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Bidang Keahlian
Dr. Sucipto memiliki keahlian di bidang sistem mutu dan halal. Keahlian tersebut meliputi
riset, pelatihan, dan konsultan pengembangan agroindustri halal, aman, dan berkualitas.
Pelatihan penyusunan dokumen, implementasi, dan sertifikasi halal dan keamanan bagi
industri pangan olahan kemasan, restoran, katering, hotel, wisata, rumah potong hewan
(RPH), dan sarana logistik pangan. Sosialisasi dan promosi kehalalan dan keamanan produk
bagi profesi tertentu dan konsumen dalam berbagai tingkat dan bidang pendidikan.
Pendampingan proses produksi halal dan aman pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
bekerjasama dengan dinas terkait. Selain itu dapat mengembangkan kurikulum pendidikan
terkait aspek kehalalan dan keamanan pangan untuk berbagai strata dan program studi baik
di perguruan tinggi maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kualifikasi dan Pengalaman Profesional
Ia menjalani pendidikan Sarjana Teknologi Industri Pertanian, Master Teknologi Hasil
Pertanian Universitas Brawijaya, dan doktor Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian
Bogor. Sesuai keahliannya, ia memiliki pengalaman profesional sebagai narasumber seminar
pengembangan industri halal di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya di
Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan lainnya. Sebagai asesor keamanan pangan,
ia telah menilai kompetensi seseorang dan menjadi tim konvensi Standar Kompetensi Kerja
Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kemanan pangan. Sebagai konsultan dan trainer terkait
pengelolaan industri halal, khususnya resto, kantin, industri olahan, dan rumah potong
hewan baik di industri secara langsung maupun bekerjasama dengan dinas perindustrian,
UKM, dan pariwisata. Selain itu, pernah mendampingi pengembangan kurikulum
agroindustri di program studi sejenis.

Pengalaman Riset dan Publikasi
Riset dan publikasi sudah dan terus dilakukan secara kolaborasi untuk menguatkan keahlian
di bidang sistem mutu dan halal. Beberapa topik penelitian pernah dibiayai dan
dipublikasikan. Di antaranya adalah pengendalian mutu, pengembangan ekosistem industri
halal, halal tracking, halal cost, halal education, halal assurance system (HAS), teknik deteksi
cemaran bahan haram dalam rantai pasok agroindustri. Publikasi dapat diakses melalui
https://scholar.google.com/citations?user=E1MP5okAAAAJ&hl=en dan
https://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=5972618&view=documentsgs. Selain itu, ia
telah menulis sekitar 80 opini mengenai telaah kritis kebijakan agroindustri di koran
nasional.
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Rekognisi
Dr. Sucipto pernah menjadi pembicara kuliah tamu di beberapa perguruan tinggi, keynote
speaker seminar terkait bidang pengembangan industri halal dan kebijakan agroindustri,
dan reviewer jurnal nasional dan internasional.

Pengalaman Kerja
Sebagai dosen, Dr. Sucipto pernah mengemban amanah Staf Wakil Dekan 1, Ketua Program
Studi Sarjana, Ketua Departemen / Jurusan, dan Ketua Program Studi Magister Teknik
Industri Pertanian (TIP). Selain itu, menjadi Sekretaris Senat Fakultas Teknologi Pertanian
(FTP). Sesuai keahliannya, ia dipercaya menjadi Ketua Riset Group Halal Qualified Industry
Development (Hal-Q ID), Manajer Audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Ketua Tim
Manajemen Halal Badan Usaha Non Akademik (BUNA) di Universitas Brawijaya (UB) dengan
unit bisnis meliputi UB Kantin, UB Guest House, UB Coffee, UB Griya/ Catering. Di luar
kampus, ia pernah menjadi anggota dewan penasehat Asosiasi Profesi Teknologi
Agroindustri (APTA) dan anggota tim koordinator Forum Komunikasi Program Studi Industri
Pertanian (PKPSIP) Indonesia. Selain itu, ia menjadi dewan pakar pengembangan industri dan
wisata halal di Ikatan Pesantren Indonesia (IPI). Asesor keamanan pangan di Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP) yang menilai
kompetensi seseorang dari pelaku agroindustri, mahasiswa, dan lulusan di bidang keamanan
pangan.

Potensi Kolaborasi
Sesuai keahlian dan pengalamannya, Dr. Sucipto sangat senang berkolaborasi dengan
berbagai pihak terkait pengembangan sistem mutu dan halal, khususnya di bidang
agroindustri. Hal ini meliputi riset, seminar, training, pelatihan, dan pendampingan
pengembangan industri halal, aman, dan berkualitas pada industri pangan olahan kemasan,
kantin, restoran, katering, hotel, wisata, rumah potong hewan, dan sarana logistik pangan.
Selain itu, juga mengembangan kurikulum pembelajaran regulasi dan implementasi Sistem
Jaminan Halal (SJH) di perguruan tinggi, sekolah, profesi terkait, dan masyarakat.
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