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Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Arif Satria 
dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

(Kemenkes RI), Kirana Pritasari menandatangani naskah 
perjanjian kerjasama (Memorandum of 
Understanding/MoU)  terkait peningkatan pelayanan 
kesehatan masyarakat dalam rangka percepatan 
Sustainable Development Goals (SDGs).  Penandatanganan 
ini dilakukan di Kantor Kemenkes RI Jakarta (2/8). Rektor 
IPB dalam hal ini didampingi oleh Direktur Kerjasama dan 
Hubungan Alumni IPB, Dr. Heti Mulyati.

Dalam kerjasama ini kedua belah pihak sepakat bersama 
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 
dengan melakukan kegiatan perumusan dan fasilitasi 
penerapan kebijakan, sosialisasi, advokasi, koordinasi 
peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam 
rangka percepatan pencapaian SDGs Indonesia terutama 
poin 2, 3, 5, dan 6 yaitu: Tanpa Kelaparan; Kesehatan yang 
Baik dan Kesejahteraan; Kesetaraan Genger; serta Air Bersih 

dan Sanitasi.  Kerjasama kedua belah pihak akan  berlaku 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

“Tidak sedikit riset-riset yang dapat mendukung 
pencapaian SDGs yang dihasilkan oleh pakar-pakar IPB. IPB 
memiliki Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) yang dapat 
membantu dalam hal perumusan dan fasilitasi penerapan 
kebijakan, sosialisasi, advokasi, koordinasi peningkatan 
dalam perkembangan  gizi masyarakat,  ilmu keluarga dan 
konsumen dan sains komunikasi dan pengembangan 
masyarakat. Selain itu, IPB dapat membantu dalam 
memberikan kontribusi akademik untuk meningkatkan 
kualitas kehidupan yang sehat, cerdas, produktif dan 
berkelanjutan,” ujar Rektor.

Tidak hanya itu IPB juga institusi yang siap mencetak 
sumberdaya manusia yang kompeten dan mampu 
menghadapi tantangan persaingan global.  IPB sebagai 
perguruan tinggi dituntut untuk berperan nyata dalam 
menjawab kebutuhan skill dewasa ini.  “Oleh karena itu, IPB 
mengambil langkah strategis melalui model 
pengembangan dan pendekatan baru yakni menciptakan 
lulusan yang berkarakter Techno-Socio Entrepreneurial,” 
tambah Rektor. (dh/Zul)

IPB Teken Kerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI
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Mahasiswa Doktoral Asal Jerman 
Isi Kuliah Mikrobiologi di IPB

Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam,  Institut Pertanian Bogor 
(FMIPA-IPB), terkhusus Divisi Mikrobiologi, 

mengadakan “Guest Lecture in Microbiology” pada Kamis 
(2/8) di Ruang Baca Departemen Biologi, FMIPA, Kampus 
IPB Dramaga. Acara ini mengundang pembicara, Dirk 
Berkelmann, mahasiswa doktoral dari Departemen 
Genomic and Applied Microbiology, Gottingen University, 
Jerman. Guru Besar Departemen Biologi IPB, Prof. Dr. Anja 
Meryandini berkesempatan membuka  acara bertajuk 
“Metagenomics and Bioinformatics in Microbial Ecology”.

Dr. Rika Indri Astuti selaku moderator menyampaikan acara 
ini diadakan dalam rangka berbagi pengetahuan dan 
meningkatkan ketrampilan dalam pengolahan data analisis 
metagenomik. “Kuliah umum ini diadakan untuk sharing 
informasi dari peneliti yang melakukan penelitian tentang 
mikrobiologi terutama analisis komunitas mikroba dengan 
metode metagenomik, karena kebanyakan yang hadir 
adalah mahasiswa dari program pascasarjana Mikrobiologi. 
Dan juga untuk meningkatkan kemampuan menggunakan 
program komputer untuk analisis bioinformatika dalam 
mengungkap keragaman mikroba," katanya.

Dalam kuliahnya, Dirk menyampaikan bahwa tanah 
dengan tekstur yang berbeda memiliki keragaman mikroba 
yang berbeda pula. Cara pemanenan mikroba tersebut 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu culture dependent 
approach (meliputi kultivasi, sequencing, identi�kasi 
taksonomi) dan culture independent approach (meliputi 
isolasi DNA, ampli�kasi gen marker, dan analisis data). 

Kemudian, cara untuk melakukan analisis bioinformatika 
dapat dilakukan dengan metode klasik dan modern. 
Metode ini bisa mendeteksi hingga strain mikroba melalui 
database yang tersedia.

Dirk saat ini sedang melakukan project penelitian di 
Indonesia mengenai komunitas mikroba di hutan tropis 
Jambi melalui pendekatan metagenomik. Melalui 
kerjasama ini menurut Dr. Rika, IPB bisa mengirim 
mahasiswa ke Gottingen University untuk melakukan 
analisis keragaman mikroba dengan menggunakan 
metode terkini. “Ini tentu sangat mempermudah analisis 
terutama karena penggunaan alat-alat yang canggih 
sehingga analisis bisa lebih cepat dan lebih reliable."

Salah seorang peserta acara mengatakan bahwa ia sangat 
mengapresiasi atas diselenggarakannya kuliah umum ini, 
karena dapat menambah pengetahuan di luar jam kuliah 
serta menambah motivasi untuk selalu belajar dan 
melakukan eksperimen terhadap hal-hal baru. (NIRS/ris)
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Guru Besar IPB : IPB Kembangkan Kecerdasan Buatan 
yang Bisa Prediksi Hujan 

Pencarian solusi terhadap sebuah masalah sekarang 
mulai bergeser dari menggunakan formula 
matematika menjadi menggunakan komputasi 

komputer. Formula matematika sudah tidak dipakai lagi, 
khususnya dalam menghadapi sesuatu yang tidak jelas, 
masalah yang terlalu kompleks atau adanya ketidakpastian 
selama proses sistem berjalan.

Komputasi sudah muncul sejak zaman dulu, yang belum 
ada adalah alat penyimpannya. Awal tahun  1900 muncul 
tabung hampa yang ukurannya seukuran jari jempol 
tangan manusia. Setelah tahun 1970, muncul transistor 
ukuran yang lebih kecil. Sekarang ukuran satu transistor 
hanya tujuh nanometer.

“Virus in�uenza itu ukurannya 100 nanometer, jadi 
transistor ukurannya 1/15 dari virus in�uenza. Inginnya 
nanti satu transistor itu ukurannya satu atom, sehingga 
yang dipakai adalah mekanika kuantum. Itu yang dimaksud 
dengan kuantum komputing. Artinya ukuran transistor ini 
akan lebih kecil lagi, 415 kali lebih kecil dari pada virus 
in�uenza. Nah, ini perlu saya sampaikan karena dengan 
munculnya kekuatan komputasi, ini mengubah paradigma 
dalam membuat solusi masalah,” ujar Prof. Dr. Agus Buono, 
Guru Besar Tetap Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA-IPB) 
saat Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah di Kampus IPB 
Baranangsiang, Bogor, (2/8).

Oleh karena itu muncul beberapa keilmuan baru seperti 
Intelligence Arti�cial (IA) atau kecerdasan buatan. Riset-riset 
yang dilakukan Prof. Agus Buono fokus pada kecerdasan 
komputasional (Center for Arti�cial Intelligence/CAI). Yakni 
mencari solusi dari suatu masalah dengan meniru cara 
makhluk hidup dalam menyelesaikan masalahnya. 

“Misalnya bagaimana semut bisa menemukan jalur 
terpendek. Atau burung di awan bisa melihat sumber 
makanannya. Atau bagaimana tubuh kita bisa mengenali 
agen asing dan langsung membuat cetakan antibodi. Nah 
itu adalah kecerdasan alamiah yang ditiru para ahli ilmu 

komputer  untuk membuat algoritmanya,” terangnya.

Menurutnya, saat ini kecerdasan buatan sudah 
berkembang menjadi lima bagian yakni komputasi neuro 
model (meniru kecerdasan otak), evolutionary programic 
(bagaimana memilih satu solusi dari ragam solusi yang 
banyak), kecerdasan koloni (meniru perilaku sekelompok 
hewan sehingga bisa mendapatkan sesuatu optimum), dan 
fuzi model (bagaimana membuat algoritma yang soft). Saat 
ini kecerdasan buatan dipakai untuk mengkuanti�kasi 
suatu sifat, misalnya kepakaran seorang dokter dimodelkan 
dalam fuzi dimana algoritma bisa mengenali serangan 
dalam suatu sistem. 

Dalam konteks pertanian, Prof. Agus Buono melakukan 
komputasi untuk memprediksi hujan. Prof. Agus 
memasukkan semua peubah yang terkait dengan hujan. 
Peubahnya ada nilai hujan harian dan bulanan atau kapan 
mulai hujan, panjang musim hujan atau berapa total hujan 
atau bagaimana distribusi empat sampai lima hari hujan 
berturut-turut atau hujan ekstrim dan seterusnya.

“Nah untuk prediksi hujan biasanya ada beberapa jenis 
data yang dimasukkan yakni data satelit dan model serta 
data observasi. Masing-masing data ini ada kelemahannya. 
Data satelit itu real time dan spacial tapi kadang tidak 
sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sedangkan data 
observasi itu sesuai dengan kondisi di lapangan namun 
kurang lengkap datanya. Maka saya satukan kedua data ini. 
Nantinya prediksi hujan ini akan bermanfaat untuk 
pertanian, penerbangan dan lain-lain,” ujarnya.

Berdasarkan hasil risetnya di Pacitan, dengan modi�kasi 
CNN (Computational Neuron Network) agar sesuai untuk 
prediktor yang bersifat temporal (tim menyebutnya TD 
CNN), tim berhasil menghindari hujan tipuan (yang 
biasanya diikuti dengan kekeringan).

“Muncul hujan kurang dari 50 milimeter setelah musim 
kemarau, petani menduga sebagai pertanda awal musim 
hujan sehingga mulai menanam padi. Namun ternyata 
hujan itu adalah hujan tipuan atau tidak ada hujan dalam 
tiga dasarian berikutnya. Sehingga terjadi kekeringan di 
awal musim tanam karena hujan tipuan. Hasil TD CNN kami 
ternyata lebih baik dari prediksi dengan metode yang lain,” 
ujarnya.

Dari temuan ini, Prof. Agus menyimpulkan bahwa 
kecerdasan komputasi bisa menjadi bagian dari kecerdasan 
buatan untuk mewujudkan pertanian yang predictable, 
antisipatable, controllable, personalizeable, real time dan 
idalam fase produksi, pengolahan dan distribusi, untuk 
e�siensi, efektivitas dan sustainabilitas. (Zul)
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Guru Besar IPB Kembangkan Jeruk Tanpa Biji

Guru Besar Tetap Fakultas Pertanian Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr.Ir. Agus Purwito 
memaparkan metode baru dalam pemuliaan 

tanaman. Menurutnya saat ini diperlukan teknologi 
pembibitan yang menghasilkan bibit tanaman dengan 
cepat dan massal pada tanaman hortikultura. 

Pemuliaan konvensional itu artinya mendapatkan bibit 
unggul dengan penyilangan. Proses penyilangan ini ada 
banyak sekali keterbatasan seperti sifat gen unggul yang 
tidak ada pada tanaman atau tidak bisa disilangkan karena 
jauh keragamannya. Selain itu, proses untuk menghasilkan 
bibit unggulnya juga lama. Hal ini disampaikannya dalam 
Konferensi Pers Pra Orasi Ilmiah yang digelar di Kampus IPB 
Baranangsiang, Bogor (2/8). 

“Padahal tantangan pertanian kita sangat berat dengan 
adanya pertumbuhan penduduk, lahan yang menyempit, 
serangan penyakit (karena kita di iklim tropis dan 
kelembaban udara itu cocok untuk tanaman dan 
mikroorganisme) sehingga kita butuh varietas baru. Selain 
itu, ada pula tuntutan kelas menengah terkait dengan 
produk yang bermutu semakin meningkat. Oleh karena itu, 
kami mengembangkan beberapa metode non 
konvensional untuk menyediakan bibit bermutu dan 
perakitan varietas baru,” ujarnya.

Dikatakannya, metode non konvensional ini bisa 
menghasilkan tanaman yang seragam (mirip dengan 
induknya), menghasilkan bibit dengan jumlah yang banyak 
dalam waktu singkat dan bibit dengan produktivitas yang 
tinggi.   “Penggunaan bibit kultur jaringan in vitro sangat 
penting. Sebagai contoh selama ini Indonesia selalu impor 
bibit kentang mini. Pada tahun 1981, kami mulai 
menghasilkan bibit umbi mini dari kultur jaringan yang 
saat ini sudah memasyarakat di Indonesia. Dari kultur 
jaringan distek dan dikarantina. Hasilnya adalah umbi mini 
G0. Ini yang kemudian kami berikan ke petani. Kami juga 
sedang memperkenalkan metode embrio somatik dimana 
satu sel bisa jadi satu tanaman. Jika punya jutaan sel, 
potensinya seluruh sel itu bisa jadi tanaman semua. Ini bisa 
kita buat bioreaktor sehingga berapapun bibit yang kita 
butuhkan menjadi tidak masalah,” ujarnya.

Menurutnya dengan menggunakan teknik in vitro, media 
tumbuh dapat menjadi agen seleksi. Misalnya dengan 
menambahkan zat kimia PEG untuk ketahanan terhadap 
kekeringan (untuk mencari bibit yang tahan kekeringan), 
meningkatkan konsentrasi garam untuk seleksi terhadap 
salinitas, atau meningkatkan konsentrasi aluminium untuk 
ketahanan terhadap kemasaman tanah, atau dengan 
menginokulasikan isolat bakteri untuk mendapatkan 
tanaman yang tahan terhadap penyakit sehingga 
menghasilkan varietas unggul. 

Dalam upaya menghasilkan varietas baru, pemulia bisa 
menggunakan metode mutagenesis in vitro. Metode ini 
menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan 
keragaman dan alternatif untuk meng –on/off-kan gen 
sehingga dapat mengekspresikan gen sesuai dengan yang 
diinginkan. 

Varietas unggul juga dihasilkan dari kombinasi metode 
konvensional dan metode non konvensional. Yakni metode 
SSICD (Single Seed Invitro Clonal Descent). Dua tetua 
tanaman kentang disilangkan, kemudian biji yang 
dihasilkan dikecambahkan secara in vitro. Setiap biji yang 
berkecambah diperbanyak juga dengan cara invitro 
menjadi satu klon. Ratusan klon yang dihasilkan dapat 
diseleksi secara invitro untuk mendapatkan klon yang 
vigor, berproduksi tinggi dan tahan terhadap cekaman 
biotik maupun abiotik.

“Pada tahap akhir, klon yang terseleksi ditanam di lahan 
untuk dikon�rmasi hasilnya. Dan metode SSICD ini telah 
menghasilkan kultivar kentang unggul yakni kentang DEA, 
kentang katineng, kentang kagawa dan kentang gotik 
(garut otentik),” terangnya.

Cara lainnya adalah dengan fusi protoplas. Ini adalah 
metode yang mengintroduksikan gen yang berasal dari 
tanaman yang memiliki kekerabatan jauh. Fusi protoplas 
juga bisa digunakan untuk menghasilkan tanaman yang 
menghasilkan buah tanpa biji. Yakni dengan memfusikan 
protoplas dari jaringan somatik tanaman dengan protoplas 
serbuk sari sehingga menghasilkan tanaman triploid yang 
menghasilkan buah tanpa biji. Tanaman dengan buah 
tanpa biji dapat dihasilkan dari kultur endosperma.

“Kami telah berhasil memperoleh jeruk tanpa biji dan 
penampilan warna yang disukai konsumen dengan 
memfusikan jeruk siam simadu dengan jeruk mandarin 
satsuma. Dihasilkan 24 hibrida somatik yang masing-
masing memiliki karakter yang unik dan tanpa biji. Jeruk 
hasil fusi ini telah diuji adaptasinya di Malang, Banyuwangi, 
Cianjur, Garut dan Brastagi,” tandas guru besar yang saat ini 
menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, 
Perencanaan dan Keuangan IPB ini. (zul)
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Guru Besar IPB : Hadapi Revolusi Industri 4.0, Perbanyak 
Generasi Melek Coding

Di masa depan, ada dua hal yang akan membentuk 
peradaban kita yakni: pertama, penggunaan 
teknologi digital maju seperti kecerdasan buatan 

(Arti�cial Intelligence/AI) dan blockchain di berbagai bidang 
kehidupan. Kedua, perkembangan agroindustri secara 
masif untuk ketahanan pangan, energi dan pengembangan 
biomaterial.

Untuk itu, Indonesia harus mulai mempersiapkan untuk 
mencetak manusia cerdas, yang melek bahasa coding. 
Coding adalah bagaimana cara kita memberikan instruksi 
kepada komputer.

“Teknologi akan membahayakan manusia kalau kita tidak 
siap. Untuk itu, anak-anak Indonesia yang akrab dengan 
gawai, jangan hanya menjadi pengguna tapi harus jadi 
tuan dari gawai tersebut. Salah satu ilmunya adalah coding. 
Dengan coding, kita bisa menjadi tuan dari mesin-mesin 
cerdas yang akan hadir di masa depan. Di luar negeri, anak-
anak usia sekolah dasar sudah diajari bahasa coding. Kita 
harus mulai, kalau tidak kita akan ketinggalan,” ujar Guru 
Besar Tetap Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian 
Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Yandra Arkeman, M.Eng saat 
Konferensi Pers di IPB Baranangsiang, Bogor (2/8).

Prof. Yandra menambahkan coding adalah elemen terkecil 
dari kecerdasan buatan. Belum ada komputer yang bisa 
menyuruh dirinya sendiri.  “Saat ini alatnya banyak tapi ahli 
codingnya sedikit. Ini yang jadi masalah. Kita harus mulai 
menyiapkan manusia cerdas. Revolusi industri 4.0 kita 
harus kejar tapi apakah ada inovasi di bidang kecerdasan 
buatan yang akan menyebabkan terjadinya Revolusi 
Industri 5.0? kapan itu akan terjadi?” ujarnya.

Menurutnya, revolusi Industri 5.0 mungkin perlu waktu 100 
tahun lagi, tetapi yang jelas kita perlu mempersiapkan diri 
untuk era setelah 4.0. Yakni era perkembangan teknologi 
kombinasi antara blockchain dan AI. Di luar negeri, para 
pakar kecerdasan buatan sudah mengarah ke sana.

Lebih lanjut Prof. Yandra mengatakan, dalam upaya 
memaksimumkan nilai tambah suatu produk dan tujuan 
lain yang sangat banyak (maka persoalannya menjadi 
kompleks), ini yang mengharuskan agroindustri mulai 
menggunakan kecerdasan buatan. Teknologi ini harus 
digunakan dalam seluruh rantai pasok.

Beberapa tahun yang lalu, Prof. Yandra sudah 
mengaplikasikan kecerdasan buatan untuk membangun 
agroindutri. Salah satunya adalah Smart TIN, sebuah 
software yang dibuat hasil kerjasama dengan perguruan 
tinggi di Amerika. Pengembangan Smart TIN bertujuan 
untuk merancang agroindustri dengan lebih tepat, cepat 
dan e�sien dengan jaringan syaraf tiruan, logika fuzzy dan 
lain-lain.

“Yang kami kerjakan saat ini adalah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) desa kerjasama dengan salah 
satu pusat di IPB berupa drone desa dan kecerdasan 
buatan. Aplikasi teknologi pertanian presisi untuk 
mendeteksi keanekaragaman hayati. Bagaimana 
kecerdasan buatan ini dimasukkan ke drone. Drone ini akan 
kita tambahkan penglihatan dan navigasi cerdas sehingga 
bisa terbang sendiri tanpa operator,” ujarnya.

Untuk agroindustri digital, IPB akan segera launching 
agrologistik digital. Yakni agroindustri yang memanfaatkan 
blockchain (agar traceable, transparan, e�sien, catatannya 
tidak mudah dimanipulasi). Prof. Yandra akan memulainya 
dengan blockchain untuk komoditas coklat, daging dan 
bawang merah. (zul)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

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