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Trend Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SMA dan Sederajat, 
Pelatihan Penggunaan Tools Kepustakaan, serta Pemanfaatan Sistem Informasi 
dan Teknologi Informasi pada Bidang Industri, Ilmu Teknologi Pangan, dan 
Teknik Lingkungan 
 

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru SMU dan Sederajat 
MGMP bidang TIK bermutu 3 sekabupaten Bogor, Jawa Barat. 
 

ABSTRAK 
 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah bidang yang selalu 
berkembang seiring dengan perkembangan bidang-bidang keilmuan lainnya. 
Pentingnya pemahaman tentang TIK dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan TIK 
pada bidang-bidang lainnya seperti Ilmu Teknologi Pangan, Teknik Lingkungan, serta 
Teknik Industri.  

Bidang TIK itu sendiri terkomposisi dari beberapa keilmuan di antaranya sistem 
informasi dan teknologi informasi. Perkembangan SI/TI sudah cukup massif terutama di 
negara-negara maju seiring dengan riset-riset yang terkait untuk menciptakan inovasi 
yang seluas-seluasnya ditujukan bagi kesejahteraan manusia. Adapun untuk 
melakukan riset membutuhkan teknik tersendiri yang dapat dituangkan dalam metode 
penelitian. Dalam kesempatan ini disajikan pula trend teknologi terkini disertai contoh-
contoh yang dapat diserap secara mudah bagi penambahan wawasan dan 
pengetahuan TIK guru-guru SMU dan sederajat. Selanjutnya para peserta dipandu 
untuk melakukan praktik penggunaan tools kepustakaan yang dapat membantu dalam 
proses penulisan hasil riset di bidang TIK.  

Pada bidang Ilmu Teknologi Pangan disajikan bagaimana TIK dapat mendeteksi 
bahan pangan yang dikategorikan berbahaya seperti formalin, borax, dan sejenisnya. Di 
samping itu para guru diberikan pemahaman tentang konsep mengenal bahan 
tambahan pangan yang dapat digunakan serta menyehatkan. Untuk bidang Teknik 
Lingkungan dipaparkan pemanfaatan TIK dalam memetakan area sesuai dengan tujuan 
dan kebutuhan organisasi dengan tools GIS (Geographic Information System). Tools ini 
mampu mengenali area-area terdampak limbah dengan beberapa kategori sangat 
berbahaya, berbahaya, sedang, atau tidak. Di sesi berikutnya dipandu secara detail tata 
cara penggunaan tools GIS dengan konsep dan langkah-langkah yang mudah 
dipahami. Adapun di bidang Teknik Industri, diberikan penjelasan tentang pemanfaatan 
TIK untuk proses pengolahan, dan prediksi bagaimana manajemen produksi dapat 
dibantu sehingga proses produksi dapat berjalan efektif dan efisien. Bidang TIK yang 
digunakan oleh industri umumnya berbasis simulasi dan basis data seperti Oracle, dan 
SAP.  
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1. Latar Belakang  
 

Para Guru SMU dan sederajat yang diwakili oleh kelompok Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) bidang TIK memiliki peran untuk menyampaikan kepada 

siswa-siswinya tentang bagaimana generasi muda Indonesia harus dapat mengenali 

perkembangan teknologi informasi terkini. Hal ini sangat penting dikuasai karena saat 

ini negara maju umumnya berbasis teknologi informasi dan sistem informasi. TIK 

mampu meningkatkan kompetisi antar negara karena industri maju dapat 

menggerakkan perekonomian suatu bangsa. Salah satu metode yang efektif untuk 

meningkatkan kualitas pemahaman guru adalah melalui forum seminar dan diskusi 

serta pemaparan materi terkait bidang TIK oleh para dosen yang diakui senantiasa 

melakukan riset untuk perkembangan ilmu dan pengetahuannya.  

 

Materi Bidang Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 
Di negara-negara maju, teknologi informasi sudah dikenalkan sejak dini kepada 

siswa-siswi, dan merangsang siswa-siswi untuk melakukan inovasi-inovasi. Tidak 

sedikit remaja-remaja melakukan temuan yang brilian dan disumbangsihkan untuk 

industri guna perkembangan lebih lanjut. Tentu saja peran para guru bidang TIK harus 

lebih giat dan semangat lagi dalam menggali pengetahuan untuk membimbing siswa 

siswinya. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya para guru TIK yang cukup representatif 

dan antusias dalam mengikuti seminar dan pemaparan materi maupun pelatihan dari 

pagi hingga acara selesai.  Selain itu guru dapat memberikan dorongan penguasaan 

ilmu dan teknologi secara luas dan efektif sampai ke pelosok daerah. Sedikitnya telah 

hadir lebih dari 30 perwakilan SMU dan sederajat untuk area kabupaten Bogor.  

Adapun kegiatan ini terlaksana sebagai manifestasi tri dharma perguruan tinggi, yang 

wajib menyampaikan perkembangan keilmuan kepada masyarakat ilmiah.  

Dalam kesempatan ini satu tim dosen dari Universitas Bakrie (bidang Sistem 

Informasi dan Teknologi Informasi, Ilmu Teknologi Pangan, Teknik Lingkungan,  dan 

Teknik Industri) telah memaparkan pentingnya penguasaan TIK dan pemanfaatannya 

untuk membangun perekonomian bangsa dan bernegara. Sayangnya di Indonesia riset-

riset terkait bidang TIK masih cukup jauh dibanding negara-negara berkembang 

lainnya. Hal ini terlihat dari hasil-hasil riset yang masih kurang optimal dengan 
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minimnya publikasi. Oleh karena itu, pemahaman terkait penulisan riset di bidang TIK 

sangatlah perlu dilakukan sejak  level SMU dan sederajat. Keahlian ini dapat 

mendorong para guru untuk menuliskan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) sebagai 

bentuk kewajiban memenuhi standar kompetensi guru. Selain itu dalam kesempatan ini 

dipaparkan beberapa trend teknologi yang sudah digunakan oleh manusia untuk 

mendukung kesehatan misalnya alat kesehatan yang dipakai sehari-hari seperti 

pengukur tekanan darah, pemantau ritme jantung, pemantau gula darah, dan lain-lain. 

Selain itu teknologi informasi untuk memantau kecerdasan manusia, keamanan, 

autodriver, robotik, pendeteksi gerak, dan sebagainya. Trend riset saat ini (2016) lebih 

banyak difokuskan pada bidang data dan analitik, prediksi, mobile computing, 

keamanan informasi, dan cloud (materi terlampir).  

 

Materi bidang Ilmu Teknologi Pangan 
Pangan merupakan hajat hidup bagi orang banyak. Saat ini industri pangan di 

Indonesia semakin berkembang dengan pesat. Industri pangan di Indonesia dari tahun 

ke tahun semakin berperan penting dalam pembangunan industri nasional, sekaligus 

dalam perekonomian secara utuh. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat serta perkembangan teknologi, inovasi produk terus menerus 

terjadi dalam hal jenis dan bentuk makanan,  kemasan maupun teknik–teknik 

pemasaran secara terpadu, dan lain-lain. Industri juga dituntut untuk dapat 

menyediakan produk–produk pangan olahan yang menarik dengan mutu yang baik, 

bergizi, aman serta memiliki harga jual yang terjangkau oleh daya beli masyarakat 

Saat ini bidang ilmu dan teknologi pangan juga telah banyak memanfaatkan 

teknologi informasi dalam pengembangannya. Salah satu contohnya adalah aplikasi 

yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada konsumen hanya dengan 

men-scan data komposisi yang tertera pada label produk pangan. Selain itu, dalam 

rangka melakukan penelitian, ahli teknologi pangan dan ahli bidang teknologi informasi 

bisa saling bersinergi. Oleh karena itu, pada kesempatan seminar ini, tim dosen bidang 

Ilmu dan Teknologi Pangan mencoba berbagi informasi mengenai trend riset saat ini 

yang dapat digunakan oleh para guru bidang Teknologi Informasi sebagai topik dalam 

melakukan penelitian. Topik yang diangkat adalah bahan tambahan pangan (BTP).  
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Topik ini sangat menarik untuk diketahui oleh masyarakat luas karena BTP saat 

ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan sangat dilarang untuk digunakan 

pada pangan, padahal tidak semua BTP berbahaya. Banyak sekali BTP yang justru 

dapat meningkatkan kualitas produk tanpa menimbulkan efek samping yang berbahaya. 

Salah satu topik penelitian yang bisa diangkat adalah survey penggunaan BTP di suatu 

daerah dengan berbasiskan quisoner online. Topik ini sangat menarik karena bisa 

dilakukan oleh para guru dan siswa SMA. 

Peranan Teknologi dalam Industri Pangan diantaranya E-bisnis: aplikasi belanja 

makanan online (contoh: Alibaba.com; Aliexpress), aplikasi pesan antar produk 

makanan (contoh: Goexpress, GoFood-GoJek), aplikasi untuk cek produk pangan, 

scanning ingredien produk: Halal Scanner, (Informasi komposisi bahan dari segi 

kehalalan); Vegetarian Scanner, (Informasi komposisi bahan dari segi komponen satur-

sayuran), inovasi produk: Tim Research and Development (R&D) 

Selain itu hal yang menarik lainnya adalah peluang sains yang berhubungan dengan IT 

adalah identifikasi suatu bahan pangan dengan disiplin biologi molekuler, seperti 

mengidentifikasi bahan makanan atau yang terkait dengan sanitasi yaitu deteksi 

keberadaan bakteri pathogen, dan lain-lain. Situs yang mengelola aplikasi biologi 

molekuler yaitu ncbi.nlm.nih.gov.  
 

Materi bidang Teknik Lingkungan 
Secara umum Universitas Bakrie menggunakan sistem Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dalam pengelolaan kegiatan akademik. Adanya sistem Bakrie 

Informastion Gateway (BIG) dimana semua kegiatan pelaksanaan akademik tercatat 

dan terimplementasi di dalam sister tersebut. Kegiatan itu antara lain: jadwal 

perkuliahan, jadwal ujian, kegiatan pembimbingan akademik, soal ujian, pemasukan 

nilai, profil mahasiswa dan dosen, perkembangan studi dan lain-lain.   Di Prodi Teknik 

Lingkuingan sendiri, teknologi informasi diaplikasikan dalam perkuliahan, antara lain 

adalah mata kuliah pilihan Sistem Informasi Geografis (2sks).  

Geographic Information System  (GIS) secara umum sebenarnya berguna di 

sektor swasta dan publik termasuk bidang penelitian di bidang Teknik Lingkungan. GIS 

adalah Tools untuk membantu membuat keputusan dan tentunya juga tools vital untuk 
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ilmu lingkungan. Hal ini karena GIS memberi informasi lebih lanjut dengan lebih mudah 

dan cepat. GIS melebih dari evolusi digital sederhana dari kartografi sampai dengan 

atlas geografis berbasis  IT dan pemetaan digital. Pada dasarnya, GIS mengacu pada 

satu set data geografis, proses pengumpulan, pengorganisasian, memanipulasi dan 

menyajikan.  

Manfaat bisa pada bidang : 

- penelitian,  

- rekayasa,  

- manajemen proyek dan  

- alokasi sumber daya.  

Sedangkan aplikasi dalam dunia teknik lingkungan antara lain: 

-  perencanaan kota dan  

-  pengelolaan limbah,  

-  operasi membersihkan tumpahan minyak,  

-  membangun jaringan jalan baru 

-  perencanaan infrastruktur jalan  

-  bantuan bencana alam. 

Prodi Teknik Lingkungan Universitas Bakrie sedang melakukan penelitian yang 

menggunakan sistem aplikasi ini. Penelitian tersebut adalah: Pemetaan Timbulan dan 

Klasifikasi Sampah Kota Depok dengan Geographic Information System (GIS). Hal ini 

dilatarbelakangi data-data berikut: 

- Produksi sampah per hari di Kota Depok mencapai  1.200 ton.  

- Kapasitas TPA Cipayung hanya 550 ton per hari.  

- Sisanya terkelola secara liar, mulai dari dibakar, ditimbun sampai dibuang  

  ke sungai (Purnama, 2015). 

Permasalahan yang akan dibahas adalah: 

• Bagaimanakah persebaran timbulan sampah di Kota Depok? 

• Bagaimanakah persebaran klasifikasi sampah di Kota Depok? 

• Apakah terdapat hubungan antara persebaran timbulan dan jenis sampah 

dengan persebaran penduduk dan tata guna lahan di Kota Depok? 
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Manfaat yang diharapkan dari peneltian ini adalah mendapatkan analisis dan 

rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan yang ada, meliputi: 

a. Perhitungan proyeksi penduduk, timbulan sampah, dan klasifikasi sampah. 

b. Memasukkan data proyeksi tersebut ke dalam bentuk data spasial dengan 

format layer pada GIS. 

Melakukan analisis layer-layer dengan GIS untuk menghasilkan suatu simulasi 

pengambilan keputusan terkait hubungan timbulan sampah, klasifikasi sampah dengan 

tata guna lahan dan penduduk kota. Di tahap ini, dapat ditentukan karakteristik setiap 

bagian Kota Depok berdasarkan timbulan, klasifikasi, tata guna lahan dan 

penduduknya.   

 

Materi bidang Teknik Industri 
 Disiplin ini muncul dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga 

ahli dan terampil dalam hal perencanaan, pengorganisasi, pengoperasian, serta 

pengendalian suatu sistem produksi/industri yang luas dan kompleks untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas sistem produksi. 

 Orientasi dari keilmuan ini ada 2 (dua), yakni pada Perancangan Aktivitas 

Manusia (human activity system) yang meliputi proses manufaktur, desain area kerja, 

prosedur perawatan, keselamatan dan kesehatan kerja, tata letak fasilitas dan aliran 

material, metode kerja, mesin, dan peralatan serta material. Bidang yang kedua adalah 

pada Perancangan Sistem Pengendalian mManajemen (management control system) 

yang meliputi sistem manajemen perancangan, prosedur peramalan, perencanaan dan 

pengendalian produksi, analisis ekonomi dan penganggaran, perancangan penggajian, 

upah dan insentif, alokasi SDM dan hal lainnya.  

Peranan Teknologi dalam Teknik Industri adalah kemampuannya dalam 

mengintegrasikan ke dalam Business Operations yang terdiri dari Management 

Operations, Production, Manufacturing Technologies, dan Centralized Implementation. 

Salah satu bentuk realisasi dari penggunaan teknologi dalam keilmuan Teknik Industri 

adalah terbentuknya SMART FACTORY, dimana penggunaan teknologi dalam 

mengintegrasikan sumber daya perusahaan atau yang dikenal dengan Enterprise 

Resource Planning, Radio Frequency Identification Detection (RFID), e-commerce; 
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monitoring real time production, data driven manufacturing resource management and 

optimization dan advanced manufacturing technologies dimana dengan teknologi ini 

perusahaan bisa melakukan simulasi proses secara virtual untuk mendapatkan hasil 

yang optimum dengan proses yang efisien dan efektif. Teknologi yang digunakan oleh 

industri umumnya berbasis simulasi dan basis data seperti Oracle dan SAP.  

 

 

2. Tujuan Pengabdian  

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

pengetahuan di bidang TIK khususnya terkait bidang Sistem Informasi, Teknologi 

Informasi, dan Pemanfaatan TIK pada bidang Ilmu Teknologi Pangan, Teknik 

Lingkungan, dan Teknik Industri. Secara khusus para Guru dibekali dengan teknik 

penulisan ilmiah untuk mendukung Penelitian Tindakan Kelas, disertai penguasaan 

tools kepustakaan. Pada bidang Ilmu Teknologi Pangan diberikan keahlian untuk 

mendeteksi bahan panganan berbahaya, mengenali bahan tambahan pangan, dan 

bagaimana menghindari bahan yang tidak menyehatkan tubuh. Pada bidang Teknik 

Lingkungan diberikan keahlian penggunaan tools GIS untuk melakukan pemetaan dan 

distribusi informasi terkait pengolahan limbah, pendeteksi area limbah, dan pemantau 

lingkungan yang tercemar. Sedangkan pada bidang Teknik Industri diberikan 

penguasaan terkait pentingnya pengguaan tools untuk pengelolaan produksi sehingga 

proses produksi menjadi lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Hasil yang dapat 

dirasakan adalah produk industri dapat bersaing di pasaran dengan kualitas yang prima 

dan harga yang kompetitif. 

Adapun perguruan tinggi yang notabene selalu mengedepankan riset di bidang 

keilmuan senantiasa diharapkan menjadi yang terdepan dalam perkembangan ilmu dan 

pengetahuan. Oleh karena itu pengabdian kepada masyarakat ilmiah menjadi metode 

yang efektif dalam penyebarluasan penguasaan ilmu. Dengan demikian para guru SMU 

dan sederajat dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan secara lebih kritis.  
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3. Metode Pengabdian  

Metode yang dipakai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah 

metode presentasi, tanya jawab dan interaksi, serta penyajian contoh-contoh teknologi 

yang memicu berkembangnya tools (alat bantu) dari TIK untuk dimanfaatkan oleh 

industri, pemerintah, dan masyarakat lainnya. Selain itu metode penyampaian dengan 

pemutaran video dan gambar visual dapat lebih efektif dalam mendukung pemahaman 

materi. Alat bantu yang digunakan untuk kegiatan dengan menggunakan perangkat 

komputer dengan dilengkapi alat bantu whiteboard, audio dan LCD Proyektor serta 

sound system.  

4. Tim Pengabdian  
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari:  

1. Dr. Siti Rohajawati, S.Kom, M.Kom. (Sistem Informasi/Teknologi Informasi)  

2. Laras Cempaka, M.T.  (Ilmu Teknologi Pangan) 

3. Rizky Maryam Astuti, M.Si. (Ilmu Teknologi Pangan) 

4. Sirin Fairus, S.TP., M.T. (Teknik Lingkungan) 

5. Prismitha Nursetyowati, S.T., M.T. (Teknik Lingkungan) 

6.  Mirsa Diah Novianti, S.T., M.T. (Teknik Industri) 

Seluruh Tim berasal dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Bakrie. 

5. Peserta Pelatihan  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ilmiah ini terselenggara atas kerja 

sama MGMP bidang TIK SMU dan Sederajat sekabupaten Bogor, Jawa Barat dengan 

Universitas Bakrie, di Aula Pendidikan Nasional, GOR, Kompleks Pemda Cibinong 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Peserta yang hadir kurang lebih berjumlah 35 (daftar 

presensi terlampir). 

6. Kondisi Peserta Pelatihan  
Para peserta yang mengikuti kegiatan seminar ini adalah para guru anggota dari 

MGMP bidang TIK dan bidang lainnya (Pancasila) yang mewakili SMU dan sederajat 

sekabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini juga kegiatan dihadiri oleh Ibu  

Pengawas dari Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Bogor. Kehadian beliau 
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adalah untuk memastikan kegiatan yang terjadwal dapat terlaksana dengan baik serta 

mengevaluasi efektivitas dan manfaat dari kegiatan.  

Dalam sesi presentasi dan praktik para guru sangat antusias untuk bertanya 

sehingga terjadi diskusi yang cukup kritis dengan pertanyaan pertanyaan yang tajam 

seperti bagaimana melakuka penelitian secara nyata bagi guru SMU. Sedangkan di 

bidang lainnya pertanyaan banyak diajukan terkait kebijakan pemerintah tentang bahan 

pangan, dan hal-hal yang terkait pada proses lingkungan dan industri. 

Pada sesi praktik tools kepustakaan, para peserta dipandu untuk melakukan tata 

cara penggunaan Mendeley dengan memanfaatkan fitur-fitur yang dapat dihubungkan 

dengan tools MsWORD. Peserta antusias mengikuti instruksi yang diberikan namun 

umunya koneksi internet bermasalah serta sedikitnya peserta yang membawa laptop 

sehingga praktik hanya dapat disajikan melalui slide dan demo aplikasi. 

7. Jadwal Pelaksanaan  
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Sabtu, 23 April 

2016, mulai pukul 8.00 sampai pukul 13.00. Kegiatan ini rencananya akan terus 

dilakukan dan berkelanjutan pada kesempatan berikutnya. Adapun perihal jadwal dan 

susunan acara yang terselenggara terlampir.  

8. Laporan Pelaksanaan Kegiatan PKM  
Kegiatan seminar sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ilmiah dapat 

diselesaikan dengan baik. Para peserta sangat menyambut baik hasil kegiatan ini 

dengan bukti seluruh peserta aktif dan hadir dalam ruangan sejak acara dimulai sampai 

selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas respon yang diberikan serta partispasi 

peserta juga kepada ketua MGMP bidang TIK serta panitia pelaksana penanggung 

jawab kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua MGMP TIK, dan 

Diknas Kabupaten Bogor yang telah menyediakan fasilitas dan ruangan sehingga 

kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Adapun materi yang disampaikan dapat 

dilihat dalam lampiran berikut bukti-bukti kegiatan ilmiah ini.  

Saran dan tindak lanjut dari kegiatan ini, kami berharap tidak hanya berhenti 

sampai di sini, namun tetap dapat berkesinambungan guna mengantisipasi tantangan 

global lainnya. Hal ini disambut baik oleh para peserta yang antusias hadir meskipun 
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harus datang dari  berbagai pelosok daerah di kabupaten Bogor, seperti Jonggol, 

Cibungbulang, Citeureup, dan sebagainya. Selanjutnya para guru ini merasakan 

manfaat yang besar dengan menghadiri kegiatan sehingga mendapatkan wawasan dan 

pengetahuan. Hal ini dilakukan untuk memberi peluang kepada para guru yang 

merasakan kehausan menambah ilmu dan pengetahuan serta menangani bagaimana 

sulitnya mengupdate pengetahuan karena keterbatasan infrastruktur teknologi yang 

berada di daerahnya. Dengan demikian, kegitan seminar ini menjadi kegiatan yang 

sangat efektif dan bermanfaat untuk proses pembelajaran pengetahuan baru sehingga  

diharapkan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan periodik.. 
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Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara  
 

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS BAKRIE 

 
Bertempat di : Aula Diknas, GOR, Kompleks Pemda Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat. 
 
SUSUNAN ACARA  
 
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru SMU dan Sederajat 
MGMP bidang TIK  bermutu 3 sekabupaten Bogor, Jawa Barat. 
 
Waktu 
 

Acara  Keterangan  

08.00 – 08.59  − Persiapan    
 
09.00 – 09.20  

 
− Pembukaan  
 

 
Ketua MGMP bidang 
TIK (Bapak Jajang 
Muslich, S.Kom., M.Pd.) 

 
09.20– 10.20  

 
− Trend Riset TIK untuk  
SMA dan Sederajat  
− Tools Kepustakaan 
untuk Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK)  
− Tanya-jawab  

 
Ibu Dr. Siti Rohajawati, 
S.Kom, M.Kom  

 
10.20 – 11.00  
 
 
 
 
11.00 – 11.30 
 
 
 
 
11.30 – 12.30  

 
− Pemanfaatan TIK 
untuk Bidang Teknologi 
Pangan 
− Tanya Jawab 
 
− Pemanfaatan TIK 
untuk Bidang Teknik 
Lingkungan 
− Tanya Jawab 
 
− Pemanfaatan TIK 
untuk Bidang Teknik 
Industri 
− Tanya Jawab 
 
− Penutupan dan Foto 
Bersama antara Penyaji 
dengan Peserta  

 
Ibu Laras Cempaka, 
M.T., dan Ibu Rizky 
Maryam Astuti, M.Si. 
 
 
Ibu Sirin Fairus, S.TP., 
M.T., dan Ibu Prismita 
Nursetyowati, S.T., M.T.  
 
 
Ibu Mirsa Diah Novianti, 
S.T., M.T.  
 
 
 
Ketua MGMP bidang 
TIK (Bapak Jajang 
Muslich, S.Kom., M.Pd.) 
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Lampiran 2: Surat Undangan untuk Para Narasumber 
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Lampiran 3: Daftar Narasumber Seminar dan Pelatihan TIK dan Manfaatnya 

 

 

  



18 
 

Lampiran 4: Daftar Peserta Seminar dan Pelatihan TIK dan Manfaatnya 
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Lampiran 5. Biodata Penyaji  
 

1.  Nama     : Dr. Siti Rohajawati, S.Kom, M.Kom  
NIDN     : 0404037001  
Tempat dan Tgl Lahir  : Bogor, 4 Maret 1970  
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Status Perkawinan   : Kawin  
Agama    : Islam  
Golongan / Pangkat  : III C / Penata Madya  
Jabatan Akademik   : Lektor Kepala  
Perguruan Tinggi   : Universitas Bakrie  
Alamat  : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan  
Telp./Faks.    : 021-526 1448/ 527 6543  
Alamat Rumah  : Kompleks LIPI, Rt 004/002, No.153, Pasir Kuda, 

Ciomas, Bogor.  
Alamat e-mail   : siti.rohajawati@bakrie.ac.id  

 
2.  Nama     : Rizki Maryam Astuti, M.Si.  

NIDN     : 0308018505  
Tempat dan Tgl Lahir  : Bandung, 8 Januari 1985 
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Status Perkawinan   : Kawin  
Agama    : Islam  
Golongan / Pangkat  : III A / Penata Muda  
Jabatan Akademik   : Asisten Ahli  
Perguruan Tinggi   : Universitas Bakrie  
Alamat  : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan  
Telp./Faks.    : 021-526 1448/ 527 6543  
Alamat Rumah  : Perum Teras Cipayung No.100 RT 04 RW 07 Kel. 

Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Depok 
Alamat e-mail   : rizki.astuti@bakrie.ac.id 

 
3.  Nama     : Laras Cempaka, M.T.  

NIDN     : 0301088801  
Tempat dan Tgl Lahir  : Bandung, 1 Agustus 1988 
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Status Perkawinan   : Kawin  
Agama    : Islam  
Golongan / Pangkat  : III B / Penata Muda  
Jabatan Akademik   : Asisten Ahli  
Perguruan Tinggi   : Universitas Bakrie  
Alamat  : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan  
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Telp./Faks.    : 021-526 1448/ 527 6543  
Alamat Rumah  : Kompleks Puri Depok Mas Blok QH no 9, Jalan 

Raya Sawangan Depok 
Alamat e-mail   : laras.cempaka@bakrie.ac.id 
 

4.  Nama                                  : Sirin Fairus, S.T.P, M.T 
NIDN                                 : 0424086902 
Jenis Kelamin                     : Perempuan 
Status Perkawinan              : Kawin 
Agama                                : Islam 
Golongan / Pangkat            : III C / Penata Madya 
Jabatan Akademik              : Lektor 
Perguruan Tinggi                : Universitas Bakrie 
Alamat                                : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan 
Telp./Faks.                          : 021-526 1448/ 527 6543 
Alamat Rumah                    : Teratai Residence B21 Cilodong Depok 
Alamat e-mail                      : sirin.fairus@bakrie.ac.id 
  

5.        Nama                                  : Prismita Nursetyowati, M.T 
NIDN                                   : 0311069001 
Jenis Kelamin                     : Perempuan 
Status Perkawinan              : Kawin 
Agama                                : Islam 
Golongan / Pangkat            : IIIB 
Jabatan Akademik              : Asisten Ahli 
Perguruan Tinggi                : Universitas Bakrie 
Alamat                                : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan 
Telp./Faks.                          : 021-526 1448/ 527 6543 ext. 371 
Alamat Rumah                    : Jl. Johar Baru II no 14 Jakarta Pusat 
Alamat e-mail                      : prismita@outlook.com 

 

6.  Nama                                  : Mirsa Diah Novianti., S.T., M.T. 
NIDN                                   : 0307118103 
Jenis Kelamin                     : Perempuan 
Status Perkawinan              : Belum Kawin 
Agama                                : Islam 
Golongan / Pangkat            : IIIB 
Jabatan Akademik              : Asisten Ahli 
Perguruan Tinggi                : Universitas Bakrie 
Alamat                                : GOR Soemantri Jl. H.R Rasuna Said Kav.22 Jakarta 

Selatan 
Telp./Faks.                          : 021-526 1448/ 527 6543 ext. 259 
Alamat Rumah                    : Jl. Apel c.53/No.2 Comp. ARCO-Sawangan- Depok 
Alamat e-mail                      : mirsa.novianti@bakrie.ac.id 
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Lampiran 5. Foto Kegiatan Seminar dan Pelatihan  
 

 

Foto 1. Ibu Siti Rohajawati sedang memberikan materi  

 

 

 

Foto 2. Ibu Rizky Maryam sedang memberikan materi 
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Foto 3. Ibu Laras Cempaka sedang memberikan materi 

 

 

 

Foto 4. Ibu Sirin Fairus dan Ibu Prismitha sedang memberikan materi 
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Foto 5. Ibu Mirsa Diah Novianti sedang memberikan materi 

 

 

 

Foto 6. Para Penyaji pada Kegiatan MGMP Bidang TIK  
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Foto 7. Para Guru MGMP Bidang TIK yang hadir sebagai peserta 

 

 

 

 

Foto 8. Berfoto Bersama Penyaji dengan Seluruh Peserta Kegiatan MGMP TIK  
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Lampiran 6. Materi yang dipresentasikan dalam seminar  
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Trend Riset di Bidang TIK untuk
SMA dan Sederajat

Oleh: 

Dr. Siti Rohajawati, S.Kom., M.Kom.
Information System - Bakrie University

Riset (Research)

Suatu cara berpikir untuk menjawab pertanyaan
yang diterapkan dengan tiga proses:
1. Dikerjakan dengan kerangka kerja
2. Menggunakan prosedur, teknik, dan metode

yang teruji untuk validitas dan reliabilitas
3. Dirancang untuk objektif dan tidak bias

(sumber: soedirhan, 2016)

Bentuk Riset Action Research

• Penelitian Tindakan Kelas
– meningkatkan dan/atau memperbaiki praktik

pembelajaran di sekolah, 
– meningkatkan relevansi pendidikan, 
– meningkatkan mutu pendidikan, dan
– efisiensi pengelolaan pendidikan

Trend Riset bidang TIK

• Pure Research:
– Soft computing : Algorithm, Numerical method, 

Heuristic method, Artificial intelligent, agent-bots, 
etc.

– Hard computing: microprossesor, chips, devices, 
tools, wearable (diagnostic, monitoring, 
controlling, alarm, warning, etc.)

Hard Computing



5/24/2016

2

Trend TIK 2016 Trend TIK 2016

Trend TIK 2016 Trend TIK 2016

Trend TIK 2016 Trend TIK 2016
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Trend TIK 2016 Trend TIK 2016

Trend TIK 2016 Trend TIK 2016

Trend Topik TIK 2016 Teknik Menulis Makalah
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Judul Tulisan

• Singkat, Padat, Jelas menggambarkan isi
seluruh tulisan

• Tidak lebih dari 20 kata
• Subjek, Objek, Metode
• Sesuai tipe riset (populer, ilmiah, review, dll.)
• 5 – 20 halaman (sesuai kategori)
• Gaya bahasa

Author

• Nama lengkap (tanpa gelar)
• Nama akhir tidak disingkat sebagai KUNCI
• Instansi
• Alamat korespondensi
• Email
• Beberapa minta biografi

Abstrak

• Menuliskan apa yang telah dilakukan (implisit)
– Tujuan
– Metode
– Hasil (penting)
– Implikasi

• Jumlah Kata hanya 250 – 500
• Berbentuk narasi (bukan poin-poin)

Kata Kunci

• Trend topik / bidang ilmu
• Jumlah kata 5 – 7
• Berguna untuk pencarian

– kelompok ilmu
– kata spesifik
– Kategori
– indeks

Pendahuluan

• Latar belakang riset dilakukan
• Menjelaskan permasalahan
• Kuatkan dengan rujukan / referensi
• Realistis / fenomena

Metode

• Jelaskan kerangka berpikir / tata cara riset
• Uraiankan proses yang dilakukan

– Koleksi data (demografi dll.)
– Proses analisis
– Representasi
– Validasi

• Kunci: Dapat ditiru oleh orang lain
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Hasil dan Diskusi

• Jelaskan hasil analisis yang diperoleh
• Diskusikan hasil :

– Lakukan perbandingan dengan riset sebelumnya
– Persepsikan dengan teori dan konsep yang dirujuk
– Tonjolkan keunikan / temuan yang spesifik
– Klaim novelty (kebaruan) yang ditemukan

• Ungkapkan implikasi yang akan ditimbulkan

Ucapan terima kasih

• Sebutkan pihak yang mensponsori
• Sebutkan bantuan yang diterima
• Sebutkan keterlibatan atau kontribusi dalam

riset

Referensi/Daftar pustaka

• Sebutkan jurnal yang kredibel (10 thn terakhir)
• Sebutkan buku teks:

– Berdasarkan penulis mumpuni
– Hasil dari riset / pengalaman ilmiah
– Digunakan untuk pembelajaran nasional

• Hindari:
– Website tidak kredibel (wikipedia, blog, situs tidak

jelas)
– Rujukan tidak jelas
– Plagiarism (self plagiarism)

TerimaKasih
siti.rohajawati@bakrie.ac.id

stjati@yahoo.com

Demo Applications Mendeley

Q & A
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O L E H  :
M I R S A  D I A H  N O V I A N T I

P R O D I  T E K N I K  I N D U S T R I  U N I V E R S I T A S  B A K R I E

Peran IS/IT dalam Teknik Industri

INDUSTRIAL ENGINEERING

VALUE  ADDED

PROSES PRODUKSI :
FACTORY
HOSPITAL
BANK
TRANSPORTATIO
N, dsb.

MATERIAL
MAN
MACHINE & 
TOOLS
ENERGY
INFORMATION

FINISHED GOOD
SERVICE / JASA
INFORMATION
WASTE

Engineering 
Management

Engineering Management

KENAPA IE (INDUSTRIAL ENGINEERING) 
MUNCUL?
 Disiplin ini muncul dan berkembang untuk
memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan
terampil dalam hal perencanaan, 
pengorganisasian, pengoperasian serta
pengendalian suatu sistem produksi/industri
yang luas dan kompleks (melibatkan komponen-
komponen manusia, material, mesin, energi dan
informasi secara integral).
 Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas serta produktivitas sistem produksi
menjadi pendorong utama munculnya disiplin
ini. 

Wawasan tekno-sosio-ekonomis
merupakan ciri yang menonjol dari 
profesi teknik industri. Dalam 
konteks disiplin Teknik Industri, 
maka yang dimaksud dengan 
“industri” disini akan meliputi semua 
tipe organisasi usaha/produksi yang 
ada, baik yang bergerak disektor 
produksi barang jadi ataupun jasa 
pelayanan (service industry).

ORIENTASI IE
 Perancangan aktivitas manusia (Human 

activity system) meliputi proses manufaktur 
/prosedur lainnya, desain area kerja, prosedur 
perawatan, keselamatan dan kesehatan kerja, 
tata letak fasilitas dan aliran material, metode 
kerja, mesin dan peralatan serta material.

 Perancangan sistem pengendalian 
manajemen (Management control system)
meliputi sistem manajemen perancangan; 
prosedur peramalan, perencanaan dan 
pengendalian produksi; analisa ekonomi dan 
penganggaran; perancangan pengajian, upah 
dan insentif;  alokasi SDM dan hal lainnya. 
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System Modelling & Simulation

A, B C D

Work 
statio

n 1

Work 
statio

n 2

Work 
statio

n 3

0.3 
minu

te

0.4 
minu

te

0.3 
min
ute

Input M1

M3

M2

Output 

0,2

0,4

0,3

WS1

WS2
Line Balancing 
Simulation

Growth Population 
Simulation

Queuing Process Simulation

Contoh Aplikasi IE : Plant Layout
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Ergonomic & Product Development

Ergonomic & Product Development



6/3/2016

4

Total Quality Management (TQM/TQC)

Queuing & Statistic Problems
Engineering Economic & Plant Feasibility 

Analysis

TERIMA KASIH














