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Hobi Hacking, Mahasiswa IPB Raih Juara I Capture The Flag

erawal dari rasa ingin tahu yang tinggi, Maulvi BAlfansuri mulai menekuni dunia hacking sejak masuk 
kuliah di Departemen Ilmu Komputer, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian 
Bogor (Dept. Ilkom FMIPA IPB). Kemampuan hacking-nya 
tersebut sudah mendapatkan beberapa kali penghargaan. 
Salah satunya adalah Juara 1 Capture The Flag dalam 
Kompetisi JOINTS 2018 yang diadakan oleh Universitas 
Gadjah Mada (UGM) pada beberapa waktu silam bersama 
Zaki Geyan dan Usman A Halim. Maulvi menceritakan 
bahwa keahliannya meng-hacking ia dapatkan melalui 
salah satu club yang ada di Departemen Ilmu Komputer 
FMIPA IPB yaitu Cyber Security  IPB. 

“Awalnya saat saya tingkat satu hanya belajar coding dan 
programming. Di Departemen  Ilkom  IPB ada satu 
komunitas yang menurut saya keren, karena seleksi 
masuknya harus bisa nge-hacking dulu. Awalnya memang 
coba-coba, tetapi sekarang saya sudah merasa skill saya 
benar-benar di sini. Ditambah saya memiliki rasa ingin tahu 
yang tinggi. Di sini saya belajar tentang bagaimana  security 
itu bagaimana. Terus kita juga ikut beberapa perlombaan 
hacking, tapi ini kesempatan saya pertama kali meraih Juara 
1,” ujar Maulvi.

Skill-nya di bidang hacking tidak menjadikan Maulvi 
menjadi hacker yang merusak. Namun dengan hacking ia 
bisa memberikan kebermanfaatan kepada pemilik website. 
“Manfaatnya kita jadi tahu kelemahan suatu sistem dan 
bagaimana membuat sistem yang aman. Biasanya untuk 
sarana belajar, kita nge-hacking suatu website untuk 
mencari kelemahan sistem dari website tersebut. Kemudian 
kita laporkan kepada pemilik website untuk memperbaiki 
sistem mereka. Karena salah satu cita-cita saya adalah 
menjadi security researcher dan detektif digital yang baik 
dan tidak merugikan orang lain,” jelas Maulvi. Melalui skill 
hacking ini Maulvi banyak mendapatkan berbagai 
pengalaman baru. Maulvi juga sedikit bercerita tentang tips 
dan trik menjadi seorang hacker yang ahli sekaligus 
bermanfaat.

“Saya baru pertama kali keluar kota dan provinsi lewat 
lomba-lomba hacking ini. Terus saja mencoba, nanti akan 
ada waktunya kita mendapatkan hasil yang diharapkan. 
Sebenarnya modal utama belajar hacking adalah kemauan 
untuk ngutak-ngatik. Harus rajin update berita-berita di 
internet tentang teknologi, dan selama ada kemauan pasti 
bisa. Selain itu, buat para hacker cobalah untuk meniatkan 
diri yang baik-baik, belajar di jalan yang benar dan carilah 
rezeki di jalan yang benar,”  katanya. (UAM/ris)
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Koperasi incuBie IPB Ikuti Bazar Murah 
Korem 061 Surya Kancana Bogor

Sebanyak 10 Usaha Kecil Menengah (UKM) anggota 
Koperasi Inkubator Bisnis Indonesia (KIBI) mengikuti 
bazar murah yang diselenggarakan Korem 061 Surya 

Kancana, Bogor selama dua hari pada tanggal 6-7 Juni 
2018.  KIBI adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari 
para pengusaha binaan Pusat Inkubator Bisnis dan 
Pengembangan Kewirausahaan (incuBie), Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut 
Pertanian Bogor (LPPM IPB). KIBI telah mendapatkan 
legalitas Badan Hukum No. 
518/395/BH/KPTS/DISKOPERINDAG/I/2015 tahun Januari 
2015. 

Acara bazar dibuka secara resmi oleh Danrem, Kol.Inf. 
Muhammad Hasan, SH.  Dalam sambutannya, Danrem 
mangatakan bahwa tujuan diselenggarakannya bazar 
murah ini adalah untuk membina kesejahteraan moril bagi 
anggota Korem dan kepedulian bagi warga masyarakat 
sekitar selama bulan Ramadhan.  “Bazar ini diharapkan 
dapat membantu anggota Korem membeli kebutuhan 
sehari-hari saat Ramadhan.”

Pada acara pembukaan bazar tersebut Kepala incuBie 
LPPM IPB, Dr.Ir. Rokhani Hasbullah, M.Si menjelaskan 
bahwa Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga intermediasi 
yang melakukan proses pembinaan, pendampingan, dan 
pengembangan usaha kepada peserta inkubasi atau 
disebut tenant.  “Pendampingan meliputi aspek teknis 
produksi maupun manajemen usaha mulai dari legalitas 
usaha, serti�kasi produk, disain kemasan, pengurusan ijin 
edar, pencatatan usaha, penyusunan business plan, 
promosi dan pemasaran, pameran dan temu bisnis 
termasuk fasilitasi ke lembaga permodalan dan 
pengembangan jaringan (networking),” papar Dr.Rokhani.    

Dalam kegiatan bazar tersebut koperasi KIBI menggelar 
aneka produk hasil usaha para anggotanya, antara lain 
jahe merah instan, makaroni dan  usus “Unyu”, 
pastelmania, lapis talas Sari Pakuan, minuman rempah, 
Cendol de Keraton, sotoji, madu, propolis, dan aneka buah 
segar. 

Dari pengurus KIBI hadir Dadang Tresnakusumah dan 
Tarmidi yang mengkoordinir langsung kegiatan bazar ini.

Mewakili KIBI, Tarmidi berharap kerjasama bazar dan pasar 
murah semacam ini dapat ditingkatkan lagi dan 
diselenggarakan secara rutin tiap tahunnya sehingga 
memberi manfaat bagi kemajuan pelaku UMKM dan 
masyarakat secara luas.  “Ke depan, KIBI akan merancang 
paket bingkisan ramadhan dan paket sembako murah 
melalui kerjasama dengan mitra usaha dari berbagai 
pihak,” ungkap Tarmidi.

Dengan seringnya pengusaha UMKM binaan IncuBie LPPM 
IPB mengikuti program promosi dan kerjasama 
pemasaran, diharapkan akan  semakin cepat produk 
dikenal pasar dan akan meningkatkan penjualan.

Bazar Murah ini diikuti lebih kurang 40 peserta antara lain: 
PT Artha Graha, Cimmory, Bank BTN, UMKM Kota Bogor, 
Koperasi Primer Angkatan Darat (AD), Koperasi Persita, KIBI 
incuBie IPB, dan usaha perseorangan.  Kegiatan ini 
didukung penuh oleh Koperasi Kodim yang berada di 
bawah koordinasi Koperasi Primer Korem 061 Surya 
Kancana, yaitu Kodim Cianjur, Kodim Sukabumi, Kodim 
Palabuhan Ratu, Kodim Kota Bogor, Kodim Cibinong, dan 
Yonif 315 dan dimeriahkan oleh warga masyarakat sekitar. 
[incuBie/ris]
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Tim Pikacu IPB, Model Sekolah Rintisan di Indonesia

inimnya sarana pendidikan menjadi kendala bagi Msebagian wilayah pelosok di Indonesia, termasuk 
salah satunya adalah Kampung Kebon Cau, yang 

terletak di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten 
Bogor. Tingginya jumlah anak yang putus sekolah serta 
rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya 
pendidikan menjadi alasan bagi mahasiswa Institut 
Pertanian Bogor (IPB) untuk mengembangkan model 
sekolah rintisan melalui Pondok Inspirasi dan Edukasi yang 
diberi nama Pikacu Mencari Cinta.

Mahasiswa tersebut adalah Duwi Apriyani, Wawan Budi 
Hantoko, dan Nuraeni dari Fakultas Ekonomi dan 
Manajemen (FEM), Mokhamad Inggit Prakasa dari Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Tirta 
Suarna dari Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta). Program 
tersebut masuk ke dalam salah satu �nalis Program 
Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian Masyarakat 
(PKMM) tahun 2018 yang dibimbing oleh Ir. Nindyantoro, 
MSP.

Duwi menuturkan bahwa Kampung Kebon Cau adalah 
kampung yang jauh tertinggal dalam hal pendidikan dan 
teknologi, sehingga cukup sulit melakukan adaptasi awal 
kepada para siswa di sana.

“Kampung Kebon Cau adalah kampung adat yang minim 
sekali sarana informasi, seperti televisi dan lainnya. Selain 
itu, tingkat putus sekolah paling tinggi di Desa Cipinang 
adalah kampung ini. Awalnya anak-anak hanya 
memperhatikan kami dari rumah masing-masing, 
kemudian kita coba ngobrol dengan anak yang paling 
berani untuk mengajak teman-temannya dan pendekatan 
satu-satu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 50 
anak yang mengikuti program Pikacu ini, selain itu 
orangtua juga semakin sadar akan pentingnya pendidikan,” 
terang Duwi.

Duwi menyampaikan bahwa Pikacu Mencari Cinta 
ditujukan untuk meningkatkan minat baca, cinta 
lingkungan, dan cinta tanah air. 

“Sebelumnya sudah ada sekolah rintisan, hanya saja masih 
belajar di teras rumah Pak RT karena apabila ke sekolah 
induk harus menempuh jarak 5 kilometer. Tetapi 
kendalanya rumah Pak RT tidak terjangkau oleh semua 
masyarakat di sana. Sebenarnya adik-adik di sana memiliki 
semangat untuk beajar hanya saja kekurangan sarana dan 
prasarana. Melalui program-program yang kami berikan, 
harapannya adik-adik dapat lebih semangat dengan sarana 
yang kami sediakan,” jelas Duwi.
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Duwi juga menjelaskan berbagai program Pikacu yang 
terdiri dari delapan program besar. Tahapan awal yaitu 
Patimura (Pemberdayaan Tim Sakura) dimana tim Pikacu 
menyosialisasikan konsep program Pikacu Mencari Cinta 
kepada orangtua, pengajar, dan siswa.  Selanjutnya akan 
dibentuk tim Sakura terdiri dari tim pengajar dan 
masyarakat sekitar yang bertanggungjawab terhadap 
keberlanjutan program tersebut. 

Program pengajaran siswa yang utama adalah membentuk 
kebiasaan membaca untuk meningkatkan pengetahuan 
siswa. Program ini bernama Antasari (Aksi Baca dan Cerita 
Bersama Grup Sebaya), dimana siswa membentuk 
kelompok belajar untuk membentuk kebiasaan membaca 
pada siswa dan meningkatkan pengetahuan siswa. 
Kemudian program Pancala (Pekan Membaca dan 
Silaturahmi) berbentuk kunjungan dan peminjaman buku 
ke perpustakaan yang dibuat oleh tim Pikacu.

Pembentukan karakter cinta tanah air dan cinta lingkungan 
diterapkan kepada siswa melalui program Mataram (Mari 
Berpetualang Bersama) berupa permainan outdoor dengan 
berkeliling lingkungan Kampung Kebon Cau dan Kebun 
Raya Bogor. Ada juga program Akasia (Aku Cinta Indonesia) 
yaitu kegiatan mendongeng, seni peran,  menyanyikan 
lagu-lagu kebangsaan Indonesia, serta membuat kerajinan 
tangan dari barang bekas dengan tema Aku Cinta 
Indonesia. 

Selanjutnya program untuk cinta lingkungan seperti 
Batavia (Bank Sampah Favorit Anak) dimana anak dapat 
menyetorkan sampah dan ditukar dengan peralatan 
sekolah sesuai nilai sampahnya. Selain itu, tim Pikacu juga 
membuat program Garda (Gebrakan Pondok Inspirasi dan 
Edukasi) berupa pondok inspirasi dan edukasi yang 
memiliki perpustakaan dan ruang diskusi yang akan 
dikelola oleh tim Sakura. Terakhir adalah pemberian 
penghargaan kepada seluruh siswa, serta pertunjukkan 
seni dan pameran hasil kreativitas siswa dalam program 
Pikacu Award.

Duwi berharap model sekolah rintisan ini tidak hanya 
memberi inspirasi tapi juga bisa diadopsi oleh dinas dan 
dapat direplikasikan di daerah lain.

“Kami cukup prihatin dengan kondisi pendidikan di 
pelosok Indonesia. Masih banyak sekolah rintisan yang 
belum disentuh pemerintah, harapannya program kami ini 
dapat diterapkan di sekolah rintisan lainnya. Serta 
harapannya angka putus sekolah di kampung tersebut 
semakin turun, minimal lanjut ke Pesantren. Selain itu 
pemerintah Indonesia dapat lebih memperhatikan sarana 
dan prasarana sekolah-sekolah di pelosok negeri ini,” harap 
Duwi. (UAM/Zul)
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Mahasiswa IPB Buat Masker Anti Polusi dari 
Limbah Tempurung Kelapa

Masalah wajah dan penampilan menjadi perhatian 
utama wanita. Paparan polutan udara membuat 
tekstur wajah terlihat kusam. Tiga mahasiswa 

Institut Pertanian Bogor (IPB) mencoba membuat solusi 
untuk masalah tersebut dengan “Mantan: Masker Anti 
Polutan Berbasis Nanokarbon Teraktivasi dari Limbah 
Tempurung Kelapa (Cocos nuciferus)”.

Avia Sefrianti Hidayat, Anisa Tsalsabila dan Dwi Riah Sari 
melalui Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian 
(PKM-PE) di bawah bimbingan Dr. Akhiruddin Maddu 
memanfaatkan tempurung kelapa untuk membuat 
“Mantan”.

Jumlah tempurung kelapa yang banyak dan susah 
diuraikan mikroorganisme memiliki potensi sebagai arang 
aktif yang bisa digunakan untuk absorbance untuk debu 
atau partikel-partikel sejenis.

“Masker yang biasa kita gunakan sekarang ini belum 
mampu bekerja sebagai media pengurang dampak buruk 
udara. Partikel yang kecil saja masih belum bisa ter�lter. 

Dari situlah kita mencoba menggagas masker dari 
tempurung kelapa,” kata Avia Sefrianti Hidayat.

Keunggulan Mantan dibanding masker yang lain adalah 
mempunyai banyak pori dan ada karbon teraktivasinya 
sehingga kemampuan menyerapnya lebih tinggi. 
Disamping itu, Mantan ini cocok digunakan di semua kulit 
dan tidak akan menyebabkan iritasi.

“Masker kita itu berbenuk kain, kemudian ada busa dengan 
karbon aktifnya kemudian dilapisi kain lagi. Tampilannya 
pun seperti masker pada umumnya. Cuma di busanya itu 
telah ditambahkan nanokarbon yang telah diaktivasi, jadi 
tidak berbahaya untuk kesehatan,” kata Dwi Riah Sari.

Sampai saat ini, Mantan telah sampai pada tahap 
pembuatan produk dan karakterisasinya. Dalam waktu 
dekat akan dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai 
daya serap karbondioksida dan karbonmonoksida 
menggunakan alat uji.

“Target uji kami kepada mahasiswa IPB dulu,” tambah Avia 
Sefrianti Hidayat.

Harapan ke depan dari Mantan ini yaitu dapat digunakan 
secara massal, karena keunggulannya yang dapat 
menyerap banyak polutan selain secara ekonomi ada 
potensi kerjasama dengan pihak lain untuk memproduksi 
dalam skala besar.

“Kalau masker ini nanti berhasil, harapannya bisa 
digunakan secara massal oleh masyarakat dan bisa beralih 
ke Mantan karena lebih aman dibanding yang sudah ada. 
Ke depannya juga harapannya dapat bekerja sama dengan 
industri-industri di bidang kosmetik agar terproduksi dalam 
skala besar dan mungkin juga akan kami patenkan,” kata 
Annisa Tsalsabila. (Ath/Zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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