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DENGARKAN...!

pakah kita tahu bahaya apa saja yang mengincar kita selama berada di dalam Alaboratorium? Organisme beserta toksin, radiasi, hewan, bahan kimia dan fisika 
bisa memberikan risiko bahaya kepada pengguna laboratorium. “Working safely 

is like breathing, if you don’t, you die,” inilah moto yang harus dipegang teguh oleh 
laboran, peneliti, dan pengguna laboratorium lainnya. Semakin banyaknya risiko baru 
yang dihadapi pekerja dan pengguna laboratorium mendorong Direktorat Riset dan 
Inovasi IPB menggelar Pelatihan Biosafety Principles and Practices, 20-21/5.  Acara ini 
diharapkan dapat memberikan wawasan baru kepada laboran-laboran IPB saat 
melayani masyarakat mikrobiologi dan biomedis.

Biosafety adalah suatu disiplin dalam penanganan dan sistem kontainmen terhadap 
mikroorganisme menular dan bahan biologi berbahaya.  Prinsip-prinsip biosafety yang 
diperkenalkan dalam pelatihan ini adalah  sistem kontainmen laboratorium  dan 
penilaian risiko yang meliputi dasar-dasar sistem kontainmen termasuk praktek dan 
teknik laboratorium yang benar, peralatan keselamatan, fasilitas yang melindungi 
pekerja laboratorium, lingkungan, dan masyarakat dari terpaparnya mikroorganisme 
menular. "Saat ini kita hidup di era ketidakpastian dan perubahan.  Agen infeksi dan 

Pelatihan Biosafety dan Biosecurity
bagi Laboran

penyakit baru telah muncul. Selain itu, terjadi peningkatan 
jumlah orang yang bekerja dengan agen infeksi di riset 
publik maupun swasta, kesehatan masyarakat, laboratorium 
klinis dan diagnostik, juga fasilitas penelitian satwa. Bahkan 
d i  dunia  te lah  muncul  ancaman-ancaman baru 
bioterorisme. Untuk alasan inilah, penting bagi IPB maupun 
direksi laboratorium untuk mengevaluasi dan memastikan 
efektivitas program keamanan hayati mereka, kemahiran 
pekerjanya serta kemampuan peralatan, fasilitas dan praktik 
menajemen untuk menyediakan kontainmen dan 
keamanan agen mikrobiologi,” terang Prof.Dr. Iskandar Z. 
Siregar, Direktur Riset dan Inovasi IPB.

Demikian pula, individu yang bekerja menangani 
mikroorganisme harus memahami kondisi kontainmen 
dimana agen infeksi dapat dengan aman dimanipulasi. 
“Penerapan pengetahuan dan penggunaan teknik dan 
peralatan yang tepat akan memungkinkan komunitas 
mikrobiologi dan biomedis mencegah terpaparnya individu, 
laboratorium dan lingkungan terhadap agen menular atau 
berpotensi biohazards,” tambahnya.

Kesempatan ini sangat penting manfaatnya bagi civitas 
akademika IPB. Salah satu peserta yakni Dr. drh. Sri 
Estuningsih yang sudah mengabdi di IPB selama 23 tahun 
mengatakan kegiatan ini sangat bagus dan penting sehingga 
diharapkan dapat digelar setiap tiga tahun sekali. “Selain itu 
perlu juga diciptakan ruang diskusi khusus untuk sharing 
bagi yang sudah menerapkan biosafety dan biosecurity atau 
dilakukan studi banding. Ajang ini selain menambah 
wawasan juga bisa menambah network,” ujar staf pengajar 
dan peneliti di Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini.

Sebagai narasumber, Dr. drh. Diah Iskandriati, Kepala 
Fasilitas Penelitian di Pusat Studi Satwa Primata IPB yang 
juga Koordinator Program Asosiasi Biorisiko Indonesia. 
Narasumber lainnya adalah Dr. dr. Budiman Bela, Sp.MK(k), 
Sekretaris I Asosiasi Biorisiko Indonesia dan Vice Director for 
Science, Institute of Human Virology and Cancer Biology 
Universitas Indonesia.(zul)



epartemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu DPengetahuan Alam (FMIPA), Institut Pertanian Bogor ( IPB) 
menyelenggarakan pelatihan dengan tajuk “Training Workshop on 

Reaching Farmers in a Changing Climate” pada 19-22/5. Gelaran yang 
terselenggara atas kerjasama dengan The International Society for Agricultural 
Meteorology (INSAM) ini menghadirkan Prof. Kees Stigter (INSAM).

Variabilitas iklim dan perubahan iklim menciptakan masalah besar dengan 
produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam. Karenanya tentu 
diperlukan kesiapan. Informasi prakiraan iklim dapat membantu petani untuk 
menstabilkan hasil panen melalui pengelolaan sumberdaya agroklimat serta 
input pertanian lainnya. Namun, efektivitas persiapan iklim untuk meningkatkan 
produksi pertanian dan perlindungan hanya dapat ditingkatkan melalui 
kerjasama yang erat antara instansi terkait, organisasi dan komunitas pertanian.  
Pelatihan ini memberikan peningkatan kapasitas dosen, peneliti, dan mahasiswa 
yang berkecimpung di bidang yang berhubungan langsung dengan petani. Ketua 
Departemen Geofisika dan Meteorologi, Dr. Tania June memaparkan, “Kami 
mengundang dosen dan peneliti dari berbagai bidang, diantaranya dari agronomi 
dan hortikultura, teknik sipil dan lingkungan, geofisika dan meteorologi, dan 
komunikasi untuk berbagi pengetahuan yang diperlukan petani untuk 
beradaptasi dengan perubahan iklim dan variabilitas iklim. 

Bagaimana kita sebagai peneliti bisa membantu petani dengan menyampaikan 
informasi yang kita miliki. Mudah-mudahan pelatihan ini memberikan kita 
pengetahuan dan juga kemampuan agar bisa berkomunikasi secara efektif 
dengan petani. Ilmu yang kita miliki bisa dimengerti dan diadopsi sebaik-baiknya 
oleh petani, “ tandasnya.  Kegiatan ini dibuka oleh Dekan FMIPA IPB, Dr. Sri 
Nurdiati. “Judul kegiatan ini sangat relevan karena IPB sebagai perguruan tinggi 
pertanian. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menguatkan kolaborasi antara 
IPB dengan INSAM ke depannya dan juga ada sharing informasi antara 
narasumber dan peserta,” tandas Dekan. (RF)

Dept Geomet Gelar Pelatihan 

Perubahan Iklim

ewan Guru Besar (DGB) IPB gelar Seminar Setengah Hari Bedah Buku DReposisi Politik Pertanian di IICC, 21/5. Ketua DGB IPB, Prof. Dr. Roedy 
Purwanto menyampaikan buku Reposisi Politik Pertanian ini  terbit pada 

waktu yang tepat,  penting dan strategis yakni di saat Indonesia akan memilih 
pemimpin baru. Dikatakannya, "Siapa pun presidennya nanti, sangat perlu untuk 
membaca buku ini.” Prof. Roedy berharap  kabinet mendatang lebih bisa 
mengarusutamakan pertanian sehingga Indonesia dapat mencapai kedaulatan 
pangan dan tidak tergantung pada pangan impor.

Rektor IPB, Prof.Dr. Herry Suhardiyanto menyampaikan, buku ini sangat penting 
untuk memberikan spirit bagi pembangunan pertanian dan memberikan arah 
yang lebih tepat. Kontribusi pemikiran dan  konsep yang  mendasar juga banyak 
disebutkan dalam buku "Ekonomi Biru" ini. "Buku ini juga menggarisbawahi 
pentingnya   pendekatan ekologis yang komprehensif  dalam suatu tata ruang 
aktivitas pertanian Indonesia, " tandas Rektor. Apresiasi disampaikan Rektor 
kepada para penulisnya yaitu Prof. Syarifudin Baharsyah, Prof. Faisal Kasryno dan 
Prof. Effendi Pasandaran. "Buku ini sangat membantu menemukan solusi yang 
komprehensif dan efektif untuk menghadapi persoalan-persoalan pangan yang 
dihadapi bangsa ini, " lanjut Rektor.

Prof.Dr. Syarifudin Baharsyah mengatakan, dalam buku ini terdapat penjelasan 
tentang arah baru pembangunan pertanian Indonesia atau istilah lainnya ialah  
Ekonomi Biru. Sampul depan yang menampilkan gambar tanaman padi di lahan 
kering yang diselingi tanaman kelapa sawit juga terdapat hewan ternak yaitu sapi. 
Gambaran  tersebut disampaikan Prof. Syarifudin sebagai potret pertanian yang 
akan datang. (dh)

DGB Gelar Bedah Buku Ekonomi Biru

emikian satu bait lirik bernada lagu “Pelangi” yang Ddinyanyikan oleh 35 orang peserta Pelatihan 
Selamatkan Anak Emas Indonesia (SEMAI) yang 

diselenggarakan oleh Agrianita Institut Pertanian Bogor (IPB), 
hari Senin dan Selasa (19-20/5) di Wisma Tamu Kampus IPB 
Dramaga, Bogor. Ya, para peserta yang merupakan pengelola TK, 
PAUD, guru SMA, anggota Kepolisian Sektor Dramaga dan 
perwakilan unit kerja di lingkungan IPB diantaranya fakultas, 
Pascasarjana, Diploma, Humas, dan Unit Keamanan Kampus 
(UKK) ini diharapkan menjadi kader SEMAI.  

Sebagaimana dikatakan Ketua Agrianita IPB, Hj. Enny H. 
Suhardiyanto bahwa kegiatan yang dipersiapkan dalam waktu 
satu minggu ini dimaksudkan untuk menyiapkan para kader yang 
mampu menyelamatkan generasi muda dari ancaman kejahatan 
seksual. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dengan 
Yayasan Kita dan Buah Hati pimpinan Hj. Elly Risman.

Sementara itu, Dewi Yulia, M.Psi dari Yayasan  Kita dan Buah Hati 
mengurai bahwa kebanyakan pelaku kekerasan seksual adalah 
orang yang dikenal, bisa tetangga, teman-temannya, bahkan 
anggota keluarga yang jauh atau yang dekat. Pelaku bisa laki-laki 
dan bisa juga perempuan. Mengapa hal ini terjadi? Menurut 
Dewi, hal itu karena orangtua tidak membekali anak untuk 
menjaga diri dari ancaman kejahatan seksual. Dari sisi pelaku, 
tindakan tersebut berawal dari menyaksikan berbagai tayangan 
pornografi.  Kepada para kader SEMAI, Dewi mengajak untuk 
membuat target dalam sehari minimal dapat mengetuk tiga 
rumah untuk berbagi pengalaman dalam hal menjaga anak dari 
tindak kekerasan seksual. (nm)

Agrianita IPB Siapkan 
Kader SEMAI

�Ini tubuhku, kan ku jaga selalu
Tak boleh disentuh, tak boleh diganggu

Hanyalah ibuku dan hanya diriku
yang boleh melihat atau menyentuh�
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