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Ratusan Peneliti Kehutanan Bahas Inovasi
dan Tantangan Silvikultur Tropis

R

atusan peneliti kehutanan bahas inovasi untuk
keberlangsungan dan tantangan Silvikultur Tropis
dalam The 2 nd International Conference on

Tropical Silviculture (ICTS) 2019 dengan tema 'Forest

mengatasi tantangan dan mengembangkan strategi
terbaik di era disrupsi.
Prof. Dodik menyampaikan masalah kelestarian hutan

Research And Innovation for Sustainable Development'.

tropis telah meroket secara global saat ini. “Hutan tropis,

Kahutanan IPB University bekerjasama dengan

untuk produk kayu maupun nonkayu, serta konservasi

Acara yang digelar Departemen Silvikultur, Fakultas

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini
dilaksanakan di IPB International Convention Center pada

memainkan peran penting dalam aspek produksi, baik

keanekaragaman hayati. Namun, hutan Indonesia

menghadapi laju deforestasi dan degradasi lahan yang

10-11 September 2019.

tinggi. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan pengelolaan

Wakil Rektor bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB

memenuhi efisiensi, cepat tetapi dapat diandalkan,

tantangan yang dihadapi dunia untuk bertahan dengan

paradigma baru tentang kehutanan kini sedang bergeser

hutan yang lebih baik dan sistem pemantauan yang

University, Prof. Dodik R Nurrochmat, menyampaikan

baik di lingkungan global. Prof. Dodik berbagi perspektif
dan pandangan tentang bagaimana silvikultur tropis

berbiaya rendah dan ramah pengguna. Di sisi lain,

dari pengelolaan berbasis kayu tradisional ke pengelolaan
berbasis ekosistem hutan.”
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Menurut Prof. Dodik Pengelolaan hutan pada awalnya

dan praktisi. “Oleh karena itu, saya sangat menghargai

difokuskan semata-mata pada hasil yang bertujuan untuk

upaya yang dilakukan oleh Departemen Silvikultur,

memaksimalkan tingkat produksi, tetapi sekarang telah

Fakultas Kehutanan untuk mengadakan forum ilmiah ini,”

berubah menjadi input, proses dan hasil yang terintegrasi

jelasnya.

untuk mempertahankan fungsi ekosistem hutan untuk
mencapai keberlanjutan ekosistem. Silvikultur tropis ini
memainkan peran penting. Karena seni dan ilmu
mengendalikan pembentukan, pertumbuhan, komposisi,
kesehatan, dan kualitas hutan untuk memenuhi beragam
kebutuhan, untuk kebutuhan paradigma baru kehutanan

Ketua ICTS 2019, Dr. Ir. Prijanto Pamoengkas, MScFTrop
menyampaikan tujuan konferensi ini adalah untuk
menyebarluaskan hasil penelitian dan inovasi dalam
lingkup silvikultur tropis untuk pengembangan hutan
berkelanjutan, dan untuk memberdayakan dan

silvikultur mungkin menjadi jawaban terbaik.

meningkatkan peran silvikultur Indonesia dalam

“Sebagai universitas terkemuka di Indonesia, khususnya

pengelolaan hutan.

dalam bidang kehutanan dan pertanian, IPB University
selalu bergerak maju untuk menjawab kebutuhan akan
sistem pendidikan yang tepat di era ini. Oleh karena itu,
memperkenalkan industri pengajaran silvikultur 4.0 untuk
menjawab perlunya pendekatan silvikultur yang sesuai
untuk paradigma baru kehutanan. Industri pengajaran
adalah konsep pembelajaran yang berorientasi pada
proses penguasaan keahlian dan keterampilan untuk
menghasilkan produk yang sesuai untuk menjawab
tantangan perkembangan Era Industri 4.0,” papar Prof.

pengembangan penelitian, inovasi, dan kebijakan

Kegiatan yang didukung oleh Regional Fire Management
Resource Center-Southeast Asia (RFMRC-SEA) SEAMEOBIOTROP Pusat Studi Lingkungan Universitas Maryland
(UMCES), Komunitas Silvikultur Indonesia (MASSI) dan
Himpunan Profesi Tree Grower Community Departemen
Silvikultur Fakultas Kehutanan ini dihadiri sekitar 200
peserta dari akademisi, peneliti, praktisi, dan pembuat
kebijakan dari Indonesia, AS, Jerman, Jepang, Malaysia,
Korea Selatan, dan Australia. (dh/ris)

Dodik.
Senada dengan Prof. Dodik, Ketua Departemen Silvikultur,
Dr. Ir. Noor Farikhah Haneda, MS, kurikulum pendidikan
terkait silvikultur harus terintegrasi mulai dari menanam,
perawatan hingga hasil panen, sehingga lulusan paham
betul bagaimana membangun hutan. “Keluaran dari
pembelajaran ini adalah menghasilkan lulusan yang
memiliki karakter mulia, peserta didik yang gesit, dan
memiliki kompetensi luar biasa di bidang silvikultur tropis
yang di masa depan akan dibutuhkan oleh dunia bisnis dan
industri. Industri pengajaran ini menghubungkan dan
menjembatani sains dan pasar,” kata Dr. Haneda.
Lebih lanjut Dr. Haneda mengatakan menerapkan industri
pengajaran silvikultur 4.0 membutuhkan dukungan besar
dari berbagai pemangku kepentingan. Struktur kurikulum
untuk industri pengajaran ini harus didasarkan pada
temuan dan inovasi terbaru dari penelitian dan praktik
yang dilakukan oleh para peneliti, akademisi, pengusaha,
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Gebyar Nusantara: Menggali Kembali
Kekayaan Budaya Nusantara
kita sekarang ini. Kita menyadari bahwa kini kita sudah
memasukkan era disrupsi yang mana menjaga aspekaspek budaya menjadi tantangan tersendiri. Jangan
sampai budaya lokal kita maupun budaya nusantara
terdisrupsi oleh perkembangan zaman. Gebyar Nusantara
pada tahun ini bertemakan Astinara Budaya Indonesia
yang berarti harta terpendam budaya Nusantara. Semoga
dengan terlaksananya Genus kali ini bisa menggali lagi

I

PB University kembali menyelenggarakan pembukaan

pagelaran Gebyar Nusantara (Genus) 2019 pada

Sabtu, 7/9 di Grha Widya Wisuda Kampus Dramaga,

Bogor. Rektor IPB University, Dr Arif Satria mengatakan
Genus digelar untuk menghargai budaya Indonesia.

kekayaan budaya Nusantara yang kita miliki,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Pelaksana Gebyar Nusantara,
Achmad Rizky mengungkapkan bahwa Genus merupakan
potret keberagaman budaya yang ada pada mahasiswa
IPB University. Harapannya, seluruh mahasiswa dapat
mengambil dan menanamkan nilai-nilai budaya dalam
kehidupan kemahasiswaan. (Dino/Zul)

“Kesenian-kesenian yang kita miliki menggambarkan
keragaman budaya bangsa. Dalam inovasi dan
pengembangan teknologi kita berusaha untuk
menginspirasi dunia, namun dalam kehidupan sehari-hari
kita pun harus bisa menginspirasi dunia dengan budaya
dan kesenian yang kita miliki. Kesenian merupakan sebuah
hal yang sangat penting. Kini kesenian sudah menjadi
sebuah industri, menjadi alat diplomasi dan juga menjadi
instrumen-instrumen lain dalam menjaga stabilitas global.
Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan kesenian
ini untuk menjaga keberlanjutan kehidupan kita serta
menjaga stabilitas di level nasional maupun internasional,”
ujar Dr Arif.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB
University, Muhammad Nurdiansyah mengatakan bahwa
budaya merupakan identitas dari kaum muda dan anak
bangsa kita. Alasan bangsa ini berdiri pun merupakan
semangat dari keragaman budaya.
“Founding Fathers pun membangun negara ini atas dasar
kebhinekaan bangsa kita, sehingga terciptalah bangsa
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Konsumsi Pangan Olahan Indonesia Baru Capai 30 Persen
Dalam acara ini ada banyak riset terkait ketersediaan,
keamanan dan jangkauan masyarakat terhadap pangan.
Selain itu, acara ini bekerjasama bersamaan dengan

Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia, karena sawit

sangat strategis. Indonesia sebagai penghasil Crude Palm
Oil (CPO) terbesar adalah fakta. “Namun di dalam acara ini

tidak hanya berpikir CPO di bagian hulu. Kita

mendiskusikan tantangan palm oil dapat menjadi produk

I

ndonesia tidak bisa menghentikan konsumsi

masyarakat terhadap pangan olahan. Industri pangan

olahan akan naik terus tiap tahunnya. Namun yang

perlu dilakukan adalah memastikan keamanan,

keberlangsungan, ketersediaannya jangkauan masyarakat
terhadap pangan olahan. Demikian disampaikan Prof. Nuri

Andarwulan, Kepala Pusat Southeast Asian Food,

Agricultural Science and Technology (Seafast Center),

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LPPM) IPB university.
Dr. Nuri menyampaikan produk pangan segar dinilai
kurang terjangkau dan terlokalisir. “Selain itu konsumsi

produk pangan olahan Indonesia saat ini masih 30 persen.

Berada lebih sedikit di bawah Brazil yang 35 persen.

Sementara negara maju sudah 50 sampai dengan 60

persen dari total konsumsi,” kata Dr. Nuri. Keberlanjutan

pangan menjadi isu penting yang dibahas dalam 2nd

SEAFAST International Seminar "Facing Future Challenge,
Sustainable Food Safety, Quality and Nutrition" in

Conjunction with 1st International Seminar on Oil Palm
"Strengthening Research, Competitiveness and

Sustainability in Oil Palm Industry". Acara ini

diselenggarakan oleh Seafast Center IPB University, di IPB

International Convention Center (IICC), Bogor, pada 4 - 5
September 2019.

hilir yang punya nilai tambah tinggi, banyak riset yang

dishare dalam seminar ini. Selain itu dibahas terkait isu
kontaminan di dunia sawit menjadi barrier terhadap
pedagangan, perusahaan harus memperhatikan,
bagaimana mitigasinya,” ucapnya.

Harapan melalui acara ini implementasi keamanan pangan
itu semakin meningkat di Indonesia. Selain itu diseminasi
produk teknologi pangan yang dihasilkan juga meningkat
mutunya.
Ketua Panitia, Dr. Ing. Azis Boing Sitanggang, STP, MSc
menyampaikan poin penting dalam seminar ini adalah

keberlanjutan seperti yang disebut Jurnal Nature bahwa

ada sembilan faktor di bumi terkait keberlangsungan

kehidupan manusia. “Tiga faktor dari sembilan sudah

rusak, yaitu keanekaragaman hayati, nitrogen circle dan

perubahan iklim. Bicara kehidupan ke depan bagaimana
untuk hidup dengan layak, pangan memiliki peran
penting,” kata Dr. Azis.

Lebih lanjut Dr. Aziz mengatakan, “Saya berharap melalui

seminar ini akan dapat menumbuhkembangkan semangat
dari para peneliti, dengan melihat perkembangan yang

ada, ada network untuk menghasilkan inovasi mengatasi
masalah bangsa. Harus ada partnership antara
Academician, Business, Government dan Community.”

Hadir pembicara dari Amerika, India dan Malaysia. (dh/ris)

Lebih lanjut Prof. Nuri Andarwulan menyampaikan dalam
seminar ini dibahas terkait tantangan pangan yang

berkelanjutan. Keberlanjutan pangan yang dibahas kali ini
meliputi lingkup Indonesia dan keberlangsungan pangan di

dunia. Tantangan yang harus dipikirkan para saintis adalah
tidak hanya ketersediaan pangan tapi human resourches.

Diskusi mengarah kepada kompetensi human resourches

terkait sistem pangan yang tahan, aman dan
berkelanjutan.
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Dinas Ketapang Sergai Gandeng IPB University
Tingkatkan Populasi Ternak Sapi Tebingtinggi
maupun kuantitas hewan, harus melalui Standard
Operating Procedure (SOP) dan pedoman-pedoman yang
ada.
"Kami akan melakukan penilaian dan monitoring sesuai
dengan pedoman dan SOP yang dalam waktu dekat akan

P

uluhan peternak sapi potong yang tergabung

dalam tiga kelompok dari Kecamatan Pegajahan,
Dolokmasihul dan Sipispis tampak antusias

mengikuti program Sekolah Peternakan Rakyat (SPR),
Sabtu (7/9) di Aula Pondok Bali Lestari, Jalan Deblod
Sundoro, Kota Tebingtinggi.
SPR merupakan program unggulan dari Dinas Ketahanan
Pangan (Ketapang) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai)
hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University
sejak 2016 lalu. Tujuannya adalah untuk melahirkan
peternak sapi yang profesional, mandiri, dan berdaulat.
Kadis Ketapang Sergai, M. Aliyuddin SP, MP di hadapan
kelompok peternak saat membuka SPR 2019 mengatakan
kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan ini juga
bertujuan untuk menggenjot populasi sapi potong yang
akhir-akhir ini sangat dibutuhkan masyarakat karena
harga jualnya cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan visi dan
misi Kabupaten Sergai agar tercipta peternak-peternak
yang inovatif dan berkelanjutan.
"Dengan adanya program SPR, populasi ternak di Sergai
telah membuahkan hasil cukup memuaskan. Saat ini

dibakukan menjadi Peraturan Bupati Sergai," jelasnya.
Sementara itu, dari LPPM IPB University, Dr Ir Afton
Atabany, MSi menyampaikan bahwa pihaknya dalam SPR
ini lebih menekankan bagaimana caranya menyemangati
peternak untuk giat dalam mengurus hewan ternaknya.
Dia menilai, setiap peternak minimal harus menjadi
manager dengan kategori 25 ekor ternak per keluarga.
Menurutnya, dalam SPR ini para peternak diajarkan
bagaimana cara pemasaran hewan ternak, pengenalan
berbagai penyakit dan pencadangan makanan yang
bernutrisi tinggi bagi hewan ternak."Intinya, kami
menginginkan para peternak yang mengikuti SPR dapat
menjadikan pola beternak masyarakat menjadi lebih baik
dan dapat ditularkan ke peternak-peternak yang lainnya,”
imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan kelompok ternak dari
Kecamatan Pegajahan, Srianto mengucapkan rasa
terimakasihnya kepada Dinas Ketapang Sergai maupun
LPPM IPB University yang mengajarkan tata cara beternak
yang baik. Srianto berharap, Dinas Ketapang Sergai terus
berkelanjutan untuk membimbing para peternak dalam
hal kemajuan serta pengembangan usaha peternakan.
(Mrf/awl/Zul)

Kabupaten Sergai berada di peringkat keempat populasi
ternak terbanyak se-Sumatera Utara (Sumut)," ujarnya.
Harapannya para kelompok yang sudah mengikuti
program SPR dapat mengembangkan ternak sapi dan
menampilkan ternak-ternak terbaiknya.
Sedangkan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas
Ketapang Sergai, drh Andarias Ginting MSi menjelaskan
kepada para kelompok peternak terkait permohonan
bantuan ke pemerintah guna peningkatan kualitas
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Meriahkan Dies Natalis ke 56 IPB University,
UKM Panahan Gelar National Indoor Archery Competition

U

nit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) Panahan IPB
University gelar National Indoor Archery
Competition di Gymnasium Kampus Dramaga,
Bogor (6/8). Ratusan peserta hadir dari berbagai daerah di
Indonesia untuk bersaing dalam sembilan kategori
kompetisi mulai dari kategori Sekolah Dasar (SD) hingga
kategori dewasa. Pada pembukaan tersebut, turut hadir
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Dr.
Ir. Drajat Martianto, Sekretais Umum Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Kota Bogor, Bernhard Nicolas
Lumowa serta Sekretaris Umum Persatuan Panahan
Indonesia (PERPANI) Jawa Barat, Ryan Agung Hendriana.
Pada kesempatan tersebut, Dr. Drajat Martianto
menyampaikan bahwa National Indoor Archery
Competition merupakan momen yang sangat penting
karena acara ini merupakan bagian dari rangkaian Dies
Natalis ke-56 IPB University. “Hari ini, saya pun sangat
bangga melihat animo anak muda ternyata sangat tinggi
dengan olahraga panahan. Panahan ini sangat penting
bagi anak muda yang sedang dalam fase pertumbuhan,
apalagi kita semua sepakat bahwa panahan mengajarkan
kita untuk fokus. Fokus ini tentu sangat bermanfaat bagi
anak-anak muda yang sedang menempuh pendidikan,”
ujarnya.
Drh. Mokhamad Fakhrul Ulum, M.Si selaku Pembina UKM
Panahan IPB University menyampaikan bahwa kejuaraan
indoor ini merupakan yang ketiga diadakan IPB University.

Sementara itu Ryan Agung Hendriana menyampaikan rasa
bangganya atas terlaksananya kompetisi kali ini.
Menurutnya, melihat antusias masyarakat terhadap
olahraga panahan, Perpani Jawa Barat akan mulai
membangun regulasi yang lebih baik terkait pelaksanaan
kompetisi indoor maupun outdoor agar dapat maksimal
dalam penyerapan peserta serta ketersediaan
sumberdaya manusia untuk wasit dan panitia
pelaksananya.
“Saya ingin berterimakasih kepada panitia dan seluruh
pihak yang telah membantu penyelenggaraan acara ini.
Kami juga ingin menyampaikan bahwa di Jawa Barat ini,
animo masyarakat dalam olahraga panahan ini sudah
sangat tinggi sekali. Mulai dari penggemarnya,
penghobinya hingga yang serius berniat menjadi atlet
panahan,” ujarnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Bernhard Nicolas
Lumowa. Bernhand berikan penghargaan kepada
mahasiswa IPB University yang berhasil menggelar event
kompetisi sebesar ini.
“Kompetisi ini memang saya rasa sangat penting untuk
menjadi pembuka, karena saya melihat mayoritas yang
hadir saat ini adalah mulai dari usia SD sampai
mahasiswa. Usia-usia inilah yang sangat dibutuhkan KONI
untuk diikutsertakan dalam proses pembibitan atlet. Maka
saya berharap betul kompetisi semacam ini bisa terus
rutin dilaksanakan setiap tahun agar atlet kita makin tinggi
jam terbangnya. Ketika kompetisi ini bisa melahirkan atlet
panahan profesional tentu sangat baik mengingat
perhatian pemerintah terhadap para atlet-atlet kita sudah
semakin baik dengan adanya pesangon dan pengangkatan
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya.
(dinof/Zul)

“Biasanya kami melaksanakan kompetisi outdoor di
lapangan belakang Gymnasium ini. Terakhir kali kami
melaksanakan kejuaraan yang bersifat indoor ini adalah
pada 2007 silam. Kami berharap, pelaksanaan acara ini
bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kekurangan
yang berarti. Selamat Bertanding,” ujarnya.
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Mahasiswa Biokimia IPB University Pelajari
Penyakit Menular Seksual Melalui UBIQUINON 2019

A

ngka penderita penyakit menular khususnya

ilmu biokimia. UBI Talks berisi seminar dan talkshow yang

penyakit menular seksual semakin meningkat

menghadirkan pembicara yang membahas tema terkait

setiap tahunnya. Organisasi Kesehatan Dunia,

penyakit menular di Indonesia, termasuk penyakit menular

World Health Organization (WHO) menyatakan lebih dari
satu juta orang di dunia didiagnosis menderita Penyakit
Menular Seksual (PMS) setiap harinya. Penyakit menular
seksual yang menyerang organ seksual itu meliputi
klamidia, gonore, trikomoniasis dan sifilis. Prihatin akan
hal tersebut, Community of Research and Education in
Biochemistry (CREBs) IPB University melalui divisi
Research and Education (REDUCTION) mengadakan
kegiatan UBIQUINON (Using Biochemistry to Inspect an
Unique Phenomenon) yang fokus pada pengkajian
penyakit menular seksual di Indonesia.
UBIQUINON merupakan acara seminar, talkshow, dan
kompetisi karya tulis mengenai isu yang berkaitan dengan

seksual.
Dr Syamsul Falah, Ketua Departemen Biokimia IPB
University mengatakan kegiatan ini merupakan wadah
bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan terkait
kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan ilmu biokimia,
seperti isu-isu kesehatan yang trend saat ini.
“Tingginya peningkatan suatu penyakit, seperti penyakit
menular harus diiringi dengan perkembangan penelitian
terkait penyakit tersebut. Ini akan menarik dan semoga
bisa memotivasi mahasiswa untuk menjaga kesehatan
dari penyakit menular dan mencoba mengembangkan
riset terkait penyakit tersebut,” papar Dr Syamsul dalam
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sambutannya di Auditorium Fakultas Matematika dan

laboratorium diawali dari deteksi, screening, dan diagnose

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, Kampus

penyakit.

Dramaga Bogor (8/9).

“Penanganan skala lab penyakit menular seksual ini

Hadir sebagai pembicara seminar, dr Husnawati, M.Si,

melibatkan tiga bagian yaitu mikrobiologi, biomolekuler,

dosen biokimia di IPB University yang memaparkan terkait

dan imunitas. IMS merupakan penyakit kompleks yang

penyakit menular seksual dalam pandangan biokimia.

harus ditangani secara serius oleh dokter yang

Penyakit menular seksual akan menggangu sistem tubuh,

bersangkutan. Saya berharap, anak muda atau mahasiswa

dampaknya complicated karena mempengaruhi sistem

selalu memperkuat proteksi diri untuk mencegah

imun.

terinfeksi penyakit menular seksual,” papar dr Niken.

“Wawasan terkait infeksi menular seksual (IMS) ini sangat

Rangkaian UBIQUINON 2019 juga dilengkapi dengan

penting untuk mencegah agar tidak terjangkit penyakit

Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat mahasiswa nasional. Ada

IMS. Umumnya IMS malah tidak menimbulkan gejala

10 tim yang lolos babak presentasi untuk bertanding

sama sekali. Itu sebabnya penyakit ini sulit untuk

dalam acara ini. Ahmad Nurdin, selaku Ketua Pelaksana

didiagnosis sampai komplikasinya sudah muncul serius,

mengharapkan event ini menjadi langkah untuk menjaga

untuk itu, menjaga diri dari pergaulan bebas dan

gaya hidup agar dapat mencegah ataupun mengatasi

semacamnya menjadi prioritas,” papar dr Husna.

penyakit infeksi menular seksual. (husna/Zul)

Sementara itu pada kegiatan talkshow menghadirkan dua
pembicara yang kompeten dalam masalah penyakit
menular seksual. Dr. Hanny Nilasari yang merupakan
pakar penyakit kulit dan kelamin yang aktif di
Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia
(PERDOSKI) menekankan bahwa peningkatan kasus IMS
yang signifikan menjadi sangat mengkhawatirkan.
Wawasan atau pengetahuan terkait bahaya dan risiko IMS
menjadi salah satu tameng diri agar bisa terjaga dari
penyakit tersebut.
“Saya yakin untuk kalangan mahasiswa terutama
mahasiswa yang hadir di sini sudah paham betul dampak,
bahaya dan risiko dari IMS ini. Kami mengharapkan, para
mahasiswa sebagai penyambung suara dari kami, sebagai
penyebar ilmu yang peduli terhadap kesehatan khususnya
masalah penyakit menular seksual,” imbuh dr Hanny.
Selain dr Hanny, hadir juga dr Niken Wastu Palupi selaku
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK)
Jakarta. Melalui pengalaman dr Niken di laboratorium,
prosedur penanganan infeksi menular seksual di
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IT Today IPB University Ungkap Bentuk Interaksi Manusia
di Masa Depan
“Antusiasme para peserta diharapkan dapat mengubah
persepsi masyarakat yang memandang takut terhadap
kemajuan teknologi, seperti teknologi Artificial Intelligence
dan lain-lain,” papar Irfan, selaku Ketua Pelaksana IT Today
2019.
IT Today juga menghadirkan lima pembicara yang berasal
dari penggerak startup nasional dan perusahaan IT. Yakni
Nanda Putra selaku founder Tanijoy, Nayoko Wicaksono
selaku CEO Algoritma, On Lee selaku CEO dari GDP
Venture, Fahri Amirullah selaku VP of Growth dari
Kitabisa.com dan Senja Lazuardy selaku CTO WIR group,
perusahaan yang bergerak di bidang Augmented Reality
(AR).

S

ekarang kita mampu menikmati manfaat kemajuan
teknologi informasi dan tanpa bisa ditolak
Information dan Technology (IT) selalu
berkembang. Hal ini disampaikan Kepala Departemen Ilmu
Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA) IPB University, Prof Agus Buono saat
membuka IT Today di Auditorium Common Class Room
(CCR), Kampus Dramaga, Bogor (8/9). Acara yang digelar
oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer (Himalkom) ini
mengusung tema “Revolutionize The World with Future
Technology” yang menggambarkan kemajuan suatu
negara juga membutuhkan peran dari masyarakatnya,
khususnya di bidang teknologi informasi.
IT Today terdiri dari beberapa rangakaian acara seperti
kompetisi, workshop, dan seminar. Cabang kompetisi pada
IT Today yaitu AppsToday, HackToday, dan Data Science
Competition.

“Manusia dan komputer pada dasarnya keduanya
tersusun dari bahan fundamental yang berbeda, manusia
dengan sekelumit reaksi kimia dalam tubuhnya,
sedangkan mesin (AI) tersusun atas reaksi elektrik yang
terprogram. AI tidak menggantikan manusia, justru
mengerjakan sesuatu yang membantu agar pekerjaan
manusia bisa lebih efisien,” jelas On Lee.
Selain itu perkembangan IT saat ini mempengaruhi
berbagai aspek termasuk suatu fenomena yang dahulunya
tidak pernah dibayangkan oleh manusia lima tahun lalu.
Bahasan terkait future technology for human interaction
disampaikan oleh Fahri Amirullah. Menurut Fahri, melalui
kemajuan teknologi mampu meningkatkan gotong royong,
seperti penggalangan dana melalui platform galang dana
yang mampu menolong sesama tanpa batasan jarak.
“Inilah bentuk interaksi manusia di masa mendatang,”
papar Fahri yang merupakan alumni Departemen Ilmu
Komputer IPB University. (Husna/Zul)

AppsToday menjadi wadah bagi peserta untuk menjadi
generasi developer baru yang kreatif dan inovatif untuk
memajukan daya saing Indonesia di bidang Teknologi
Informasi dan Komputasi (TIK). HackToday atau yang lebih
dikenal dengan Capture the Flag adalah lomba dalam
bidang keamanan teknologi informasi yang mengharuskan
peserta untuk mencari celah-celah keamanan jaringan
sehingga peserta mampu untuk menembus target yang
disediakan oleh panitia. Data Science Competition
merupakan kompetisi bertaraf nasional dalam bidang
analisis data yang akan menghasilkan suatu pola atau
prediksi dari suatu data.
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Kelas Akademi Keluarga Hebat Indonesia 2019
Bantu Warga Kabupaten Bogor Cegah Stunting
(AKHI) Kelas 1000 HPK di 10 Desa Prioritas Stunting
Kabupaten Bogor. Dalam program pendidikan keluarga ini,
tidak hanya materi pelaksanaan fungsi keluarga tetapi
juga perawatan kehamilan dan pengasuhan anak untuk
penanganan masalah tumbuh kembang anak, termasuk
stunting.

S

tunting merupakan permasalahan gagal tumbuh
dan kembang pada balita akibat kekurangan gizi
kronis dalam jangka waktu yang lama. Biasanya
terjadi sejak dalam masa kandungan, masa awal bayi baru
lahir dan baru akan nampak ketika anak usia dua tahun.
Pencegahan stunting saat ini merupakan prioritas dari
pemerintah. Berdasarkan data dari WHO tahun 2018, satu
dari tiga anak di Indonesia menderita stunting. Oleh
karena itu, penanganan stunting yang paling tepat adalah
pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak hamil
sampai usia dua tahun.
Adanya permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi
keluarga tersebut menunjukkan bahwa fungsi keluarga
dalam menjaga, menumbuhkan dan mengembangkan
kualitas anggota keluarganya belum dapat dilaksanakan
secara optimal.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi
permasalahan yang dihadapi keluarga dan menegakkan
kembali fungsi keluarga adalah melakukan pemberdayaan
keluarga melalui pendidikan keluarga. Pemberdayaan
keluarga pada dasarnya adalah membangun kemampuan
keluarga untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang
lebih baik secara sinambung.
Pemberdayaan keluarga melalui proses pendidikan
keluarga merupakan salah satu intervensi gizi sensitif
yang dilakukan untuk penanganan stunting dalam jangan
panjang. Bersama dengan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana (BKKBN), Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor
dan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen (IKK),
Fakultas Ekologi Manusia (Fema) IPB University
melakukan program Akademi Keluarga Hebat Indonesia

Pada pembukaan Kelas AKHI 2019 di Desa Pabuaran
Kecamatan Sukamakmur, (2/9), Kepala Desa Pabuaran,
Atika Pauzi menyatakan dengan adanya program ini
harapannya dapat mengurangi kejadian stunting di Desa
Pabuaran dan ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini dapat
menerapkan ilmu yang didapat di rumah masing-masing
serta dapat menyebarluaskan pengetahuan yang di dapat
selama kegiatan AKHI 2019 kepada anggota keluarga
maupun tetangga di lingkungan rumah.
Edukasi keluarga menjadi hal yang penting diberikan
kepada keluarga sebagai modal utama dalam
pembangunan keluarga sejahtera dan pembentukan
sumberdaya manusia yang berkualitas. Keunikan pada
program ini adalah peserta yang dilibatkan tidak hanya
istri saja namun para suami juga dapat mengikutinya.
Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengasuhan kepada
anak tidak hanya menjadi tanggung jawab istri tetapi juga
diperlukan peran aktif serta dukungan dari suami dalam
praktik pengasuhan untuk mengurangi serta mencegah
terjadinya stunting pada anak.
“Ke depannya lokasi-lokasi yang menjadi lokus stunting
dapat berkurang serta Indonesia memiliki Sumberdaya
Manusia (SDM) berkualitas dan ibu-ibu Indonesia memiliki
anak-anak yang sehat, cerdas dan berkarakter sehingga
penting untuk mengikuti kegiatan AKHI 2019 selama 16
kali pertemuan. Di program ini ibu-ibu akan mendapatkan
tambahan ilmu khususnya dalam pengasuhan,” ujar Dra.
Maria Evi, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak –
BKKBN RI.
Sementara itu, Dr Tin Herawati selaku Ketua Departemen
IKK menyatakan bahwa dua tahun pertama kehidupan
sangat menentukan kualitas SDM di masa yang akan
datang sehingga adanya pendidikan keluarga di setiap
wilayah sangat diperlukan. (fika/Zul)
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