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LPPM IPB Gelar Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat

erbagai inovasi teknologi telah dihasilkan oleh BInstitut Pertanian Bogor (IPB). Ada enam bidang 
yang menjadi fokus riset di IPB yaitu pangan, energi, 

sumberdaya alam dan lingkungan, biologi dan kesehatan, 
sosial ekonomi dan budaya serta teknologi dan rekayasa.

“Berbagai inovasi telah dihasilkan setiap tahun pada 
keenam bidang tersebut, baik inovasi teknologi dasar, 
terapan maupun model rekayasa sosial untuk 
mempercepat proses diseminasi inovasi teknologi di 
tengah masyarakat,” kata Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat 
membuka acara Seminar Nasional Hasil Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat di IPB International 
Convention Center (IICC) Kampus Baranangsiang, Bogor 
(6/12). Seminar ini mengusung tema, “Inovasi Agromaritim 
Menuju Kedaulatan Pangan dan Daya Saing Bangsa”.

Isu ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan isu 
penting di dunia sejalan dengan pesatnya pertumbuhan 
populasi global. Ketahanan dan kedaulatan pangan 
merupakan faktor kunci bagi banyak aktivitas ekonomi di 
dunia. Perbaikan teknologi dan inovasi pada bidang 
pertanian tentu akan menciptakan peluang dan 
peningkatan produktivitas pertanian menuju kedaulatan 
pangan. Ketahanan dan kedaulatan pangan bisa jadi 
ancaman serius bila pertanian tidak segera dibenahi dan 
diperhatikan kebutuhannya.

“Perguruan tinggi termasuk IPB, sebagai salah satu sumber 
inovasi dituntut untuk terus berpikir kritis menyikapi 
berbagai perubahan nasional dan global sehingga dapat 
menghasilkan karya-karya terbaik. Tujuannya tentu untuk 
mengatasi berbagai permasalahan pangan, meningkatkan 
daya saing bangsa, mencegah dan mengurangi kerusakan 
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sumberdaya alam dan lingkungan, mengatasi ketimpangan 
pembangunan antar wilayah dan meningkatkan 
kesejahteraan insan-insan agromaritim yang masih rendah. 
Untuk itu perguruan tinggi perlu melaksanakan dharma 
penelitian secara terencana yang dapat terintegrasi dari 
hulu ke hilir sehingga dapat menghasilkan inovasi 
teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia 
industri dan pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu staf ahli Bidang Pengembangan Daya Saing 
Nasional,  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
RI, Ir. Lestari Indah, M.M dalam Keynote Speechnya 
menyampaikan bahwa produktivitas sektor pertanian 
masih rendah dibandingkan sektor lainnya. Rendahnya 
produktivitas sektor ini disebabkan karena sebagian besar 
pertanian di Indonesia adalah pertanian subsisten. Untuk 
itu pertanian perlu didorong menjadi pertanian yang 
berorientasi pada pasar (market oriented farming). Caranya 
dengan meningkatkan kapasitas para petani dan juga 
penguasaan teknologi pertanian.

Ia menambahkan, untuk mendorong sektor agromaritim 
yang berorientasi pada pasar dan meningkatkan 
produktivitasnya, sektor ini harus didukung dengan 
sumberdaya manusia berkualitas (SDM). Sementara itu, 
SDM di sektor pertanian dihadapkan pada permasalahan 
regenerasi.

“Generasi muda umumnya tidak tertarik untuk menjadi 
petani, karena melihat para pendahulunya yang tidak 
dapat hidup sejahtera dengan menjadi petani. Indonesia 
perlu lebih mendorong peningkatan kualitas SDMnya. 
Kebutuhan SDM yang berkualitas, juga didorong oleh 
perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 
yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan, 
utamanya di sektor agromaritim. Tren sekarang munculnya 
teknologi digital memungkinkan orang dapat bekerja di 
mana saja, baik di kota maupun di desa atau daerah pesisir 
dimana potensi agromaritim berada,” ujarnya.

Menghadapi persoalan peningkatan produktivitas sektor 
agromaritim dan tren global tersebut, revitalisasi lembaga 
pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari 
pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satunya 
adalah dengan mendorong kebijakan pengembangan 
vokasi untuk melakukan revitalisasi pendidikan dan 
pelatihan vokasi di Indonesia yaitu Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dan Politeknik.

“Saya berharap perguruan tinggi seperti IPB juga dapat 
terlibat dan membantu pengembangan vokasi melalui 
kerjasama dengan SMK dan Politeknik agar kualitas 
pendidikannya dapat ditingkatkan, utamanya di sektor 
agromaritim. Dengan merevitalisasi pendidikan, utamanya 

pada sektor agromaritim, bukan hanya dapat 
meningkatkan kualitas SDMnya tetapi lebih dari itu, dapat 
mendorong terwujudnya kemandirian pangan dan daya 
saing bangsa,” tandasnya.

Pada seminar ini juga telah dilakukan penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) antara IPB dengan 
Pemerintah Kabupaten Malang dan Purbalingga sebagai 
wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemanfaatan 
inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pada kesempatan ini juga, Kepala LPPM IPB, Dr. Aji 
Hermawan menyampaikan pesan kepada seluruh peserta 
seminar khususnya civitas akademika IPB untuk lebih 
semangat mempersiapkan karya-karya penelitian dan 
pengabdian ke depan yang semakin berkualitas dan 
berdaya guna bagi masyarakat Indonesia.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI bersama 
pimpinan IPB dan peserta seminar melakukan peninjauan 
gelari IPTEK yang menampilkan beberapa inovasi IPB yaitu 
Sistem Observasi Kelautan, Wedlyn, Inovasi Clarias, Sekolah 
Peternakan Rakyat (SPR) Rumpon Portable dan Saung Iklim. 
Seminar ini diikuti oleh 458 penyaji yang terdiri dari 234 
penyaji oral, 211 penyaji poster dan 13 penyaji oral dari luar 
IPB. (Awl/Zul)
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Riset-riset IPB Berkembang ke Era Industri 4.0

Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 kian 
pesat. Negara yang paling siap dengan era revolusi 
industri 4.0 adalah China dan Israel.

“China sudah canggih sekali. Kedua Israel, negeri ini sudah 
menggunakan advant technology. Oleh karena itu, IPB 
harus betul-betul mempersiapkan diri. Saya minta di 
bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM), IPB harus terus mempertajam 
penyusunan road map risetnya sehingga butuh kajian 
intensif. Roadmap ini akan sangat berguna tidak hanya 
bagi peneliti, juga pembuat policy dan industry,” ujar 
Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria dalam 
sambutannya di Workshop Penyusunan Road Map Maritim 
4.0 di IPB International Convention Center (IICC), Bogor 
(6/12).

Menurutnya perkembangan teknologi di era industri 4.0 
merupakan suatu keniscayaan. Di IPB sudah dilakukan 
penelitian yang sejalan dengan perkembangan era industri 
4.0. Tugas IPB adalah mengkondolisasikan dan 
menerjemahkan berbagai hal yang telah dicapai ke 
roadmap riset meliputi ranah riset yang langsung dapat 
diaplikasikan dan ranah riset basic science.

“Merespon perubahan ini dibutuhkan kolaborasi aktif dari 
berbagai pihak. Selain itu juga diperlukan agility atau 
kelincahan, kreativitas dan mampu memanfaatkan peluang 
yang ada. Penting adanya irama kolaborasi dari berbagai 
bidang keilmuan sehingga akan membentuk formula yang 
bagus untuk diisi dan dikembangkan,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, seluruh pakar dari berbagai bidang 
keilmuan di IPB berkumpul. Diantaranya adalah pakar 
smart �sheries, smart energy & bioprospecting, smart 
marine tourism, small islands and ecosystem dan smart 
port, shipping and logistics. Mereka menyatukan ide dan 
konsep untuk menyusun Road Map Maritim 4.0.

Kepala LPPM IPB, Dr. Aji Hermawan mengatakan bahwa di 
era revolusi industri 4.0, peran manusia di dimensi teknis 
akan beralih ke dimensi-dimensi kreatif. Untuk itu LPPM 
mencoba merumuskan Draft Road Map Maritim 4.0.

“Ini merupakan sebuah upaya untuk menjabarkan konsep 
Agro-Maritim 4.0 untuk aspek yang terkait dengan laut. 
Pijakan dalam penyusunan roadmap ini adalah capaian-
capaian IPB hingga saat ini serta arah dan langkah-langkah 
pengembangan ke depan untuk mewujudkan Maritim 4.0. 
Fokus dari roadmap ini adalah pengembangan riset, 
inovasi, dan aplikasi serta pemenuhan infrastruktur untuk 
mendukung seluruh aktivitas tersebut. Bagaimana aplikasi 
inovasi yang dihasilkan IPB  disesuaikan dengan industri 4.0 
sesuai dengan tahapan-tahapan industri  4.0. Semoga 
workshop penyusunan Road Map ini bisa menghasilkan 
hasil yang produktif untuk IPB akan datang,” ujarnya.

Penyusunan Road Map Maritim 4.0 ini diselenggarakan 
berkat kolaborasi antara beberapa unit kerja di IPB 
diantaranya LPPM, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(FPIK), Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) 
dan Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika. (dh/Zul)
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Sekolah Vokasi IPB Siapkan Mahasiswa Jago Public Speaking

ekolah Vokasi (SV) Institut Pertanian Bogor (IPB) Stingkatkan kemampuan mahasiswanya di bidang 
public speaking. SV menggelar Seminar Public 

Speaking (Space) IPB 2018 dengan tema “From Concept to 
Creation” di Gedung Kemuning Gading, Bogor (2/12). Ada 
lebih dari 300 orang peserta yang mengikuti acara ini. Tak 
hanya mahasiswa, acara ini juga diikuti pelajar dan 
masyarakat umum.

Seminar ini menghadirkan Fathia Izzati (Content Creator & 
Youtuber), Emilia Bassar (Comunication Expert & Founder 
CPROCOM) dan Derrie Arya (Profesional MC & Announcer).

“From Concept To Creation memiliki arti bagaimana sebuah 
konsep dapat menghasilkan sebuah kreasi yang 
menakjubkan dan dapat bermanfaat bagi banyak orang 
terutama di bidang public speaking. Seminar ini digelar 
untuk memunculkan dan meningkatkan minat setiap 
orang terhadap Public Speaking,” ujar Akmal Ra� selaku 
Ketua Pelaksana.

Menurut Akmal, Fathia Izzati diundang karena kapasitasnya 
sebagai youtuber, Fathia telah memiliki lebih dari 550.000 
subscriber. Dan salah satu videonya yang paling popular 
yaitu “21 ACCENT” yang telah di tonton lebih dari 1,5 juta 
orang.

Selain itu, Emilia Bassar, Comunication Expert & Founder 
CPROCOM diundang untuk  membagikan pengalamannya 
bekerja di bidang Public Relations selama lebih dari 17 
tahun di berbagai lembaga. Sementara itu, Derrie Arya 

berbagi tentang awal mula ia berkarir di bidang public 
speaking dan menceritakan berbagai pengalamannya 
menjadi MC/Host di media TV.

“Pada acara ini, Derrie memberikan pelatihan teknik vocal 
dan beberapa tips untuk mengasah ketrampilan menjadi 
MC kepada peserta seminar,” ujarnya. (**/Zul)
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Hey Tayo, Pilah Sampah Berhadiah Makanan

Hey Tayo! Hey Tukar Sampah yo!                                                                                
Akhir-akhir ini khalayak umum pasti sudah tidak 
asing lagi dengan nyanyian �lm kartun mobil bus 

‘Tayo’. Kali ini Institut Pertanian Bogor (IPB) berhasil 
membuat ‘Tayo’ yang berbeda dengan Tayo pada 
umumnya. Diprakarsai oleh Departemen Ekonomi 
Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM) IPB, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga 
Mahasiswa (BEM KM), BEM Fakultas Pertanian, IGAF LC, dan 
Himpunan Mahasiswa Profesi (Himpro) Reesa IPB berhasil 
menggelar kegiatan Hey Tayo (Hey Tukar Sampah Ayo!) di 
Kampus IPB Dramaga, Bogor (5/12).

Kegiatan Hey Tayo dilatarbelakangi oleh hasil kajian 
timbulan sampah IPB yang dilakukan oleh Departemen 
ESL-IPB.  Hasil kajian tersebut menyatakan estimasi jumlah 
sampah organik 188.80 ton/tahun, limbah B3 7.54 
ton/tahun dan sampah anorganik di IPB mencapai 146.7 
ton per tahun. Ini setara 611 kali aquarium Seaworld, 
Jakarta.

Fakta di atas berhasil menggerakkan semangat mahasiswa 
IPB untuk turut andil dalam menghadirkan solusi 
pengelolaan sampah. Diantaranya aksi nyata 
mensosialisasikan budaya pilah sampah yang digelar 
melalui kegiatan Hey Tayo ini.

Tayo merupakan program menukar sampah anorganik 
dengan makan siang gratis. Selain menukar sampah 
dengan makanan, di dalam kegiatan ini juga 
mensosialisasikan budaya memilah sampah sejak dari 
sumbernya. 

Mekanismenya, mahasiswa membawa minimal satu goodie 
bag sampah kering, sampah dikumpulkan kepada panitia 
Tayo, panitia mengecek keterpilahan sampah, panitia 
menimbang sampah dan mahasiswa mengambil makanan.

Program ini pun mendapat sambutan baik dari Agrianita 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan Dr. Meti Ekayani, 
S.Hut, M.Sc selaku Sekretaris Departemen ESL IPB.

“Saya merasa salut dan bangga dengan semangat dan 
motivasi sivitas dalam kelola sampah IPB, sejak sebagai 
volunteer dalam kajian timbulan sampah sampai kegiatan 
Tayo ini. Apresiasi juga untuk Ibu-ibu Agrianita IPB yang 
menyediakan makan siang gratis untuk aktivitas IPB Go 
Green ini,” ungkap Dr. Meti.

Dr. Meti selaku inisiator gerakan donasi sampah dan lunch 
for green juga menegaskan kegiatan memilah sampah 
merupakan kegiatan terberat dan memakan biaya besar 
dalam pengelolaan sampah. Karena jumlahnya besar dan 
tercampur. Namun, jika program Hey Tayo ini masif dan 
kontinyu dijalankan, diharapkan dapat tercipta budaya 
kelola sampah dari sumbernya. Sivitas IPB akan sadar dan 
bersedia memilah dan mengumpulkan sampah kepada 
pihak yang telah ditentukan, untuk dimanfaatkan kembali 
walau tanpa ada hadiah penukar sampah. Dengan 
demikian hal ini akan membantu IPB menuju zero waste.

Adapun Bahroin Idris Tampubolon, SE, MSi selaku Ketua 
Pelaksana Hey Tayo menuturkan bahwa kegiatan ini 
terselenggara sebagai bentuk ajakan untuk meningkatkan 
kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam hal 
kelola sampah. Harapan ke depan Hey Tayo bisa berjalan 
kontinu dan dapat menjadi pemicu munculnya kegiatan-
kegiatan serupa sehingga volume sampah di IPB bisa 
berkurang.

“Kepada organisasi mahasiswa yang ada di IPB, semoga 
bisa meniru kegiatan Hey Tayo, sehingga akan lebih banyak 
lagi sampah yang berkurang. Kegiatan ini bukan sekedar 
bermanfaat bagi yang terlibat langsung namun juga akan 
berdampak pada kehidupan sosial dimana banyak individu 
yang lebih sadar terhadap pengelolan sampah sejak dari 
sumbernya,” pungkasnya. (IS/Zul)
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Angin Puting Beliung, Ini Kata Peneliti 
Pusat Studi Bencana IPB

ejadian angin kencang dan puting beliung yang Kbaru saja terjadi di wilayah Bogor dan menimbulkan 
korban harta benda (6/12/2018) adalah bukan yang 

pertama.  Ini juga bukti bahwa sesungguhnya Bogor 
dominan rawan bencana hidroklimatologi.  Karena ini 
bukan yang pertama terjadi di Bogor, namun bukan berarti 
kita terus beranggapan ini sesuatu yang tidak perlu 
diantisipasi.

Demikian pendapat Dr. Perdinan, ahli spasial klimatologi 
Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga menjabat sebagai  
Sekretaris Pusat Studi Bencana, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (PSB LPPM) IPB. Dalam 
pertemuan sebelumnya dengan Walikota Bogor, PSB LPPM 
IPB sudah menyampaikan potensi bahaya dan bencana 
yang umum di Kota Bogor yaitu angin kencang, banjir dan 
genangan, tanah longsor, serta kebakaran.

Lebih lanjut Dr. Perdinan mengatakan bahwa risiko angin 
kencang biasanya banyak muncul pada saat terjadi 
peralihan musim karena perbedaan tekanan. Kota Bogor 
dengan struktur kawasan yang berkontur  tidak datar 
menjadi salah satu pemicu terjadinya puting beliung. 

Perbedaan tekanan dan gerakan angin terus menimbulkan 
akumulasi awan yang disertai angin seperti yang tengah 
terjadi saat ini.

Dalam pertemuan dengan Walikota Bogor tersebut, Dr. 
Perdinan menyarankan perlu dilakukan serangkaian 
langkah antisipatif diantaranya pemetaan wilayah 
berpotensi angin kencang, pemetaan distribusi spasial 
pohon dengan jenis dan umur, pemetaan topogra� dan 
kemiringan wilayah, serta penataan pepohonan di wilayah 
kota.

Menurutnya,  biasanya banyak pihak akan lupa dengan 
kejadian bencana ini sehingga catatan hanya tertinggal di 
kutipan media. Untuk itu ia menghimbau Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus segera 
mengumpulkan semua data-data kejadian sejak 10 tahun 
terakhir dan memetakan tingkat bahaya dan frekuensinya. 
Selanjutmya bisa dijadikan sebagai pedoman mitigasi 
berdasarkan  daerah yang rawan bencana.  Dengan 
demikian, ke depan Kota Bogor dapat lebih antisipatif 
dalam menyikapi setiap perubahan dan risiko yang akan 
terjadi. (psb/sn)
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Umbi Garut, Alternatif Sumber Insulin

erdasarkan data dari Kementerian Perindustrian B2011, nilai impor inulin Indonesia sebesar US$ 306,5 
juta. Saat ini Indonesia banyak memanfaatkan inulin 

sebagai nutrisi tambahan produk susu formula balita dan 
anak karena kemampuannya merangsang pertumbuhan 
tulang dan bakteri baik dalam usus pencernaan. Tentu ini 
menjadi masalah besar mengingat nilai tukar rupiah yang 
lemah sehingga membuat harga kebutuhan dan industri 
naik secara signi�kan.

Permasalahan impor inulin dan perlunya menggali potensi 
alam mendorong Sintia Intan Agsari, mahasiswa 
Departemen Biokimia dan Muhammad Daffa Fauzan, 
mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan 
Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB) 
membuat karya tulis yang berjudul Isolasi Inulin Umbi 
Garut sebagai Alternatif Solusi Inulin Bagi Produk Pangan 
dan Susu.

“Ide ini terinspirasi dari wilayah asal saya di Bringin, Ngawi, 
Jawa Timur yang merupakan sentra produksi Umbi Garut. 
Sayangnya petani di sana semangatnya semakin menurun 
untuk membudidayakan umbi Garut karena harganya yang 
begitu rendah. Setelah melakukan berbagai pendalaman 
literatur, saya pun akhirnya mendapatkan sebuah 
kesimpulan bahwa ternyata pada umbi terdapat 
kandungan inulin  yang merupakan pendukung utama 

sebagai nutrisi tambahan produk susu formula,” terang 
Intan.

Menurut Intan, Umbi Garut memiliki kadar polisakarida 
yang melimpah, sehingga potensi inulin yang dihasilkan 
bisa dimaksimalkan kualitasnya. Kadar polisakarida inilah 
yang mampu menunjukkan potensi inulin yang bisa 
dihasilkan. Melalui karya inovatif ini, Intan bersama dengan 
rekannya Daffa Fauzan meraih Juara 1 dalam lomba Pekan 
Karya Tulis Ilmiah Nasional di Universitas Mataram, Lombok 
pada tanggal 22-25 November 2018.

“Alhamdulillah pastinya bersyukur. Tapi sebenarnya, juara 
itu bukanlah menjadi tujuan awal kami. Tujuan awal kami 
adalah menjadikan karya ini sebagai informasi awal agar 
bisa digunakan sebaik mungkin dan menjadi penyemangat 
bagi petani Umbi Garut pada khususnya agar bersemangat 
untuk membudidayakan tanaman umbi Garut yang 
berpotensi untuk mengurangi angka impor inulin industri 
dari negara lain,”  ujarnya.

Intan berharap melalui ide dan inovasinya ini mampu 
menjadi awal untuk melakukan penelitian lanjutan dalam 
mengembangkan potensi lokal sehingga dapat membantu 
petani umbi Garut dalam meningkatkan taraf hidup 
mereka.
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Dua Mahasiswa Ilmu Komputer IPB Raih Juara 
di Finhacks Data challenge BCA 

evin Joshua bersama Saeful Ramadhan jadi juara Kdalam Finhacks Data Challenge BCA. Keduanya 
adalah mahasiswa dari Departemen Ilmu Komputer 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) 
Institut Pertanian Bogor (IPB). 

Lomba yang diselenggarakan oleh PT Bank Sentral Asia Tbk 
(BCA) itu berlangsung dua tahap. Yang pertama pre-
assessment test yang dilaksanakan secara online, kemudian 
tahap kedua yaitu demo day yang dilaksanakan di Hotel 
Akmani, Jakarta Pusat, November lalu. 

Peserta lomba tidak hanya mahasiswa melainkan juga para 
profesional yang sudah berkecimpung di bidang data. Dari 
ratusan partisipan yang sudah mendaftar, hanya ada 5 
�nalis di setiap kategorinya yang berhak lanjut ke tahap 
dua. Para �nalis ditantang untuk mengolah data yang 
diberikan oleh pihak penyelenggara. 

Menurut Saeful, data yang diberikan merupakan sampel 
data nasabah yang sudah disamarkan identitasnya dengan 
jumlah data yang sangat banyak. Lomba tersebut ada tiga 
kategori. Kevin dan Saeful memilih berpartisipasi dalam 
Kategori Credit scoring.

“Sebelum berangkat lomba, kami latihan intens selama tiga 
bulan. Latihan ini kita lakukan di sela-sela jam kuliah dan 
sepulang kuliah. Biasanya di perpustakaan hingga jam 
layanan perpustakaan ditutup,” ujarnya.

Dengan kerja keras dan ketekunannya itu, tak heran jika 
mereka bisa membawa pulang hadiah sebesar 10 juta 
rupiah. “Awalnya kami mencoba yang kategori yang fraud 
detection tapi hasilnya kurang bagus. Lalu kami coba 
kategori credit scoring dan hasilnya lebih bagus,” tambah 
Kevin.

Credit scoring atau penilaian kredit adalah cara yang 
digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk 
menentukan layak atau tidaknya seorang nasabah 
mendapatkan pinjaman.

“Untuk menyelesaikan data tersebut kita mencoba banyak 
metode hingga akhirnya kami memilih untuk memakai 
metode ensemble dengan menggabungkan tiga clasi�er 
forest, xgboost dan lightgbm,” pungkas Kevin. (Ama/Zul)
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Jago Ngoding dan Data Mining, Saeful Selalu Banjir Hadiah

Saeful Ramadhan merupakan salah satu mahasiswa 
Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian 

Bogor (FMIPA IPB) yang kerap menjadi juara dalam 
beberapa kompetisi. Mahasiswa tingkat akhir ini memiliki 
daftar panjang prestasi. Ia kerap menjuarai ajang 
perlombaan khususnya dalam lomba programming dan 
data mining. Lomba tersebut biasanya menawarkan hadiah 
yang cukup fantastis. 

Saeful pernah menjuarai lomba Hackathon atau 
membangun aplikasi secara maraton yang diadakan oleh 
Tokopedia tepatnya pada bulan September 2018 lalu. “Saat 
itu saya dan dua teman saya diminta untuk membuat 
aplikasi dalam waktu 24 jam,” tambahnya.

Meski waktunya sangat singkat, ia bersama tim berhasil 
membuat sebuah aplikasi dan berhak membawa pulang 
hadiah sebesar 30 juta rupiah. Aplikasi tersebut adalah 
voice recognition  yakni aplikasi untuk berbelanja di 
Tokopedia yang dikhususkan bagi penyandang tunarungu.

“Saya mulai mengenal dunia progamming sejak kelas dua 
SMA dan kemudian mulai ikut berbagai lomba. Jadi, 
berkompetisi sudah menjadi hobi dan hadiah bukan tujuan 
utama, hadiah hanya saya anggap sebagai bonus,” ujar 

Saeful. Saat ini sudah tercatat sebelas prestasi yang ia 
gapai. Namun sebelum sampai di titik ini, ia pernah 
mengalami kegagalan. “Saat masih tingkat satu atau dua, 
saya selalu kalah dalam lomba. Tapi saya terus latihan dan 
mencoba ikut lomba lagi,” tuturnya.

Saeful menambahkan jika ilmu yang ia kuasai saat ini tidak 
semuanya ia dapatkan di kelas. Ia sering belajar secara 
autodidak. Seperti yang ia lakukan sebelum mengikuti 
salah satu lomba, ia belajar mandiri bersama temannya 
selama tiga bulan secara tekun. 

“Kami berlatih di sela-sela kesibukan kami. Waktu itu kami 
sedang praktik lapang dan pulangnya kami selalu mampir 
untuk belajar di perpustakaan IPB sampai jam pelayanan 
perpustakaan itu tutup,” ujarnya.

Keuletan dan kerja kerasnya membuahkan hasil. Pada 
bulan november lalu, Saeful dan tim berhasil menyabet 
juara di Finhacks Data Challenge yang diadakan oleh PT 
Bank Central Asia Tbk (BCA), dan berhak membawa pulang 
uang sebesar 10 juta rupiah.

Selain dua kemenangan tersebut, masih ada 9 kejuaraan 
lain yang ia dapat. Diantaranya saat ia berpartisipasi dalam 
GEMASTIK IX di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), 
Surabaya. Saeful bersama tim mempersembahkan medali 
emas untuk IPB.  (Ama/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id
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