan iso-
propil alkohol 70% sesuai dengan 
rekomendasi dari WHO, dan ini 
bisa didestilasi lagi untuk digu-
nakan kembali untuk proses yang 
serupa,” ujarnya.

Penelitian 
Rekristalisasi Sejak 
Oktober 2020

Sejak Pandemi COVID-19 yang 
terus bergulir, Sunit mencoba 
berinovasi melalui metode pen-
golahan sampah plastik yang 
disebut rekristalisasi. Metode ini 
kemudian telah terdaftar dalam 
paten Nomor P0020201063, pada 
Desember 2020 dengan nama 
“Metode Daur Ulang Plastik Medis 
dengan Rekristalisasi. Teknologi 
ini menerapkan prinsip kelarutan 
plastik yang banyak didiskusikan 
pada tahun 1970-an.

Sunit memberikan inovasi baru 
yang aplikasinya adalah untuk 
memurnikan plastik. Jadi untuk 
memisahkan plastik dan memurni-
kan plastik dengan cara dilarutkan 
dan diendapkan.

“Kami melakukan inovasi untuk 
sampel-sampel sampah medis dan 
juga bisa menentukan bagaimana 
bentuk produk akhirnya, mau 
bentuk serbuknya halus atau ser-
buknya kasar, bisa diatur di dalam 
proses, berdasarkan polesan-
polesan inovasi dari prinsip-prin-
sip kelarutan plastik tersebut,” 
terangnya.

Sunit berharap hasil penelitian ini 
segera diterapkan dan berguna 
dalam menjadi bagian dari sum-
bangsih untuk mengatasi masalah 
medis medis akibat pandemi 
yang tengah terjadi. Dirinya juga 
berkomitmen untuk dapat mem-
bantu tetap terjaga ekosistem 
lingkungan dari metode pengola-
han limbah plastik dengan metode 
rekristalisasi dengan memperkuat 
prinsip ekonomi sirkular di dalam 
penerapannya. (Editor: Dimas 
Rizal Andrianto)

SOLUSI MUJARAB LIMBAH MASKER 
DISPOSABLE DI INDONESIA
Data dari The United Nations 
Environment Programme (UNEP) 
memperkirakan ada 290 ton 
limbah medis dari rumah sakit 
dan fasilitas kesehatan dihasilkan 
setiap harinya. Peningkatan jumlah 
limbah medis ini juga tercermin 
dari studi komparatif limbah APD 
di Sungai Marunda dan Sungai 
Cilincing. Sampah APD yang sebe-
lumnya hampir tidak ditemukan, 
menyumbang 15 – 16% volume 
sampah muara sungai; 0,13 ton 
per hari. Studi lainnya  menge-
nai perkiraan penggunaan masker 
wajah harian dan limbah medis di 
Asia dengan kasus COVID-19 yang 
dikonfirmasi menunjukan angka 
lebih fantastis per Juli 2020. Lebih 
dari 2,2 Milyar. Indonesia menem-
pati urutan ketiga penggunaan 
masker harian tertinggi setelah 
Tiongkok dan India. Data terse-
but belum mencakup penggunaan 
masker umum oleh orang sehat 
yang disinyalir mencapai 129 
Milyar setiap bulannya.

Penggunaan masker sekali pakai 
yang merupakan salah satu cara 
melawan penyebaran COVID-19, 
nyatanya memiliki dampak negatif 
bagi lingkungan jika tidak dikelola 
dengan bijak. Limbah masker ini 
pun pasti akan terus bertambah 
seiring dengan belum selesainya 
“Perang” melawan COVID-19. 

Kepala Loka Penelitian Teknologi 
Bersih (LPTB) LIPI Dr. Ajeng Arum 
Sari meyakini teknologi daur ulang 
limbah yang LPTB LIPI usung 
sesuai dengan kebutuhan industri. 

Ia menekankan bahwa ini adalah 
satu upaya riil LPTB LIPI untuk 
turut berkontribusi dalam menga-
tasi permasalahan limbah medis 
selama pandemi COVID-19 terjadi. 
“Yang penting bisa berkontribusi 
dengan cara apapun,” terangnya.

Peneliti Produk dan Produksi 
Bersih LPTB LIPI Dr. Akbar Hanif 
Dawam memiliki solusinya. “Kita 
mengusulkan daur ulang limbah 
masker,” tegas Dawam. Ia meriset 
bahwa umumnya masker sekali 
pakai (disposable) berbahan 
dasar Polipropilen (PP) yang dapat 
didaur ulang. Dawam menegas-
kan, di Lab-nya (LPTB-LIPI) telah 
dilakukan uji coba daur ulang 
limbah masker disposable, dan 
berhasil mengubah limbah masker 
menjadi bijih plastik dan produk 
daur ulang. 

Teknologi ini pun sederhana dan 
bisa direplikasikan secara cepat 
sesuai dengan desakan kebutu-
han pengelolaan limbah masker 
disposable saat ini. Secara ringkas 
proses daur ulang limbah masker 
berlangsung dalam beberapa 
tahapan termasuk di dalam-
nya sterilisasi, ekstrusi, dan 
pencetakan. 

Proses ekstrusi pada suhu 170oC 
menghasilkan pellet/ bijih plastik. 
Hasil akhir daur ulang bahkan bisa 
dibentuk menjadi benda apapun 
yang kita inginkan. “Sudah diuji-
coba dan bisa jadi pellet, apapun,” 
serunya.

Kendati demikian, sesuai dengan 

Surat Edaran Menteri Lingkungan 
Hidup terkait Pengelolaan Limbah 
Infeksius (Limbah B3) dan sampah 
rumah tangga dari penanganan 
COVID-19. Hanya limbah masker 
sekali pakai yang berasal dari kat-
egori sampah rumah tangga atau 
sampah sejenis rumah tangga 
saja yang bisa digunakan. Karena 
limbah infeksius dari fasilitas 
pelayanan kesehatan dan rumah 
tangga dimana terdapat ODP 
memiliki cara khusus dalam pen-
anganannya. “Jadi masyarakat 
umum seperti saya pakai masker 
dibuang ini termasuk limbah 
biasa,” tutur Dawam.

Dirinya optimis bahwa teknologi 
daur ulang limbah masker sekali 
pakai yang LPTB LIPI tawarkan 
sudah siap untuk diimplementa-
sikan secara luas di Indonesia. 
“Industri daur ulang plastik 
sudah terbiasa dalam pengolahan 
limbah plastik,” serunya. Selama 
pandemi COVID-19 belum ber-
akhir, masker adalah kewajiban 
bagi setiap orang. Gagasan daur 
ulang limbah masker sekali pakai 
ini dapat diterapkan pula dengan 
menyediakan bak sampah khusus 
limbah masker di berbagai sentra 
kegiatan masyarakat seperti per-
tokoan, perkantoran, hingga pusat 
perbelanjaan. Dalam waktu dekat, 
LPTB LIPI berencana membangun 
uji coba daur ulang limbah masker 
sekali pakai di lingkungan Kawasan 
Multisatker LIPI Bandung. (Anton 
Surahmat/Editor: Dimas Rizal 
Andrianto)
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DESTROMED
Penggunaan alat ini juga dapat disesuaikan 
dengan jarum suntik berdiamter 0,5 - 1 milim-
eter dan panjang 12,5 - 50 milimeter. Mengenai 
keamanan limbah jarum suntik, Bambang 
menyebutkan bahwa limbahnya sudah teruji 
higienis. “Setelah proses penghancuran metal 
jarum pada APJS, hasil kotoran yang dihasil-
kan dari proses pembakaran sudah higienis. 
Kami sudah melakukan uji pada tahun 2009 dan 
berhasil mendapatkan sertifikat,” ujar peneliti 
bidang Optoelektronika dan Sistem Kontrol ini.

Destromed merupakan alat generasi kedua dan 
pengembangan dari produk dan paten sebelum-
nya. Riset sebelumnya sudah dibuat pada tahun 
2008, sementara riset generasi kedua dikem-
bangkan pada saat pandemi Covid-19 tahun 
2020. Inovasi alat ini terletak pada teknik elek-
troda geser atau sliding-electrode untuk meng-
hancurkan bagian metal jarum suntik serta 
merusak tabung jarum agar tidak dapat diper-
gunakan kembali. Perbedaan pada riset sebe-
lumnya adalah jarak antar elektroda berdeka-
tan, sehingga dalam penggunaan jangka waktu 
lama kotoran hasil pemanasan akan menem-
pel dan dapat menyebabkan hubungan arus 
pendek sehingga alat cepat rusak. “Sedangkan 
riset pada alat generasi kedua, jarak antara 
elektroda 1 dan elektroda 2 terpisah sehingga 
menghindari terjadinya hubungan arus pendek 
akibat kotoran-kotoran dari peleburan jarum 
tersebut,” sambungnya. 

Proses Penghancuran Jarum Suntik Bekas Pakai (Sumber: 
Humas LIPI)

“Penanganan limbah medis jarum suntik di masa 
pandemi menjadi permasalahan yang penting untuk 
diselesaikan karena jarum suntik bersinggungan 
langsung dengan pasien atau seseorang yang terin-
feksi dengan virus SARS-CoV-2,” ujar peneliti Pusat 
Penelitian Fisika LIPI. Cara yang selama ini dilaku-
kan adalah dengan mengumpulkan jarum suntik 
dalam suatu wadah dan kemudian dibakar dengan 
insenator. Namun, hal ini memerlukan waktu yang 
cukup lama dan memungkinkan terjadinya penu-
laran virus COVID-19 dari jarum bekas pakai yang 
digunakan.

“Untuk itu cara yang paling baik adalah dengan 
menghancurkan bagian jarum metal sesaat setelah 
digunakan. Kami mengembangkan alat penghan-
cur jarum suntik bernama Destromed untuk meng-
hancurkan bagian metal jarum suntik dengan 
mudah adalah dengan teknik self-heating,” ungkap 
Bambang. Ia menjelaskan bahwa jarum suntik meru-
pakan bahan metal dari stainless steel sehingga 
bisa menghantarkan panas. Apabila diberikan arus 
yang cukup kuat maka bagian metal jarum akan 
menjadi panas dan melebur. “Dengan demikian, 
bagian metal akan hancur dan dan menjadi steril 
dari bakteri ataupun virus karena suhu pemanasan-
nya di atas 1300 derajat Celcius,” jelasnya.

Selain itu, waktu bakar Destromed bisa mencapai 
30 jarum per menit dengan kapasitas pembuangan 
sampah limbah jarum suntik hingga 5000 jarum. 

Riset APJS LIPI Atasi Limbah Medis Jarum 
Suntik

Di masa pandemi Covid-19, penggunaan 
alat medis sekali pakai menjadi semakin 
meningkat. Tidak terkecuali jarum suntik 

sekali pakai. Penggunaan jarum suntik umumnya 
digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti 
pengambilan darah, pemberian infus, dan penan-
ganan rawat inap, tes cepat hingga vaksinasi. Di 
Indonesia, penanganan pandemi Covid-19 sudah 
memasuki tahap vaksinasi. Hal ini tentunya menye-
babkan peningkatan jumlah limbah medis jarum 
suntik yang signifikan sehingga penanganan limbah 
medis jarum suntik perlu menjadi perhatian khusus.   

Untuk mencapai kekebalan komunal atau Herd 
Immunity di Indonesia, minimal dua per tiga jumlah 
penduduk harus divaksin. “Satu orang penduduk 
memerlukan dua kali penyuntikan. Artinya jika ada 
180 orang juta yang divaksin, maka diperlukan 

360 juta jarum suntik sekali pakai. Berarti kita 
akan menghasilkan 360 juta limbah jarum suntik,” 
Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) 2019 
- 2021, Bambang Brodjonegoro menyampaikan. 
Menangani limbah jarum suntik dari angka terse-
but dalam waktu satu tahun sampai 15 bulan bukan 
perkara mudah. “Kondisi extraordinary ini tentu-
nya memerlukan pengelolaan limbah yang khusus 
juga,” terangnya. 

Oleh karena itu, peneliti dari Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Bambang 
Widiyatmoko mengembangkan Alat Penghancur 
Jarum Suntik (APJS) generasi kedua untuk menga-
tasi limbah medis jarum suntik di masa pandemi. 

Jarum Suntik Bekas Pakai (Sumber: Humas LIPI)

Alat  Penghancur Jarum Suntik Bekas Pakai 

INOVASI
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Keunggulan dari alat penghancur jarum suntik ini 
adalah selain cara kerjanya yang efisien karena 
konsumsi listrik yang dibutuhkan sangat rendah, 
perawatannya yang mudah dan awet serta harga 
produksi yang lebih murah dibanding dengan alat-alat 
impor lainnya. Saat ini, LIPI dan PT Gerlink Utama 
Mandiri telah menandatangani nota kesepahaman 
terkait perjanjian lisensi Destromed “Paten Biasa: 
Alat Penghancur Jarum Suntik Dengan Elektroda 
Geser”. 

Bambang berharap hasil penelitian yang ia kembang-
kan dapat berkontribusi pada penanganan Covid-19 
di Indonesia, termasuk efek yang ditimbulkan dari 
limbah medis jarum suntik. ”Kami berharap penggu-
naan alat ini bisa dimasukkan dalam proses penge-
lolaan limbah medis jarum suntik sebelum akhirnya 
dikumpulkan ke dalam kotak penampungan di rumah 
sakit, puskesmas ataupun klinik. Hal ini diharap-
kan bisa mengurangi resiko penularan Covid-19 dari 
jarum suntik bekas pakai,” pungkasnya. (Wijayanti 
Herlis Pratiwi/Editor: Dimas Rizal Andrianto)

ROM20 dapat dipasangkan dengan subsistem UVC, subsistem penyemprot disinfektan, dan subsistem 
penghangat makanan, sehingga robot ini disebut robot multiguna.

ROM20 memiliki fitur utama, antara lain: wireless remote, Bluetooth modul, multi-directional wheel, 
obstacle avoidance, dan tiga subsistem modular (subsistem lampu UV-C, subsistem penyemprot cairan 
desinfektan, subsistem panel penghangat makanan). Sebagai robot UVC, pada bagian subsistem dipa-
sang 4 buah lampu UV yang dapat dipilih lampu mana yang ingin dinyalakan, serta lama waktu peny-
alaannya. Perangkat subsistem UVC memiliki berat 4 kg. Sebagai robot penyemprot, pada bagian sub-
sistem dipasang perangkat pengembun cairan desinfektan atau ozonizer yang dipasangkan nozzle pada 
bagian teratasnya untuk mengeluarkan embun yang dihasilkan. 

Fungsi subsistem UVC dan subsistem penyemprot merupakan upaya pencegahan penyebaran mikroor-
ganisme (seperti bakteri, virus, spora, dan lain sebagainya). Sebagai robot penghangat makanan, pada 
bagian subsistem dipasang rak meja kecil yang dilengkapi heater atau pemanas, pengendali suhu dan 
kelembaban. Perangkat subsistem penghangat makanan memiliki berat 15 kg. Sebagai subsistem peng-
hangat makanan ROM20 mempunyai kemampuan menjaga suhu makanan agar tetap hangat dan bisa 
mengantarkannya kepada customer (pasien).

ROM20 didesain sebagai autonomous robot, dimana cara kerja dari versi 1 ini yaitu dengan membuat 
trajectory planning atau rute yang diinginkan. ROM20 memiliki 7 sensor ultrasonic dimana diperuntu-
kan sebagai pengaman apabila ada penghalang ketika robot beroperasi. ROM20 bertenaga baterai DC 
48 Volt dengan daya 430 Watt, dimana baterai dapat diisi ulang dengan cara plug and play, atau bisa 
juga diganti langsung jika ingin lebih cepat dioperasikan. Robot ini ecogreen atau ramah lingkungan dan 
dapat beroperasi selama 4 jam pada kondisi baterai penuh.

Platform ROM20 berdimensi kecil (50 cm x 43 cm x 36 cm) dan ringan (22,5 kg), dengan tampilan display 
yang elegan dan user-friendly. Pada robot ini juga disediakan tambahan tombol emergency di bagian 
depan, alarm yang akan menyala ketika terjadi kesalahan sistem, dan konektor-konektor yang bersifat 
plug and play serta sirine yang unik dengan 4 jenis bunyi. ROM20 ini sudah diuji coba dan diserahkan 
ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. 
Hasan Sadikin Bandung, dan Rumah Sakit Universitas Udayana Bali. (Dewi Saraswati/Editor: Noorfiya 
Umniyati)

Pandemi telah berjalan selama lebih dari satu tahun melanda hampir seluruh negara di dunia. Berbagai 
upaya dilakukan pemerintah sebagai wujud pencegahan penyebaran vaksin ini. Menghadapi kondisi 
pandemi COVID-19 yang terus meningkat dari waktu ke waktu, inovasi riset di Indonesia dituntut untuk 
tanggap dalam menjawab kebutuhan di masa pandemi. Topik penelitian di Indonesia pun lebih diarah-
kan untuk penanganan COVID-19

Robot Otonom Multiguna 2020 atau yang disingkat dengan ROM20 merupakan robot karya anak bangsa, 
hasil penelitian Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI. Hendri Maja Saputra, sebagai ketua 
kelompok penelitian ROM20 menjelaskan bahwa robot ini didesain untuk keperluan medis. ROM20 dik-
endalikan menggunakan HP/Gadget/smartphone melalui komunikasi bluetooth dan Wi-Fi. 

ROM20 merupakan alat sterilisasi yang dilengkapi dengan tiga buah subsistem multiguna yang bersifat 
modular, yaitu subsistem lampu UV-C, subsistem penyemprot disinfektan, dan subsistem panel peng-
hangat makanan.

ROBOT OTONOM MULTIGUNA 
“ROM20”

Serah terima ROM20 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) 
Dr. Hasan Sadikin Bandung

Subsistem ROM20 berurutan: warmer panel, penyemprot 
disinfektan, lampu UVC
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MILENIAL DAN SAINS

Esti Baina

Pizza merupakan sejenis roti yang memi-
liki berbagai jenis toping dan meru-
pakan makanan khas dari negara Italia. 
Sedangkan Bioteknologi merupakan salah 

satu cabang ilmu biologi yang mempelajari peman-
faatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk 
hidup dalam proses produksi, untuk menghasil-
kan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh 
manusia. Melihat dari pengertiannya, antara pizza 
dan bioteknologi sepintas seperti tidak memiliki 
hubungan. Tapi apakah benar kedua hal ini tidak 
memiliki hubungan? mari kita simak penjelasannya.  
 
Pizza yang terdiri dari roti dan toping memiliki 
ciri khas yaitu roti yang tidak begitu lembut dan 
mekar. Toping pizza dibuat beragam dan biasanya 
memiliki rasa yang gurih dengan bumbu khas 
italia. Roti pizza sedikit berbeda jika dibanding-
kan dengan jenis roti lain karena hanya meng-
gunakan bahan dasar untuk pembuatan roti. 
Walaupun begitu prinsip pembuatannya tidak 
jauh berbeda jika dibandingkan dengan roti-roti 
lainnya. Biasanya roti pizza terbuat dari tepung 
berprotein tinggi, ragi, gula, garam, mentega, 
air dan tidak menggunakan bahan pelembut roti.  
 

Pembuatan roti biasanya membutuhkan waktu 
yang cukup lama karena adanya proses fermen-
tasi. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia 
pada bahan sehingga dihasilkan produk yang dike-
hendaki. Pada pembuatan roti, mikrobia yang digu-
nakan adalah ragi roti atau dalam bahasa latinnya 
biasa disebut Saccharomyces cerevisiae. Proses 
fermentasi pada roti akan mengubah gula yang ter-
dapat didalam tepung ataupun gula yang ditambah-
kan kedalam bahan, menjadi gas karbondioksida. 
Penambahan gula pada bahan pembuatan roti akan 
mempercepat terbentuknya gas karbondioksda. 
Dalam hal ini, Saccharomyces cerevisiae akan 
memakan gula yang merupakan sumber energi 
dan mengubahnya menjadi gas karbondioksida. 
 
Agar Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja 
optimal maka diperlukan kondisi yang ideal. 
Dimana proses fermentasi harus memperhatikan 
suhu ruangan yang berkisar 35 C dengan kelemb-
aban udara 75%. Semakin panas suhu ruangan, 
maka akan semakin cepat proses fermentasi 
dalam adonan roti. Sebaliknya, jika semakin 
dingin suhu ruangan maka akan semakin lama 
proses fermentasi pada suatu adonan. Proses 
fermentasi yang optimal akan mempengaruhi 

PIZZA DAN 
BIOTEKNOLOGI

Pizza dan proses fermentasinya (Sumber foto: Humas LIPI)

bentuk, flavor dan rasa pada roti yang dihasilkan.  
 
Selama proses fermentasi selain dihasilkan gas juga 
dihasilkan alkohol dan juga asam-asam organik. 
Asam-asam organik ini akan menyebabkan penu-
runan pH adonan dari 5,3 menjadi 4,5. Adanya 
pembentukkan alkohol dan penurunan pH secara 
langsung pada proses fermentasi akan berperan 
sebagai pembentuk flavor dan rasa roti. Oleh karena 
itu jika proses fermentasi tidak optimal maka akan 
dihasilkan roti dengan kualitas yang kurang baik. 
 
Mengapa ragi roti dapat melakukan banyak hal 
dalam proses pembuatan roti? hal ini disebab-
kan karena ragi roti mengandung berbagai enzim 
yang berperan dalam mengubah berbagai kand-
ungan bahan dalam adonan roti. Berbagai enzim 
itu adalah enzim protease yang dapat memecah 
protein pada tepung, enzim lipase yang dapat 
memecah lemak yang ditambahkan pada adonan. 
Selain itu juga ada enzim invertase yang memecah 
sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa, enzim 
maltase memecah maltosa menjadi glukosa-
glukosa serta zymase yang mampu memecah 
glukosa menjadi alkohol dan karbondioksida. 
 

Selain ragi roti, bahan utama lain dalam pem-
buatan roti adalah tepung terigu dan air. Dalam 
hal ini dipilih tepung terigu yang mengandung 
protein tinggi agar terbentuk gluten yang cukup 
banyak. Cara membentuk gluten adalah dengan 
membasahi tepung terigu dengan air dan melaku-
kan proses peremasan serta pengadukan . Pada 
proses pembuatan roti, peran gluten bertanggung 
jawab dalam menahan gas karbondioksida yang 
terbentuk dari aktifitas ragi  yaitu enzim zymase. 
Gas karbon dioksida yang tertahan didalam 
adonan yang sangat kompak akan menyebab-
kan adonan menjadi mengembang jika dibiar-
kan dalam keadaan tertutup pada suhu ruang. 
 
Setelah mengetahui proses yang terjadi pada 
pembuatan roti pizza serta bahan-bahan yang 
digunakan, dapat diambil kesimpulan bahwa 
ternyata pizza dan bioteknologi memiliki keter-
kaitan. Pada proses pembuatan roti pizza terdapat 
agen bioteknologi yang bekerja untuk merubah 
berbagai kandungan bahan. Agen bioteknologinya 
yang dimaksud adalah Saccharomyces cerevisiae. 
Kegiatan Saccharomyces cerevisiae pada bahan 
baku pembuatan roti menjadikan roti sebagai 
salah satu produk dari bioteknologi pangan.  
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Perkembangan teknologi di era digital telah 
mendorong masyarakat untuk menciptakan 
berbagai kemudahan bagi kehidupan sehari-
hari, yang akan berpengaruh pula pada ke-

hidupan sosial mereka. Salah satunya adalah cara 
dalam bertransaksi keuangan. Dahulu ketika mata 
uang belum ditemukan, manusia bertransaksi den-
gan menukarkan barang (barter). Kemudian den-
gan dikenalnya mata uang, maka transaksi biasa 
dilakukan secara tunai menggunakan mata uang 
tersebut sebagai alat tukar. Seiring perkembangan 
teknologi, transaksi kini mulai beralih menggunak-
an non tunai (cashless) yang semakin mempermu-
dah proses bertransaksi, disamping lebih aman. 
 
Pesatnya kemajuan teknologi yang dibarengi den-
gan transisi memasuki era digital telah melahirkan 
beragam layanan transaksi non tunai di Indonesia. 
Berbagai aktivitas masyarakat dipermudah dengan 
sistem digital tersebut. Revolusi industri 4.0 juga 
telah menggiring kebutuhan manusia akan peng-
gunaan gawai, termasuk untuk urusan bertransaksi 
keuangan. Digitalisasi ini perlahan juga telah men-
gubah format uang konkret ke dalam bentuk digital 
yang lebih efektif secara kegunaan dan mobilitas. 
Transaksi non tunai ini menjadi semakin relevan 
dan penting terutama di masa pandemi Covid-19. 
 
Kebun Raya Bali dan Pandemi 
 
Kebun Raya Bali telah menjadi destinasi wisata fa-
vorit di Bali. Sebelum masa pandemi Covid-19 ter-
jadi, ratusan hingga ribuan pengunjung datang se-
tiap harinya. Tak terkecuali kaum milenial. Tentunya 
mereka datang ke Kebun Raya Bali untuk berwisata 
sambil berswafoto yang kini telah menjadi bagian dari 
kehidupan sosial mereka. Para milenial ini dikenal se-
bagai generasi yang adaptif dengan perkembangan 
teknologi digital, dibandingkan generasi terdahulu. 
 
Pada masa awal pandemi Covid-19, LIPI sem-
pat menutup empat Kebun Raya yang berada di 

bawah pengelolaannya, termasuk Kebun Raya 
Eka Karya Bali. Ini bertujuan untuk menguran-
gi penyebaran virus Covid-19. Di masa ini oto-
matis Kebun Raya Bali tidak dapat dikunjungi 
oleh wisatawan domestik maupun manca negara. 
Penutupan Kebun Raya Bali selama pandemi Co-
vid-19 ini berlangsung dari 19 Maret-22 Juli 2020.   
 
Saat Kebun Raya Bali mulai reopening, maka pro-
tokol kesehatan wajib hukumnya untuk diterapkan 
baik bagi pengunjung maupun pengelola.  Sosia-
lisasi adaptasi kebiasaan baru bagi pengunjung 
berupa rajin mencuci tangan, memakai masker, 
menjaga jarak minimal 1 meter, pembatasan kuo-
ta jumlah pengunjung perlu konsisten dijalankan. 
Bagi Kebun Raya Bali, pandemi Covid-19 memberi 
pelajaran berharga, sekaligus menjadi titik balik 
bagi diversifikasi layanan wisata. Salah satunya 
adalah menyediakan fasilitas transaksi non tunai.
 
Transaksi Tanpa Interaksi 
 
Pandemi Covid-19 telah memaksa metode pem-
bayaran non tunai menjadi gaya hidup baru dalam 
adaptasi kebiasaan baru. Merespon hal tersebut, 
Kebun Raya Bali merasa perlu menciptakan tero-
bosan yang extraordinary di masa pandemi me-
lalui penyediaan perangkat pembayaran cashless 
bagi pengunjung. Kepala Balai Konservasi Tum-
buhan Kebun Raya Eka Karya Bali, Dr. Didit Okta 
Pribadi menyatakan “Transaksi cashless pent-
ing di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, se-
bagai kunci penggerak ekonomi negara tetapi 
aman bagi keselamatan masyarakat.” Itu artinya, 
pengunjung tetap bisa bertransaksi secara non 
tunai di Kebun Raya Bali tanpa harus berinter-
aksi secara fisik dengan petugas pelayanan. 
 
Didit mengapresiasi kerja sama dengan PT. Bank 
Rakyat Indonesia, Tbk yang telah menyediakan 
fasilitas transaksi non tunai bagi pengunjung 
Kebun Raya Bali. Sehingga pengunjung dapat 

Gede Wawan Setiadi, Muntadliroh, I Putu Suendra

Kebun Raya Bali dan Pandemi 

Transaksi Tanpa Interaksi

melakukan transaksi menggunakan kartu ele-
ktronik BRIZZI dan QRIS yang dapat memfasili-
tasi semua platform pembayaran non tunai untuk 
transaksi fasilitas dan jasa di Kebun Raya Bali.  
 
Menilik kesiapan Kebun Raya Bali saat ini, Didit 
mengaku pihaknya masih bergerak pada tata-
ran menyiapkan perangkat transaksi non tunai. 
Salah satu kendala yang dihadapai adalah proses 
adaptasi masyarakat dalam penggunaan fasili-
tas transaksi non tunai ini masih memerlukan 
waktu penyesuaian. Karenanya, sosialisasi peng-
gunaan metode transaksi ini masih perlu dilaku-
kan oleh petugas pelayanan Kebun Raya Bali. 
 
Didit berharap ke depan semua bentuk transaksi 
yang dilakukan pengunjung di Kebun 
Raya Bali bisa beralih secara cashless. 
Mengingat pandemi ini belum dapat 
diprediksi kapan titik akhirnya, maka 
skema transaksi cashless ini perlu 
dimasukkan sebagai bagian wajib di 
protokol kesehatan Kebun Raya Bali. 
 
Kata Milenial Soal 
Transaksi Non Tunai 
 
Transaksi non tunai menjadi al-
ternatif pembayaran yang aman 
di masa pandemi Covid-19. WHO 
telah memperingatkan, penggu-
naan uang kertas berpotensi me-
nyebarkan virus corona. Karenanya dengan tran-
saksi cashless ini pengguna dapat meminimalisir 
kontak fisik dengan orang lain. Cukup berbekal 
gawai pribadi, QR Code, dan saldo di rekening 
maupun e-wallet pengguna sudah dapat melaku-
kan transaksi secara mandiri. Karenanya, tran-
saksi non tunai bisa membantu pengguna tetap 
menjaga jarak (pyshical distancing) untuk me-
minimalisir penyebaran virus di masa pandemi. 
Bank Indonesia (BI) pun mencatat, penggunaan 
transaksi non tunai mengalami peningkatan se-
lama masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia.  

Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda Indo-
nesia, Kebun Raya Bali telah menyediakan per-
angkat yang mendukung transaksi non tunai 
bagi pengunjung. Namun, rupanya belum ban-
yak pengunjung yang mau memanfaatkan fasili-
tas tersebut. Mayoritas pengunjung masih men-
gandalkan transaksi tunai. Munculnya pandemi 
ini mau tidak mau telah mendorong masyarakat 
untuk shifting ke fitur digital untuk alasan kesela-
matan. Menyadari hal itu, Kebun Raya Bali beru-
paya melengkapi variasi perangkat transaksi non 
tunai untuk pengunjung melalui fasilitas QRIS. 
 
Sejak reopening Kebun Raya LIPI - termasuk Ke-
bun Raya Bali, pengunjung dapat melakukan tran-
saksi pembelian tiket se- cara 

non tunai melalui 
banyak pilihan. 
Tiket Kebun Raya 
Bali saat ini bisa di-
beli secara online melalui 
website www.kebunraya.id, pe-
rusahaan penyedia layanan peme-
sanan tiket objek wisata, pembelian tiket on 
the spot menggunakan kartu digital, dan penye-
lenggara sistem pembayaran menggunakan QRIS.  
 
Kehadiran QRIS untuk melengkapi fasilitas pem-
bayaran non tunai di Kebun Raya Bali diharap-

 
Kata Milenial Soal Trans-
aksi Non Tunai

MILENIAL DAN SAINS

“Transaksi cashless penting di era adaptasi kebiasaan 
baru saat ini, sebagai kunci penggerak ekonomi 
negara tetapi aman bagi keselamatan masyarakat.” 

CASHLESS: TRANSAKSI 
TANPA INTERAKSI DI MATA 
PENGUNJUNG MILENIAL 
KEBUN RAYA BALI

Kebun Raya Bali (Sumber foto: Flicker LIPI)
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Ilustrasi Remaja Sumber: Freepik.com

dapat memberi kemudahan bagi masyarakat khu-
susnya kaum milenial. Salah satu milenial yang 
terbiasa bertransaksi non tunai adalah Andrey, 
pemuda asal Denpasar ini mendukung langkah 
Kebun Raya Bali yang menyiapkan fasilitas trans-
aksi non tunai. Menurutnya, transaksi cashless ini 
lebih familiar bagi generasi milenial dibandingkan 
dengan generasi tua yang cenderung kurang up-
date teknologi. Di samping itu, tambahnya, saat 
ini Kebun Raya Bali sudah dikenal oleh milenial, 
maka dengan adanya pembayaran berbasis online 
ini akan memudahkan milenial dalam bertransaksi. 
 
Demikian halnya dengan pendapat Nisa, pen-
gunjung milenial Kebun Raya Bali asal Denpasar 
tersebut menyatakan setuju dengan pilihan pem-
bayaran non tunai. Dalam opini Nisa, fitur trans-
aksi non tunai adalah cara transaksi yang efisien, 
sebab milenial tidak perlu repot membawa uang 

tunai ke mana-mana. Pengguna tinggal scan 
barcode dan transaksi pun kelar dengan cepat. 
 
Sedikit berbeda dengan pendapat Kadek dari 
Gianyar, menurutnya fitur transaksi non tunai me-
mang bermanfaat bagi generasi milenial, tetapi hal 
yang perlu diingat bahwa belum semua milenial di 
Indonesia familiar dengan metode transaksi cash-
less tersebut. Bagi Kadek, pelajar yang masih be-
lum mandiri secara finansial memiliki saldo yang 
terbatas di dompet digitalnya. Hal ini otomatis 
akan mempengaruhi intensitas penggunaan tran-
saksi non tunai. Kadek menyarankan, meskipun di 
masa pandemi ini transaksi tunai akan lebih bere-
siko, tetapi sebaiknya Kebun Raya Bali tetap me-
nyediakan mode transaksi tunai maupun non tunai 
bagi pengunjung.        

Mengenal Lebih Dekat QRIS

Salah satunya metode pembayaran non tunai adalah 
layanan QRIS yang beberapa waktu lalu diluncur-
kan oleh Bank Indonesia. Berupa standar QR Code 
yang digunakan untuk transaksi pembayaran online 
menggunakan QR Code resmi di Indonesia. Quick 
Response Code Indonesia Standard (QRIS) atau 
kode respon cepat berstandar nasional diyakini bisa 
menjadi pilihan baru sebagai metode pembayaraan 
di Indonesia. Terlebih bagi generasi milenial yang 
menyukai sistem transaksi praktis, efisien, dan 
aman. QRIS juga didisain ramah merchant, artinya 
sistem transaksi ini mudah di jumpai oleh pengguna 
bahkan di gerai kecil sekalipun.

QRIS (dibaca KRIS) merupakan penyatuan berbagai 
macam QR dari para Penyelenggara Jasa Sistem 
Pembayaran (PJSP) berbasis QR Code. QRIS 

dikembangkan oleh industri sistem pembayaran 
bersama dengan Bank Indonesia agar proses tran-
saksi dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, 
dan terjaga keamanannya. Semua PJSP yang akan 
menggunakan QR Code Pembayaran wajib mener-
apkan QRIS. Saat ini, dengan QRIS, seluruh aplikasi 
pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank 
dan non-bank yang digunakan masyarakat, dapat 
digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, 
parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo 
QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda 
dengan penyedia aplikasi yang dipakai pengguna.

Didukung oleh:Disponsori oleh:

Keunggulan Transaksi Non Tunai

1. Mengurangi resiko penularan Covid-19

2.Praktis sebab pembeli dan penjual tidak perlu meny-
iapkan uang tunai dan kembalian yang merepotkan.

3.Cepat sebab dengan melakukan scan QR code, 
transaksi selesai dengan cepat.

4.Efisien sebab transaksi dapat di lakukan kapan 
saja dan di mana saja.

5.Aman sebab transaksi memerlukan password yang 
hanya diketahui pengguna.

6.Mencegah tindak korupsi sebab transaksi non 
tunai akan langsung masuk ke rekening perusa-
haan/ merchant. 

Tips Praktis Bertransaksi Non 
Tunai Kala Pandemi

1. Rahasiakan password atau pin aplikasi pem-
bayaran non tunaimu dan ganti pin secara berkala.

2. Jika sedang menggunakan jaringan wifi publik 
sebaiknya tidak melakukan transaksi di mobile atau 
internet banking.

3. Maksimalkan penggunaan sistem transaksi non 
tunai di semua gerai untuk meminimalkan resiko 
penularan Covid-19.  

Diawasi Oleh OJK dan LPS
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Ekspedisi Indonesia 
Timur 2021, 
Mengungkap Misteri 
Arus Lintas Indonesia

Suci Rahayu

Kondisi laut selama ini menjadi in-
dikasi dari kondisi atmosfir karena 
hubungan antar keduanya yang sal-
ing memengaruhi satu sama lain. Ini 

berarti, memahami kondisi laut sama halnya 
dengan memahami cuaca dan iklim. Adanya 
proses mixing atau percampuran dua massa air 
yang berbeda, upwelling, dan downwelling di 
laut membawa pengaruh luas untuk berbagai 
bidang seperti oseanografi, perikanan, cuaca 
dan iklim serta lingkungan laut dan pantai.

Indonesia merupakan negara dengan wilayah 
perairan yang lebih luas dibandingkan dengan 
wilayah daratan. Wilayah perairannya menca-
pai 70% dari keseluruhan wilayah Nusantara. 
Sehingga laut Indonesia memberikan penga-
ruh besar sebagai pengangkut panas global dan 
memengaruhi iklim global. Namun, banyaknya 
pulau di Indonesia membuat topografi laut Indo-
nesia menjadikan proses fisis sangat kompleks. 
Laut Indonesia juga dialiri Arus Lintas Indone-
sia (Arlindo) atau disebut juga dengan Indone-
sian Troughflow (ITF) yang semakin menambah 
kompleksitas tersebut.

Arlindo merupakan aliran massa air antar samu-
dera yang melewati Perairan Indonesia. Sebagai 
negara yang diapit oleh dua lautan besar yakni 
Samudera Pasifik serta Samudera Hindia, Indo-
nesia berperan sebagai saluran aliran massa air 
dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan 
Arlindo menjadi kanal penghubung perairan In-
donesia Pasifik dan Samudra Hindia. Kurangnya 
pengukuran arus secara langsung pada jalur-
jalur yang dilalui Arus Lintas Indonesia ini, pen-
getahuan tentang kekuatan arus dan juga vari-
asinya terhadap musim masih sangat terbatas.

Untuk menjawab keterbatasan pengetahuan 
tentang pengaruh Airlindo tersebut, Pusat Pene-
litian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI) melakukan pelayaran riset 
Ekspedisi Indonesia Timur 2021. Ekspedisi ini 
ditujukan untuk mengetahui sifat-sifat oseano-
grafi fisika dari Airlindo, seperti percampuran 
air, gelombang bawah laut, dan kenaikan per-
mukaan air laut. Tidak hanya itu, ekspedisi ini 
juga membawa misi akuisisi dan preservasi 
hayati laut Indonesia, serta meneliti potensi dan 
pengembangan kekayaan hayati laut Indonesia.
Pelayaran riset tersebut dipimpin oleh peneliti 

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Nugroho Dwi 
Hananto. Selama 72 hari efektif, ekspedisi riset 
itu dilakukan dengan Kapal Riset Baruna Jaya 
VIII sejak 7 Januari 2021. Pelayaran riset terse-
but dibagi menjadi tiga jalur penelitian dengan 
tiga waktu yang berbeda. 

Leg 1: 7 Januari 2021 sampai 27 Januari 2021 be-
rangkat dari Pelabuhan Nizam Zachman, Muara 
Baru, Jakarta mengarungi Laut Jawa, Selat Lom-
bok, Samudra Hindia, Selat Ombai, Jalur Timor, 
Laur Banda, Selat Buru, Selat  Lifamatola, Laut 
Ceram dan berakhir di Pelabuhan LIPI Ambon. 

Leg 2: 29 Januari 2021 sampai 16 Februari 2021 
berangkat dari Pelabuhan Ambon Maluku dan 
mengarungi Selat Lifamatola, Laut Halmahera, 
Laut Talaud, Laut Maluku dan berakhir di Pelabu-
han Bitung, Sulawesi Utara. 

Leg 3: 19 Februari 2021 sampai 9 Maret 2021 
berangkat dari Pelabuhan Bitung, Sulawesi 
Utara melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, 
Selat Alas, Selat Bandung, Selat Bali dan bera-
khir Pelabuhan Banyuwangi, Jawa Timur.

Pada setiap leg, dilakukan proses mooring un-
tuk mengukur suhu, arus, dan salinitas (ka-
dar garam) air laut. Peneliti Pusat Penelitian 
Laut Dalam LIPI, Muhammmad Fadli yang ter-
gabung dalam tim mooring Ekspedisi Indonesia 
Timur 2021 menjelaskan bahwa proses moor-
ing ini dilakukan untuk mengumpulkan data-
data kondisi air laut. Data yang terkumpul dari 

proses mooring ini berguna untuk mempredik-
si kondisi atmosfir yang dapat digunakan un-
tuk mitigasi fenomena ekstrim dan perubahan 
iklim. “Atmosfir berhubungan dengan kondisi 
laut, oleh karena itu memahami laut adalah 
hal penting. Jika suhu laut dingin maka akan 
memengaruhi iklim. Begitu pula jika arus laut 
lemah dapat memengaruhi ekosistem laut.”

Peneliti Bidang Oseaonografi Fisika LIPI, Adi 
Purwana menjelaskan, setiap laut memiliki 
‘sidik jari’ karena karakteristik dan massa air 
yang sangat kontras pada masing-masing laut. 
‘Sidik jari’ laut ini dibedakan dengan tempera-
tur dan salinitas. Untuk mendukung pengum-
pulan data-data kelautan Airlindo tersebut, ka-
pal riset Baruna Jaya VIII dilengkapi dengan 
perlengkapan ADCP 75 kHz RDI Instrument 
untuk mengukur arus air laut dan echo inten-

sity. Ada pula Long Acoustic Doppier Current Pro-
filer (LADCP) untuk mengukur data kecepatan 
arus air. Airlindo terhitung memiliki arus seban-
yak 12 Sverdrup (Sv) atau 12 juta kubik/detik. 
Baruna Jaya VIII juga dilengkapi dengan Conduc-
tivity-Temperature-Depth (CTD) untuk mengukur 
kedalaman, temperatur, salinitas, kerapatan, ke-
asaman, tingkat oksigen terlarut, dan kekeruhan 
air laut.

Hasil penelitian dari Ekspedisi Indonesia Timur 
2021 mengungkap embrio gelombang bawah 
laut atau internal solitary wave di Selat Lifama-
tola dengan amplitudo yang mencapai 50 meter. 

Sementara gelombang di Laut Maluku bisa men-
capai amplitudo maksimal 90 meter. Beberapa 
titik gelombang bawah laut lainnya terdapat di 
Laut Sulawesi, Selat Lombok, Laut Sulu, Laut Ma-
luku, dan Selat Ombai. Observasi pada titik-titik 
tersebut secara maksimal hanya dapat dilakukan 
dengan observasi secara langsung, tidak cukup 
menggunakan satelit, sehingga Ekspedisi Indo-
nesia Timur 2021 menjadi pioner dari observasi 
langsung gelombang  bawah laut pada Airlindo 
tersebut.

Dalam pengumpulan data kelautan Ekspedisi 
Timur Indonesia 2021, juga menemukan adanya 
pencampuran air laut di pintasan timur Airlindo 
yang terletak di Laut Maluku dan Celah Lifama-
tola. Dari segi biologi, pencampuran air ini pent-
ing bagi keberlangsungan ekosistem laut. Ombak 
bawah laut yang kuat akan menciptakan guncan-

EKSPLORASI

Airlindo
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puran air laut di pintasan timur Airlindo yang 
terletak di Laut Maluku dan Celah Lifamatola. 
Dari segi biologi, pencampuran air ini penting 
bagi keberlangsungan ekosistem laut. Ombak 
bawah laut yang kuat akan menciptakan guncan-
gan yang tinggi sehingga pencampuran air laut 
semakin intens. Semakin tinggi tingkat pencam-
puran air laut maka semakin rendah endapan 
dan suhu air akan menurun. Sebaliknya, arus 
bawah laut yang lemah akan menciptakan gun-
cangan yang rendah dan pencampuran air laut 
yang terbatas. Hal ini menyebabkan endapan 
semakin banyak dan endapan yang menjaga 
suhu air. Arus bawah laut lemah dan tidak ter-
jadinya pencampuran arus ini dapat meningkat-
kan potensi bleaching atau pemutihan karang 
karena karang yang mati. Banyaknya karang 
yang mati akan memengaruhi ekosistem dan 
produktivitas ikan di laut. 

Selama ini, observasi mengenai pencampuran 
air laut dan gelombang bawah laut di Indonesia, 
utamanya di perlintasan Airlindo masih sangat 
terbatas baik karena keterbatasan Sumber Daya 
Manusia maupun sarana penelitian. Ekspedisi 
Indonesia Timur menjadi tonggak awal yang 
menguak potensi-potensi dan data-data kelau-
tan Airlindo. Ekspedisi riset tersebut terjadi 
atas kerja sama antara LIPI dengan Institute 
of Oceanology, Chinese Academny of Science 
(IOCAS), First Institute of Oceanography (FIO), 
University of Maryland Amerika Serikat, dan 
Balai Riset dan Observasi Laut Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. (Suci Rahayu/Editor: 
Retno Darwanti)

TENTANG BARUNA JAYA VIII

Research Vessel Baruna Jaya VIII atau Kapal 
Riset Baruna Jaya VIII merupakan fasilitas riset 
di bawah kepengurusan Pusat Pemanfaatan 
Inovasi dan Iptek LIPI. Kapal riset ini dibuat 
pada 1988 di Norwegia. Memiliki panjang 53,2 
meter, Baruna Jaya VIII dilengkapi dengan 
Simrad Planning System (SPS) yang membuat 
kapal dapat berjalan secara auto-pilot sesuai 
dengan jalur yang sudah disusun sebelumnya. 
Kapal seberat 1300 ton ini dilengkapi 32 sensor 
untuk penelitian kelautan, di antaranya adalah 
Bottom Bathymery, Conductivity-Temperature-
Depth (CTD) dan Acoustic Doppler Current Profie 
(ADCP). Kapal Riset Baruna Jaya VIII juga meru-
pakan kapal riset yang sudah dilengkapi dengan 
gravity meter untuk mendeteksi kandungan 
minyak di lepas pantai.

Sebagai kapal riset, Baruna Jaya VIII memi-
liki lima laboratorium yang terdiri dari labora-
torium multiguna, laboratorium biologi, labora-
torium electronic center untuk memantau hasil 
data sensor, wet laboratory untuk menyimpan 
sampel basah, dan clean room. Terdapat 20 
kamar berpendingin udara yang dapat menam-
pung 60 orang. Untuk menunjang kenyamanan 
para peneliti, kapal riset ini juga dilengkapi 
dengan teknologi reverse osmosis yang dapat 
mengubah air laut menjadi air tawar dengan 
daya olah enam hingga tujuh ton per hari. 

4544

KAPAL 
RISET 
BARUNA 
JAYA 
VIII

Ekspedisi Indonesia Timur Sumber Foto: Youtube LIPI

Ekspedisi Indonesia Timur Sumber Foto: Youtube LIPI



Saskia Dwimayani

Dari kekhawatirannya tersebut, Lutfi dan Ratna 
kemudian mengemukakan beberapa faktor yang 
menyebabkan terjadinya kecelakaan fatal pada 
saat pendakian, diantaranya keterbatasan akses 
jaringan di area pendakian yang menyulitkan 
para pendaki untuk melakukan komunikasi antar 
pendaki maupun dengan petugas pos pendakian, 
sehingga pertolongan pertama kecelakaan penda-
kian sering kali terlambat untuk dilakukan. 

Selain karena sulitnya proses komunikasi, proses 
pelacakan posisi korban kecelakaan juga terham-
bat karena tidak adanya alat pelacak sehingga 
membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat 
evakuasi. Dari faktor-faktor tersebut, keterba-
tasan akses komunikasi dan alat pendakian yang 
memadai berperan besar atas terhambatnya 
proses evakuasi yang berakibat pada kecelakaan 
yang fatal.

Inovasi untuk Komunikasi

Tidak hanya itu, letak geografis dimana Lutfi dan 
Ratna tumbuh besar yaitu kota Sorong, Provinsi 
Papua Barat, juga berpengaruh pada latar belakang 
terciptanya inovasi sarung tangan komunikasi 
bebas pulsa ini. Walau kota Sorong merupakan 
wilayah yang masih sangat strategis sebagai kota 
industri, perdagangan, dan jasa, namun wilayah 
lain di sekitar Papua dan Papua Barat merupakan 
perkampungan yang terletak di area pegunun-
gan yang belum memiliki menara telekomuni-
kasi yang memadai, sehingga beberapa kegiatan 

yang dilakukan disana seperti penyaluran bantuan 
masih sering terhambat karena minimnya jar-
ingan komunikasi dan penunjang keselamatan. 
“Melihat berbagai permasalahan yang ada di area 
pendakian dan wilayah dengan keterbatasan jar-
ingan tersebut, kami berinovasi membangun per-
angkat sarung tangan komunikasi bebas pulsa 
berbasis Arduino Wireless ini,” ujar Ratna.

Berlangsung dari bulan April hingga Agustus tahun 
2020, proses pembuatan inovasi ini dimulai dari 
mencari kajian literatur, perencanaan pembua-
tan proyek, pembelanjaan komponen, peraki-
tan perangkat, hingga simulasi penggunaan per-
angkat. Berkarya saat pandemi memang tidak 
membuat patah semangat siswa kelas 11 dan 12 
SMA Averos kota Sorong ini, namun tidak dipung-
kiri bahwa dalam proses pembuatan perangkat-
nya pun mereka mengalami beberapa kendala, 
seperti saat pemberlakuan sistem lockdown 
dimana proses pembelanjaan komponen robo-
tika menjadi terlambat.

Terlepas dari kendala dan hambatan pada pros-
esnya yang memakan waktu sekitar 5 bulan di 
saat pandemi Covid-19, perangkat sarung tangan 
komunikasi bebas pulsa ini berhasil diselesaikan 
dengan baik hingga meraih juara ketiga NYIA 
tahun 2020. Communication Gloves Device dide-
sain sedemikian rupa dengan menggabungkan 
jam tangan dan sarung tangan agar memung-
kinkan untuk digunakan bagi para pendaki selama 
berada di area pendakian. “Pada dasarnya, prinsip 
pembangunan perangkat memperhatikan kemu-
dahan dalam penggunaan dan tidak menyulitkan 
untuk aktivitas pendakian,” ungkap Lutfi. Selain 
tingkat kenyamanan, ukuran board panel yang 
lebar juga menjadi penentu dipilihnya bentuk 
sarung tangan dibanding bentuk lainnya, seperti 
jam tangan maupun kalung.

Sesuai dengan namanya, sarung tangan ini dide-
sain untuk dapat berkomunikasi tanpa menggu-
nakan pulsa maupun jaringan sebagai penun-
jang keselamatan pendakian serta mempermu-
dah evakuasi dan pemberian pertolongan pertama 
kecelakaan. Pengguna dapat mengirim pesan dan 
titik koordinat posisi kepada orang lain yang juga 
menggunakan sarung tangan ini. 

Sarung Tangan Bebas Pulsa bagi Pendaki, sumber: youtube LIPI

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
kembali menyelenggarakan kompetisi ilmiah nasi-
onal yang telah berusia 14 tahun yaitu National 
Young Inventors Award (NYIA). NYIA merupakan 
ajang kompetisi bagi remaja dalam melakukan 
inovasi dan invensi di bidang teknologi. Melalui 
NYIA, kreativitas para remaja dari tingkat SD, SMP, 
dan SMA/sederajat dapat digali dan mendapat 
apresiasi lebih agar karyanya dikenal dan kemu-
dian dikompetisikan kembali di ajang kompetisi 
ilmiah tingkat internasional. Karya para finalis dan 
pemenang juga berpeluang untuk diproses Hak 
Kekayaan Intelektual (HKI) maupun patennya.

Pandemi yang berlangsung sejak setahun lalu 
ini tidak menghalangi para generasi muda untuk 
tetap berkarya menciptakan suatu karya yang 
bermanfaat. Salah satunya adalah Muhammad 
Lutfi Usman dan Ratna Juwita Salensehe dari SMA 
Averos Kota Sorong. Dari 381 karya yang masuk 
pada NYIA tahun 2020, karya Lutfi dan Ratna yang 
berjudul “Communication Gloves Device (Sarung 
Tangan Komunikasi Bebas Pulsa berbasis Arduino 
Wireless bagi Para Pendaki)” berhasil meraih juara 
ketiga pada kompetisi yang dilaksanakan secara 
virtual tersebut. 

Communication Gloves Device adalah perang-
kat komunikasi sekaligus petunjuk lokasi berba-
sis Arduino dengan memanfaatkan modul wire-
less HC-12 dan GPS (Global Positioning System).

Berawal dari Resiko Mendaki

Sarung tangan komunikasi bebas pulsa ini dicip-
takan karena kekhawatiran Lutfi dan Ratna ter-
hadap aktivitas pendakian yang semakin hari 
semakin populer di kalangan milenial, baik bagi 
masyarakat lokal maupun wisatawan mancaneg-
ara. Kegiatan mendaki pada dasarnya merupakan 
hal yang positif, selain karena para pendaki ditun-
tut untuk memiliki fisik yang sehat, mereka juga 
dapat lebih menghargai alam dan mempererat 
hubungan sosial dengan para pendaki lainnya. 
Namun, resiko mendaki mulai dari cedera tubuh, 
stamina terkuras, hingga faktor cuaca yang tidak 
bisa dipastikan membuat proses pendakian tidak 
sedikit memakan korban.

“Kami sering sekali mendengar berita menge-
nai kasus kecelakaan di area pendakian hingga 
berakibat fatal, dan juga proses evakuasi korban 
pendakian yang masih sering mengalami banyak 
hambatan,” terang Lutfi.

SARUNG TANGAN KOMUNIKASI 
BEBAS PULSA: INOVASI UNTUK 
PENDAKIAN DAN WILAYAH 
TERPENCIL

Riset Anak Bangsa
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Penerima pesan juga dapat membalas pesan 
sehingga proses komunikasi yang terjadi bukan 
hanya satu arah, tetapi juga terjalin komuni-
kasi dua arah yang diharapkan dapat mencegah 
kecelakan fatal pada saat pendakian.

Terciptanya inovasi ini tidak serta merta 
membuat Lutfi dan Ratna berpuas diri atas hasil 
karya mereka. Meski sudah menjuarai kom-
petisi nasional LIPI, mereka tetap berencana 
untuk mengembangkan beberapa fungsi tam-
bahan guna meningkatkan efektivitas dari peng-
gunaan perangkat Communication Gloves Device 
ini. “Kami akan menambahkan beberapa sensor 
pendeteksi yang dibutuhkan sebagai data pen-
gontrol pendaki di area pendakian, seperti sensor 
pendeteksi detak jantung, kadar oksigen, serta 
beberapa sensor pendeteksi lainnya,” ungkap 
Lutfi. 

Mereka juga akan mengembangkan sistem GPS 
yang telah ada dengan sistem GPS tracker, fungsi 
pengiriman pesan suara, dan nantinya perang-
kat tersebut akan dibangun dengan berbasis IoT 
(Internet of Things) untuk memberikan fasilitas 
yang lebih baik lagi bagi pengguna. “Kami juga 
sedang mengusahakan mengganti desain circuit 
board dan beberapa komponen untuk penyajian 
perangkat yang lebih ringan dan berdimensi lebih 
kecil,” tambah Ratna. Pengembangan dimensi 
yang lebih sederhana dan tahan air ini diharap-
kan mampu menjadi alat bantu yang layak bagi 
para pendaki.

Proses penambahan fungsi pada perangkat ini 
juga sejalan dengan harapan Lutfi dan Ratna 
untuk mengomersialkan alat inovasi mereka oleh 
perusahaan terkait, sehingga Communication 
Gloves Device dapat lebih dikenal dan sebagai 
daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal 
maupun mancanegara untuk mendaki dan 
mengeksplorasi wilayah di Indonesia, khususnya 
Papua dan Papua Barat. Selain digunakan untuk 

aktivitas pendakian, Lutfi dan Ratna juga ber-
harap perangkat ini dapat digunakan sebagai alat 
komunikasi di wilayah - wilayah terpencil yang 
belum memiliki akses jaringan, sehingga dapat 
membantu komunikasi dalam beberapa kegiatan 
seperti penyaluran bantuan, sensus penduduk, 
penelitian, dan beberapa aktivitas yang dilaku-
kan di daerah terpencil.

Teruslah menjadi produktif

Lutfi dan Ratna telah berhasil mengimplementasi-
kan ide mereka atas permasalahan di lingkungan 
sekitar dalam bentuk perangkat yang berman-
faat. Sarung tangan komunikasi bebas pulsa tidak 
hanya merupakan inovasi bentuk komunikasi 
baru, namun juga menjadi invensi dalam mence-
gah terjadinya kecelakaan fatal saat proses pen-
dakian. Generasi muda memang dituntut untuk 
produktif dan berkontribusi pada negara, namun 
tidak perlu melihat gambaran secara besar. Peka 
dan peduli terhadap lingkungan sekitar pun dapat 
menjadi salah satu cara untuk memulai aksi 
nyata dalam membantu sesama. “Ada banyak 
hal yang bisa kita kembangkan melalui invensi 
- invensi yang kita ciptakan guna membantu 
banyak orang. Teruslah menjadi generasi yang 
produktif sebagai salah satu wujud kontribusi 
nyata kita dalam menjadi generasi muda yang 
peduli akan tanah air Indonesia,” pesan Ratna. 
Terlebih lagi, pandemi Covid-19 ini diharapkan 
menjadi momentum bagi para generasi muda 
untuk lebih menghargai waktu dan menghar-
gai kesempatan di tengah keterbatasan. “Selalu 
memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk 
melakukan hal-hal positif yang dapat membantu 
kehidupan banyak orang, salah satunya yaitu 
dengan berinvensi sejak dini. Gunakan waktu 
kita sebaik mungkin, karena setiap menit yang 
kita miliki sangat berarti bagi bangsa kita,” tutup 
Lutfi. (Editor: Donna Revilia)

Riset Anak Bangsa

KANKER PAYUDARA DAN 
PROGRAM DETEKSI DARI 
PEMENANG KOMPETISI LKIR 

Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus kesehatan tidak menular. Penyakit tidak menular 
yang saat ini banyak dialami oleh pasien di seluruh dunia adalah gangguan kardiovasku-
lar, diabetes, gangguan pernapasan kronis, penyakit ginjal, dan kanker. Kanker merupakan 
salah satu penyakit tidak menular yang sangat mematikan karena penyebarannya yang 

cepat di dalam tubuh dan penyebab terjadinya hampir sulit untuk dipahami. Kanker sendiri meru-
pakan sebutan penyakit ketika sel jaringan tubuh yang tidak normal tumbuh dengan tidak terkend-
ali. Kata lain dari kanker adalah tumor ganas, sebab dimulai dengan munculnya benjolan yang tidak 
bisa digerakkan pada suatu jaringan.

Valiant Gandys Sukamto

“Perubahan ritme dan gaya hidup masyarakat saat 
ini berimbas pada perubahan kondisi kesehatan 

yang sangat signifikan.” 

Jenis kanker sangat beragam, salah satu jenis 
kanker yang telah umum di dunia adalah kanker 
payudara. Kanker payudara sendiri adalah tumor 
ganas pada payudara atau salah satu payudara, 
kanker payudara juga merupakan benjolan atau 
massa tunggal yang sering terdapat di daerah 
kuadran atas bagian luar yang muncul dari epitel 
duktus maupun lobulus.

  

Benjolan ini keras, bentuknya tidak beraturan dan 
tidak dapat digerakkan. Kanker payudara dise-
babkan adanya kerusakan pada gen yang men-
gatur pertumbuhan dan diferensiasi sel sehingga 
sel tumbuh dan berkembang biak tanpa bisa dik-
endalikan. Kanker payudara adalah kanker yang 
umumnya menyerang kaum wanita.

Berdasarkan Pathological Based Registration di 

Indonesia, kanker payudara menempati urutan 
pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6% 
pada tahun 2010. Prevalensi penderita kanker 
payudara di Indonesia berdasarkan data Global 
Cancer Observatory tahun 2018 terdapat kejadian 
penyakit kanker payudara 42,1/100.000 pen-
duduk dengan rata-rata kematian 17/100.000 
penduduk. Kanker payudara sendiri memiliki 6 
kategori yaitu TX apabila tumor primer tidak 
bisa diperiksa, T0 berupa tumor primer yang 
tidak terbukti, Tis merupakan karsinoma in situ, 
Tis (DCIS) adalah kanker payudara di jaringan 
duktus, Tis (LCIS) jika kanker payudara meny-
erang jaringan lobulus, dan Tis (Paget’s) yaitu 
penyakit Paget pada puting payudara tanpa 
adanya tumor.

Salah satu faktor meningkatnya risiko penyakit 
kanker payudara adalah wanita dengan usia lebih 
dari 50 tahun. Riwayat genetik dari keluarga 
berupa mutasi gen BRCA1, BRCA2, ATM atau 
TP53 juga memicu timbulnya kanker payudara.

4948



Pasien kanker payudara yang telah sembuh 
memiliki faktor risiko dari kanker payudara 
sebelumnya berupa DCIS pada payudara yang 
sama, LCIS, dan densitas tinggi pada mamo-
grafi. Faktor lain yang memicu adanya penya-
kit kanker payudara adalah riwayat menstruasi 
dini (< 12 tahun) atau menarche lambat (>55 
tahun), riwayat reproduksi (tidak memiliki anak 
dan tidak menyusui), hormonal, obesitas, kon-
sumsi alkohol, riwayat radiasi dinding dada, dan 
faktor lingkungan. 

Seperti kanker lainnya, kanker payudara memi-
liki beberapa tingkatan stadium yang menunjuk-
kan keparahan dari kanker yang dialami. Kanker 
stadium 1 (T1) apabila tumornya berukuran 
kurang atau sama dengan 2 cm pada dimensi 
yang sama besar. Tingkat T1 terbagi atas T1mic 
(Mikro invasi 0.1 cm atau kurang pada dimensi 
terbesar), T1a (tumor lebih dari 0.1 cm tetapi 
tidak lebih dari 0.5 cm pada dimensi terbe-
sar), T1b (tumor lebih dari 0.5 cm tetapi tidak 
lebih dari 1 cm pada dimensi terbesar), dan T1c 
(tumor lebih dari 1 cm tetapi tidak lebih dari 
2 cm pada dimensi terbesar). Stadium kedua 
atau T2 bercirikan tumor lebih dari 2 cm tetapi 
tidak lebih dari 5 cm pada dimensi terbesar. 
Kanker payudara stadium ketiga (T3) apabila 
tumor berukuran lebih dari 5 cm pada dimensi 
terbesar dan stadium keempat apabila tumor 
berukuran apapun dengan ekstensi langsung ke 
dinding dada/kulit. 

LALU BAGAIMANA CARA MENGETAHUI APAKAH 
SESEORANG MEMILIKI KANKER PAYUDARA ATAU 

TIDAK? 
Penyakit kanker payudara ditandai dengan 
munculnya benjolan di payudara, kecepatan 
tumbuh tumor dengan atau tanpa rasa sakit, 
nipple discharge, retraksi pada puting susu, 
krusta, kelainan kulit, kulit payudara memi-
liki pori-pori seperti kulit jeruk, dan benjolan 
pada ketiak dan edema lengan. Keluhan tam-
bahan dapat berupa nyeri tulang dan sesak 
nafas. Pemeriksaan fisik yang dilakukan untuk 
mendeteksi penyakit kanker payudara dapat 
berupa pemeriksaan status lokalis, regional, dan 
sistemik. Pemeriksaan pencitraan untuk deteksi 
kanker payudara antara lain : 

1. Mamografi Payudara

Mamografi adalah pencitraan menggunakan 
sinar X pada jaringan payudara yang dikom-
presi. Mamografi dapat bertujuan skrining kanker 
payudara, diagnosis kanker payudara, dan follow 
up/kontrol dalam pengobatan. Mamografi diker-
jakan pada wanita usia di atas 35 tahun, namun 
karena payudara orang Indonesia lebih padat 
maka hasil terbaik mamografi sebaiknya diker-
jakan pada usia >40 tahun.

2. USG Payudara

Salah satu kelebihan USG adalah dalam men-
deteksi massa kistik. Penggunaan USG untuk 
tambahan mamografi meningkatkan akurasinya 
sampai 7,4 %. Namun USG tidak dianjurkan 
untuk digunakan sebagai modalitas skrining 
karena berdasarkan penelitian ternyata USG 
gagal menunjukan efikasinya. 

3. MRI atau CT-Scan

Dalam beberapa hal MRI lebih baik daripada 
mamografi, namun secara umum tidak digu-
nakan sebagai pemeriksaan skrining karena 
biaya mahal dan memerlukan waktu pemerik-
saan yang lama. 

4. Diagnosa Sentinel Node

Biopsi kelenjar sentinel adalah mengangkat 
kelenjar getah bening aksila sentinel sewaktu 
operasi. Biopsi kelenjar getah bening sentinel 
dilakukan menggunakan blue dye, radio colloid, 
maupun kombinasi keduanya. 

5. Tru-cut Biopsy atau Core Biopsy

Pemeriksaan ini menghasilkan penilaian histopa-
tologi. Tru-cut biopsy atau core biopsy diker-
jakan dengan memakai alat khusus dan jarum 
khusus no G12-16. Secara prinsip spesimen dari 
core biopsy sama sahihnya dengan pemeriksaan 
biopsi insisi. 

6. Biopsi Terbuka dan Spesimen Operasi

Biopsi terbuka dengan menggunakan irisan pisau 
bedah dan mengambil sebagian atau seluruh 
tumor, baik dengan bius lokal atau bius umum.  

7. Pemeriksaan Imunohistokimia

Pemeriksaan Imunohistokimia (IHK) adalah 
metode pemeriksaan menggunakan antibodi 
sebagai probe untuk mendeteksi antigen dalam 
potongan jaringan (tissue sections) ataupun 
bentuk preparasi sel lainnya. IHK merupakan 
standar dalam menentukan sub tipe kanker 
payudara.

Dari sekian banyak jenis pemeriksaan, pemer-
iksaan awal yang paling umum dilakukan untuk 
mendeteksi kanker payudara adalah mamo-
grafi. Namun, pemeriksaan mamografi ter-
kadang masih sering terjadi kesalahan dalam 
melakukan identifikasi kanker payudara. Hal ini 
biasa disebut dengan istilah false positif atau 
false negatif. False positif menyebabkan orang 
yang ternyata negatif dinyatakan positif dan 
harus mengeluarkan biaya banyak untuk pen-
gobatan yang tidak perlu. False negatif menye-
babkan kesempatan menemukan kanker lebih 
dini hilang. Hal ini pula menyebabkan ± 60% 
kasus kanker payudara ditemukan di tingkat 
stadium akhir dan risiko kematian lebih tinggi. 
(Editor: Donna Revilia)

caption foto
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Berawal dari keinginan untuk membantu meningkatkan akurasi dokter dalam mengukur dan mengi-
dentifikasi kanker payudara, Pemenang Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) ke 52 Tahun 2020 bidang 
IPT, Azizah Auliani Rahma bersama Sona Regina Salsabila dari SMAN 1 Yogyakarta berusaha men-
ciptakan sebuah kecerdasan buatan berbasis website untuk mendeteksi penyakit ini. “Alasan yang 
mendasari proyek kami itu dikarenakan penyakit kanker payudara di Indonesia termasuk tinggi ter-
utama untuk wanita, salah satu penyebabnya karena false negative sehingga terlambat untuk ditan-
gani”, jelas mereka. 

Cara kerja dari kecerdasan buatan ini adalah dengan mendiagnosis berdasarkan rekam medis dan 
gambar mamografi. Semua terekam dan berdasarkan algoritma yang dibuat, Algoritma tersebut dilatih 
dengan gradual learning menggunakan gambar kanker payudara crop (first step) dan gambar penuh 
mamografi (second). Hal ini supaya algoritma tersebut dapat membedakan karakteristik pembeda 
dari payudara yang terkena kanker dan payudara yang sehat. Dengan begitu diharapkan dapat mem-
bantu dan memberi saran dalam mendiagnosis berdasarkan gambar penuh mamografi. 

“Ya, dengan alat kami, bisa memberikan saran kepada dokter untuk mengambil keputusan menge-
nai diagnosis kanker payudara”, tambah Sona. Sedangkan cara kedua melalui rekam medis. Data 
rekam medis akan dikumpulkan dan dihitung oleh algoritma yang dibuat, terkait berapa jumlah ter-
tentu yang cenderung dapat menyebabkan kanker payudara. Kedua data tersebut diimplementasi-
kan dalam sebuah web untuk memudahkan para Dokter. Dokter hanya perlu input gambar mamo-
grafi dan rekam medis pasien ke dalam web tersebut untuk mengetahui hasilnya. 

Penyakit kanker payudara dapat ditangani melalui beberapa terapi yang dilakukan oleh pasien secara 
rutin. Beberapa jenis terapi tersebut seperti kemoterapi, yaitu pemberian obat tunggal atau berupa 
gabungan beberapa kombinasi obat kemoterapi. Kemoterapi diberikan secara bertahap, biasanya 
sebanyak 6 – 8 siklus agar mendapatkan efek yang diharapkan dengan efek samping yang masih 
dapat diterima. Terapi lain dapat berupa terapi hormonal, penentuan jenis terapi berdasarkan pemer-
iksaan imunohistokimia. Terapi hormonal diberikan pada kasus-kasus dengan hormonal positif dan 
dapat diberikan pada stadium I-IV. Jenis terapi ketiga yaitu terapi target, yaitu pemberian anti-Her2 
hanya pada kasus-kasus dengan pemeriksaan IHK yang Her2 positif. Terapi melalui radioterapi adalah 
pilihan keempat dan merupakan salah satu modalitas penting dalam tata laksana kanker payudara. 
Radioterapi dalam tata laksana kanker payudara dapat diberikan sebagai terapi kuratif adjuvant dan 
paliatif. (Valiant Gandys Sukamto/Editor: Donna Revilia)

PROGRAM DETEKSI KANKER PAYUDARA
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PROGRAM PEPELING
“Without plants, there is no life. The functioning 
of the planet, and our survival, depends upon 

plants” 
(Global Strategy for Plant Conservation 2011-2020, 
2020). Kutipan ini menyatakan bahwa kehidupan 
manusia dan mahluk hidup lainnya di muka bumi ini 

tergantung kepada tumbuhan.

PEPELING, PROGRAM 
UNTUK DORONG 

KESADARAN MANUSIA 
TERHADAP ALAM

Nanang Suryana

IPTEK MILENIAL DAN KAMPUS

Tumbuhan merupakan komponen 
penting yang universal dari keanek-
aragaman hayati dunia dan sebagai 
sumber daya penting bagi planet 

bumi. Tumbuhan dibudidayakan dan digu-
nakan untuk berbagai kehidupan manusia. 
 
Sesuai dengan visi yang diemban oleh Strategi 
Global untuk Konservasi Tumbuhan (GSPC) adalah 
adanya masa depan yang positif, masa depan 
yang berkelanjutan, aktivitas manusia mendu-
kung keanekaragaman kehidupan tumbuhan (ter-
masuk ketahanan keragaman genetik tumbuhan, 
keberlangsungan hidup spesies tumbuhan, dan 
masyarakat dengan keterkaitan habitat dan hubun-
gan secara ekologi), yang pada gilirannya keanek-
aragaman tumbuhan mendukung dan meningkat-
kan kualitas hidup dan  kesejahteraan manusia.  
 
Tumbuhan memainkan peranan penting dalam 
menjaga  keseimbangan dan stabilitas ekosistem 
lingkungan bumi dan merupakan komponen yang 
tak tergantikan untuk habitat kehidupan di bumi 
sampai saat ini. Adanya perubahan iklim, hilan-
gnya habitat dan transformasi, eksploitasi yang 

berlebihan, spesies asing yang invasif, polusi, 
pembukaan hutan untuk pertanian dan pemban-
gunan lainnya yang tidak terkendali menimbulkan 
terdegradasinya populasi jenis-jenis tumbuhan, 
bahkan hilangnya jenis-jenis tumbuhan di alam.  
 
Jika degradasi dan kehilangan jenis-jenis tum-
buhan ini tidak dibendung atau tidak dihentikan, 
maka peluang untuk mengembangkan ekonomi, 
sosial, kesehatan, dan kesejahteraan manusia akan 
hilang. Salah satu langkah untuk menuju terkendal-
inya kerusakan alam adalah dengan meningkatkan 
pendidikan dan pengetahuan tentang peran tum-
buhan untuk kehidupan manusia serta meningkat-
kan kesadaran masyarakat dari berbagai kalangan 
tentang keanekaragaman tumbuhan untuk dapat 
dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. 
 
Bentuk implementasi dalam meningkatkan kes-
adaran masyarakat yang dilakukan oleh kebun 
raya yaitu melalui program pendidikan lingkun-
gan (pepeling) terhadap peserta didik dari tingkat 
dasar sampai tingkat perguruan tinggi. 

Pepeling Di Kebun Raya Cibodas

Program pepeling di Kebun Raya Cibodas LIPI 
sudah dilakukan sejak tahun 1999 dan telah men-
jangkau lebih dari 18.000 siswa dari mulai tingkat 
SD sampai SMA dan lebih dari 750 orang dari 
kelompok kerja (santri ponpes, kader posyandu, 
lembaga swadaya masyarakat, kelompok tani, 

karang taruna, dan majelis taklim) yang telah 
mendapatkan program pendidikan lingkungan. 

Program Pepeling tidak hanya menjangkau 
kawasan  Kabupaten Cianjur, juga  kabupaten 
lainnya seperti, Sukabumi, Bogor, Bandung, 
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Cirebon, dan Majelengka. Kegiatan pendidikan 
lingkungan sebelum terjadi pandemi dilakukan 
secara langsung, baik peserta didik datang ke 
kebun raya atau para pemandu dan narasumber 
yang datang ke sekolah-sekolah sebagai outreach 
program. 

Kegiatan pepeling ini ditujukan khususnya bagi 
sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan 
dengan Kebun Raya Cibodas LIPI. Di sisi lain keg-
iatan tersebut sudah menjadi kegiatan rutin yang 
setiap tahunnya dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kecamatan Cipanas dan telah menjadi bagian dari 
kegiatan pembelajaran di luar kelas. 

Kegiatan pepeling ini mempunyai tujuan sebagai 
berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian 
peserta didik terhadap kelestarian alam dan 
lingkungan hidup.

2. Meningkatkan fungsi edukasi dari Kebun Raya 
Cibodas LIPI sebagai suatu kawasan konser-
vasi tumbuhan secara ex-situ (di luar habitat 
aslinya).

3. Semakin banyak peserta didik yang paham 
dan peduli terhadap kelestarian alam dan ling-
kungan hidup, disamping memiliki pola ber-
pikir juga dapat bertindak yang berwawasan 
lingkungan.

4. Mendorong dan memberikan kesempatan 
pelaku pendidikan untuk memperoleh penge-
tahuan dan keterampilan di bidang konservasi 
tumbuhan sehingga tercipta sikap dan perilaku 
yang bersahabat dengan lingkungan.

5. Meningkatkan kepedulian peserta didik terh-
adap masalah lingkungan hidup, khususnya 
masalah konservasi keanekaragaman hayati 
dan kearifan lokal.

Sebagai penyelenggara dan pendorong kegiatan 
pepeling, Kebun Raya Cibodas LIPI merupakan 
lembaga  yang memfokuskan kegiatannya dalam 
mengkonservasi tumbuhan secara ex situ,  baik 
tumbuhan asli Indonesia maupun dunia. Sampai 
dengan saat ini Kebun Raya Cibodas telah men-
goleksi tanaman sebanyak 1.987 jenis dari 11.871 
spesimen (individu tanaman). Jenis-jenis tersebut 
termasuk dalam kelompok tanaman Angiospermae 
(monokotil dan dikotil)  dan Gymnospermae (tum-
buhan biji terbuka). Tanaman koleksi tersebut 
menjadi objek pendidikan lingkungan dari berb-
agai aspeknya. (Editor: Retno Darwanti)

Bunga Lima Petal (Sumber foto: Humas LIPI)

Strobilus betina (Sumber foto: Humas LIPI)

Buah Pinanga (Sumber foto: Humas LIPI)

Pandemi Covid-19 telah berjalan satu tahun dan 
belum tahu pasti kapan akan berakhir. Program 
pepeling harus terus berjalan sesuai dengan 
misinya, yaitu terciptanya masyarakat yang sadar 
dan peduli terhadap tumbuhan dan lingkungan-
nya. Pandemi Covid-19 tidak menjadikan peng-
halang untuk terus dilakukannya kegiatan pepel-
ing ini. Metode pepeling pun berupaya melaku-
kan adaptasi dan mengalami perubahan. Adapun 
adaptasi yang dilakukan adalah:

a. Pendidikan lingkungan dilaksanakan secara 
daring dan diterima oleh peserta didik melalui 
aplikasi zoom. Sebagai host dan narasumber 
berada di Kebun Raya Cibodas LIPI dan peserta 
didik bersama dengan guru pendamping berada 
di sekolahnya masing-masing atau berada di 
tempat tinggalnya. 

b. Secara kolektif (sejumlah siswa) berada pada 
suatu ruangan mengikuti kegiatan dengan 
menggunakan Interaktive flat Panel 75 inchi 
dan infokus (screen) yang dibimbing oleh guru 
pendamping dengan memperhatikan protokol 
kesehatan yang telah ditentukan.

c. Secara kolektif (sejumlah siswa) berada pada 
suatu ruangan dengan menggunakan tablet 
atau laptop secara individu-individu dan dibimb-
ing oleh guru pendamping dengan memperhati-
kan protokol kesehatan yang telah ditentukan.

d. Peserta didik secara individu mengikuti keg-
iatan secara mandiri di tempat tinggalnya 
masing-masing.

e. Guru selain menjadi pendamping juga mengi-
kuti kegiatan dengan menggunakan laptop.

Lalu untuk materi yang diajarkan dalam pepeling 
sendiri mencakup berbagai aspek perkebunray-
aan yang meliputi: 

• Sejarah berdirinya Kebun Raya Cibodas LIPI 
yang terkait dengan kedatangan tanaman kina 
ke Indonesia. 

• Letak geografi keberadaan Kebun Raya Cibodas 

LIPI. Kebun Raya Cibodas LIPI berada pada 
dataran tinggi basah yang merepresentasi-
kan untuk mengoleksi tanaman-tanaman yang 
didatangkan dari dataran tinggi basah. 

• Tugas pokok dan fungsi Kebun Raya Cibodas LIPI 
sebagai lembaga konservasi tumbuhan secara 
ex situ, yang melakukan kegiatan konservasi 
tumbuhan, penelitian, pendidikan, wisata, dan 
jasa lingkungan. 

• Bentuk-bentuk pengoleksian tanaman yang 
meliputi koleksi tanaman umum dan koleksi 
tanaman tematik. (Koleksi tanaman tematik 
terbagi dua, yaitu tematik indoor dan outdoor). 

• Sumber-sumber tanaman koleksi. Tanaman 
koleksi yang ditanam di Kebun Raya Cibodas LIPI 
berasal dari lima sumber, yaitu hasil eksplorasi, 
pertukaran biji dengan kebun raya lain, sum-
bangan material tumbuhan dari lembaga lain, 
perbanyakan tanaman yang dilakukan sendiri 
oleh kebun raya, dan tanaman yang tumbuh 
secara spontan. 

• Klasifikasi tumbuhan yang terdiri atas 
paku-pakuan (Pteridophyta), tumbuhan 
berbiji (Spermatophyta) yang terdiri dari 
Gymnospermae dan Angiospermae, serta 
Angiospermae: terbagi Monokotil dan Dikotil.

• Ciri-ciri tumbuhan paku-pakuan (Pteridophyta). 
Paku-pakuan berbeda dengan tumbuhan biji 
atau Spermatopytha. Paku-pakuan tidak memi-
liki bunga dan buah, namun memiliki spora 
untuk perkembangbiakannya. Tumbuhan paku 
bereproduksi dengan spora, akar serabut, daun 
muda menggulung,  dan sorus terletak di bagian 
bawah daun. (Nanang Suryana/Editor: Retno 
Darwanti)

PEPELING IKUT 
BERADAPTASI DI 
MASA PANDEMI 
COVID-19

Sarana Interaktive flat Panel 75 inchi (Sumber foto: Humas LIPI)
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Menjelajahi Kebun Raya Bogor melalui Virtual Study Tour De KebunRaya dengan tema fauna 
dan MZB (foto: Dokumentasi PT Mitra Natura Raya).

IPTEK MILENIAL DAN KAMPUS VIRTUAL TOUR, SOLUSI 
BEREKREASI ke KEBUN 

RAYA di MASA PANDEMI
Sugiarti

Pandemi Covid-19 telah melanda dunia 
sejak akhir 2019 dan telah menye-
bar ke 200 negara termasuk Indonesia 
yang mengkonfirmasi kasus Covid-

19 pertama pada 2 Maret 2020. Hingga kini 
Covid-19 telah menyebar di 34 provinsi 
dengan kasus terbanyak terjadi di DKI Jakarta.   
 
Pandemi ini telah menimbulkan dampak pada 
hampir seluruh sendi kehidupan. Untuk memutus 
rantai penyebaran Covid-19 dan menekan per-
tambahan kasus Covid-19, maka pemerintah 
menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) melalui  Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 9 Tahun 2020. Diberlakukannya PSBB 
berdampak pada kegiatan-kegiatan ekonomi 
yang melibatkan banyak orang, terkait dengan 
perjalanan atau pergerakan manusia dan aktivi-
tas sosial lainnya. Salah satu sektor yang sangat 
terdampak oleh pemberlakuan PSBB adalah 
pariwisata. Semua kegiatan dan usaha yang 
terkait dengan pariwisata nyaris lumpuh total.  
 
Kunjungan wisatawan ke objek wisata menurun 
drastis dan berdampak pada perekonomian 
masyarakat setempat. Peneliti Bidang Ekonomi 
The Indonesian Institute (TII) Muhamad Rifki 
Fadilah seperti dikutip dari  republika.co.id, 
28/06/2020 menilai, penurunan di sektor pari-
wisata membawa imbas yang tidak mudah 
ke sektor-sektor yang menjadi penyokong 
sektor pariwisata. Seperti sektor penerban-
gan, perhotelan, dan juga sektor makanan-
minuman khususnya yang dimiliki oleh 
usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 
 
Tak luput dari dampak tersebut adalah keg-
iatan pariwisata di kebun raya. Kebun raya 

sebagai salah satu destinasi wisata masal 
sangat terdampak dengan adanya pandemi 
Covid-19.  Kebijakan pemerintah yang 
menutup semua objek wisata sejak Maret 2020 
juga harus diikuti oleh semua kebun raya.   
 
Penutupan ini jelas berdampak pada penge-
lola berupa hilangnya pendapatan dan pada 
masyarakat yaitu hilangnya kesempatan ber-
ekreasi.  Padahal rekreasi sudah menjadi 
kebutuhan utama masyarakat di perkotaan 
yang sehari-harinya disibukkan oleh peker-
jaan dan tekanan berbagai permasalahan. 
 
Lalu, apa solusi agar masyarakat tetap bisa ber-
ekreasi dan berkeliling ke kebun raya? Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui mana-
jemen kebun raya melakukan inovasi dengan 
menghadirkan aplikasi virtual tour kebun raya.  
 
Saat ini, aplikasi virtual tour kebun raya terse-
dia untuk Kebun Raya Bogor LIPI dan dapat 
diakses melalui link: http://vtkrb.pddi.lipi.go.id/. 
Sedangkan untuk kebun raya di bawah kelo-
laan LIPI yang lain, yakni Kebun Raya Cibodas, 
Kebun Raya Eka Karya Bali, dan Kebun Raya 
Purwodadi masih dalam tahap pengembangan. 
 
Aplikasi virtual tour berbasis website ini dibuat 
oleh Ridwan Suhud dari Pusat Penelitian 
Informatika LIPI yang berkolaborasi dengan para 
sivitas Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah LIPI. 
Aplikasi tersebut menampilkan tempat-tempat 
menarik di Kebun Raya Bogor dan dilengkapi info-
grafis tumbuhan koleksi serta video jasa pelay-
anan pengunjung di Kebun Raya Bogor. Aplikasi 
ini juga menggunakan peralatan kamera 360° 
terbaru tahun 2019, sehingga menghasilkan 
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capture yang lebih baik dilengkapi dengan peta 
navigasi dan fitur linking antar foto yang inter-
aktif. Sehingga hasilnya, setiap orang atau pen-
gunjung Kebun Raya Bogor diajak berkeliling 
layaknya berkeliling secara fisik hadir di Kebun 
Raya Bogor.

Peran Pranata Humas LIPI dalam Pengembangan Virtual Tour 
Kebun Raya

Aplikasi virtual tour kebun raya tercipta dari hasil kolaborasi berbagai ahli. 
Selain para ahli teknologi informasi, para Pranata Humas LIPI juga memi-
liki peran signifikan dalam pengembangan aplikasi virtual tour tersebut. 
Peran tersebut terlihat sejak dari perencanaan hingga evaluasi aplikasi. 
Sekilas menjabarkan peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Diawali dengan penentuan tema, target audience, pemilihan lokasi, durasi, 
menyusun skenario, menyiapkan data/informasi/gambar/foto dan video 
beserta narasi konten-konten yang akan ditampilkan, perlengkapan/prop-
erti yang dibutuhkan dan narasumber jika diperlukan.

2. Pelaksanaan

Pengambilan gambar/video, memilih musik latar, sebagai pemandu virtual 
tour, pengarah gaya, menata objek yang akan ditampilkan hingga mere-
spons komentar atau kebutuhan pengunjung.

3. Promosi 

Para Pranata Humas juga bertugas untuk mempromosikan virtual tour 
yang telah dibuat melalui berbagai media komunikasi. Pengemasan pesan 
promosi juga penting, sehingga tepat sasaran sesuai target audience 
yang dituju serta dapat menjangkau khalayak yang lebih luas hingga 
mancanegara. 

4. Evaluasi

Mengumpulkan data respons dari berbagai pihak internal maupun ekster-
nal, mengolah data serta mengalisis: bagaimana respon peserta setelah 
mengikuti virtual tour? apakah sesuai dengan harapan mereka? apakah 
berhasil menghadirkan kebun raya seolah-olah ‘nyata’ dihadapan pengun-
jung? Tahap ini sangat penting sebagai evaluasi penyelenggaraan virtual 
tour dan upaya perbaikan terus menerus, sehingga dapat meningkatkan 
jumlah dan kualitas pengunjung yang mengikuti virtual tour kebun raya. 
(Sugiarti/Editor: Retno Darwanti, Purwadi)
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Respons Positif Masyarakat

Sejak diluncurkan pada 23 Desember 2019, 
aplikasi virtual tour kebun raya (Kebun Raya 
Bogor LIPI) mendapat respons positif dari 
masyarakat. Sudah lebih dari 1.000 orang yang  
berkunjung ke Kebun Raya Bogor LIPI melalui 
aplikasi ini. 

Khusus September 2020, yang hanya hingga 
minggu ke-3, terekam ada 219 pengunjung yang 
hadir melalui aplikasi ini. Ridwan Suhud, Peneliti 
Pusat Penelitian Informatika LIPI sebagai salah 
satu pengembang aplikasi ini berharap bahwa 
aplikasi tersebut dapat meningkatkan wawasan 
dan pengetahuan para pengunjung kebun raya, 
terutama yang belum pernah datang ke Kebun 

Proses pembuatan aplikasi virtual tour Kebun Raya Bogor LIPI. Sumber gambar: 

Ridwan Suhud (2019)

Contoh tampilan layar saat mengikuti virtual tour Kebun Raya Bogor-LIPI. Sumber 

gambar: Ridwan Suhud (2019)

Raya Bogor. “Sehingga ke depan jika pandemi 
sudah berakhir, maka para pengunjung virtual 
ini akan tertarik dan memutuskan berkunjung 
ke Kebun Raya Bogor LIPI,” imbuhnya. 

Ridwan berharap pula aplikasi ini dapat dikem-
bangkan dan disempurnakan dengan mem-
perbarui kontennya. Konten yang perlu diper-
barui, seperti informasi terbaru bagi pengun-
jung, kabar penemuan new species flora atau 
tanaman yang sedang berbunga,  serta fasili-
tas lainnya yang dapat dinikmati pengunjung. 

Fasilitas-fasilitas lain ini, di antaranya akses 
ke koleksi perpustakaan, garden shop, infor-
masi akomodasi bagi pengunjung (guest house 
dan restoran), serta calendar of event. (Editor: 
Retno Darwanti, Purwadi)

Peran Pranata Humas LIPI



Selain inovasi aplikasi virtual tour kebun raya sebagai solusi berekreasi ke kebun raya secara virtual, 
ada pula inovasi lain untuk berkunjung ke kebun raya. Inovasi ini adalah Virtual Study Tour De 
KebunRaya.

Inovasi ini merupakan paket virtual tour/study yang diluncurkan sejak Agustus 2020, yang mana 
proses virtual tour dilakukan melalui kanal media sosial Instagram (IG Live) pada akun @kebun-
raya_id  di seluruh Kebun Raya LIPI, yakni Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Eka 
Karya Bali, dan Kebun Raya Purwodadi. Proses virtual tour itu dilakukan secara bergantian setiap 
pekan berbeda-beda kebun raya.

Virtual tour melalui IG Live ini dibuat terutama untuk mengobati kerinduan wisatawan yang rutin 
berkunjung ke kebun raya, di mana pada pandemi Covid-19 kali ini, para pengunjung rutin ini tidak 
dapat berkunjung fisik ke kebun raya. Lewat IG Live, pengunjung diajak berekreasi ke kebun raya 
seolah-olah mereka menikmatinya seperti berkunjung fisik.

Proses IG Live ini dilakukan selama 90 menit, dengan mengajak pengunjung secara live berkeliling 
di kebun raya sesuai tema yang telah ditentukan. Pengunjung pun secara interaktif dapat bertanya 
atau berkomentar kepada pemandu wisata selama virtual tour berlangsung. Program ini banyak dim-
inati wisatawan, baik yang hadir secara langsung melalui IG Live maupun menyaksikan tayangan 
ulangnya melalui  YouTube kebunraya.co.id.  

Sebagian besar wisatawan merasa senang dan terhibur serta mendapatkan banyak informasi baru 
yang bermanfaat dari virtual tour ini. Ashari Bagus Setiawan dan Andan Nizar, pengunjung IG Live 
belum lama ini mengungkapkan, ingin berkunjung langsung ke Kebun Raya Cibodas setelah melihat 
tayangan Virtual Tour De Kebun Raya Cibodas dengan tema Tanaman Obat. 

(Sugiarti/Editor: Retno Darwanti, Purwadi)

“Virtual Tour de’ Kebun Raya”. Sumber: https://twitter.com/kompasgramedia/status/1262238150115508224

“Virtual Tour de’ Kebun Raya”. Sumber: https://twitter.com/kompasgramedia/status/1262238150115508224
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KEBUN RAYA LEWAT 
VIRTUAL STUDY TOUR 
DE KEBUNRAYA

Contoh tampilan layar saat mengikuti virtual tour Kebun Raya Bogor-LIPI. Sumber 

gambar: Ridwan Suhud (2019)



RESENSI BUKU

PPerubahan lingkungan yang sering terjadi 
umumnya menjadi sumber kerentanan dan 
bencana. Penduduk di suatu daerah yang kehidu-
pan dan penghidupannya bergantung pada kondisi 
sumber daya alam dan lingkungan akan sangat 
terpengaruh pada kondisi perubahan lingkun-
gan ini. Untuk itu, relisiensi yang dimiliki pen-
duduk menjadi sangat penting untuk keberlanju-
tan kehidupan dan keberlangsungan penghidupan.

Buku ini, bertujuan untuk mengembangkan model 
resiliensi penduduk dalam menghadapi peruba-
han lingkungan yang berdampak pada bencana. 
Model resiliensi penduduk tersebut dibangun 
berdasarkan sintesis hasil penelitian ‘Kelompok 
Penelitian Ekologi Manusia, Pusat Penelitian 
Kependudukan LIPI’ pada 2015-2019  dengan 
lokasi studi di Provinsi Jambi dan Jawa Barat serta 
review terhadap berbagai kerangka/model resil-
iensi penduduk dengan mempertimbangkan Sendai 
Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. 

Model ini menggambarkan bahwa tingkat resiliensi 
penduduk ditentukan oleh mekanisme respons yang 
dilakukan penduduk, baik di tingkat rumah tangga 
maupun komunitas. Adapun kemampuan penduduk 
melakukan respons sangat dipengaruhi oleh: (1). 
Kondisi kerentanan: lingkungan, fisik, dan sosial 
ekonomi; (2) Kemampuan (kapasitas) penduduk 
menghadapi: kesiapsiagaan, adaptasi, dan mitigasi. 

Buku ini merekomendasikan pentingnya dukungan 
kebijakan dan program pemerintah serta stakehold-
ers lainnya untuk meningkatkan resiliensi penduduk. 
Dukungan kebijakan dan program dapat menen-
tukan tingkat resiliensi penduduk, misalnya: (1). 
Program asuransi pertanian (AUTP) untuk menjamin 
keberlanjutan penghidupan petani; (2) Kebijakan 
dan program reguler untuk meningkatkan sumber 

daya penduduk dalam rangka mengurangi keren-
tanan dan meningkatkan kapasitas penduduk meng-
hadapi bencana. (Editor: Dimas Rizal Andrianto)
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