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Prof Yusram Massijaya, Ketua dewan Guru Besar IPB University
Terpilih sebagai Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API) 2019-2024

K

etua Dewan Guru Besar (DGB) IPB University, Prof
Yusram Massijaya terpilih sebagai Ketua Asosiasi
Profesor Indonesia (API) Periode 2019-2024.
Pemilihan berlangsung bersamaan dengan digelarnya
Seminar dan Kongres Ke-2 Asosiasi Profesor Indonesia
(API) di IPB International Convention Center (IICC), Kampus
IPB Banarangsiang, Bogor, 26/11.
Prof Yusram menyampaikan, terkait API, seminar dan
kongres ini merupakan kegiatan ke-3 yang diamanatkan
kepada DGB IPB University. Sebelumnya, DGB IPB
University telah menyelenggarakan Seminar Ikatan
Profesor Indonesia Malaysia (IPIMA) pada tahun 2015 di
Bogor dan Seminar IPIMA tahun 2017 di Malaysia.
DGB IPB University sejak awal merancang API, telah
berperan aktif dengan menghasilkan rumusan kebijakan
usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ke depannya, DGB IPB
University dapat memberikan solusi pada berbagai

persoalan bangsa lebih banyak lagi.
Terkait dengan peningkatan SDM di Indonesia, Rektor IPB
University, Prof Dr Arif Satria menyampaikan para
profesor di Indonesia harus terus menginspirasi. Seperti
dalam pepatah the great teacher is inspiring. “Guru yang
hebat adalah guru yang bisa menginspirasi, melalui
inspirasinya dapat mendorong masyarakat untuk maju,”
ungkapnya.
Ketua API periode sebelumnya, Prof Sofian Effendi, MPIA
menyampaikan pentingnya peran API terhadap ilmu
pengetahuan untuk mendorong perubahan bangsa.
Khususnya, untuk memberikan sumbangan pemikiran dan
aksi nyata bagi pembangunan jangka menengah dan
jangka panjang. Dikatakannya, melalui API dan para
ilmuwan ini diharapkan dapat melakukan analisis maupun
menelaah kebijakan publik yang dapat memberikan
masukan bagi pemerintah. (Dh/RA)
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Mahasiswa IPB University Kembangkan Robot
Pendeteksi Korban Bencana Tanah Longsor
dikarakterisasi dengan baik oleh distribusi gradien
intensitas lokal atau arah tepi. Bahkan tanpa pengetahuan
yang tepat tentang posisi gradien atau tepi yang sesuai.
Penggunaan fitur HOG dipilih karena petunjuk shapebased yang dimilikinya lebih efisien.
Sementara E-PUCK v2 adalah robot beroda burukuran
mini yang sudah memiliki berbagai fungsi dan sering
digunakan sebagai robot untuk menguji algoritma swarm.

I

ndonesia merupakan wilayah yang rentan terkena

bencana tanah longsor. Seringkali bencana ini terjadi di

daerah pemukiman padat penduduk sehingga

memakan banyak korban. Pencarian korban tanah longsor
adalah hal yang sulit dan berisiko. Risiko yang mungkin
terjadi adalah adanya longsor susulan, tergelincir akibat
pijakan yang tidak seimbang, tertimpa reruntuhan dan lain
sebagainya.
Untuk mengurangi risiko dalam upaya penyelamatan
korban bencara longsor, mahasiswa Departemen Ilmu
Komputer IPB University, Muhammad Harits Arrazi,
mengembangkan suatu metode pendeteksian korban
bencana untuk robot search and rescue. Pendeteksian
korban dilakukan dengan metode Thermal Imaging
menggunakan kamera infrared dengan fitur Histogram of
Oriented Gradients (HOG). Dalam melakukan riset ini,
Harits dibimbing oleh Dr Karlisa Priandana dan Wulandari,
MAgr.Sc.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model
klasifikasi korban bencana longsor menggunakan fitur
HOG dari data citra suhu untuk robot search and rescue
menggunakan robot EPUCK v2. Dalam penelitian ini,
Raspberry Pi ditambahkan ke robot untuk memperkuat
kemampuan komputasi robot.
HOG merupakan fitur citra yang dapat merepresentasikan
distribusi dan arah dari tepi gradien pada citra. Ide dasar
dari pemakaian HOG dalam pendeteksian manusia adalah
penampilan dan bentuk objek lokal seringkali dapat

E-PUCK mempunyai kemampuan komputasi, sambungan
inter-integrated circuit (I2C), serial peripheral interface
(SPI), dan kapasitas penyimpanan yang terbatas.
Penggunaan Raspberry Pi 3 digunakan untuk mengatasi
masalah keterbatasan kemampuan komputasi tersebut.
Kamera FLIR Lepton 2.0 50 degrees shutterless digunakan
dalam pengembangan robot karena kamera ini kompatibel
dengan Raspberry Pi 3. Selain itu, ukuran kamera ini cukup
kecil dan harganya terjangkau. Alasan lain pemilihan
kamera FLIR adalah karena kamera ini bekerja dengan
prinsip thermal imaging, sehingga tepat untuk mendeteksi
korban longsor yang mungkin terhalang oleh reruntuhan
bangunan atau tertimbun tanah.
Kamera thermal imaging dapat menangkap citra suhu,
yang memungkinkan deteksitubuh manusia secara
independen dari kondisi pencahayaan. Hasil data berupa
fitur HOG dari citra kamera kemudian diklasifikasikan
dengan tiga metode klasifikasi yang berbeda untuk
dibandingkan. Yaitu Support Vector Machine (SVM), KNearest Neighbor (KNN) dan random forest.
“Penelitian menunjukkan bahwa secara simulasi, metode
SVM kernel linear dengan menggunakan ukuran sel fitur
HOG tertentu memiliki nilai akurasi yang baik. Pengujian
model ini pada robot secara langsung menunjukkan
bahwa model ini memiliki kemampuan identifikasi korban
yang baik. Penelitian ini akan dilanjutkan dengan
menambahkan kemampuan robot untuk berkoordinasi
dengan robot lainnya (multi-agent systems) sehingga
proses pencarian dan evakuasi korban longsor dapat
dilakukan dengan efektif,” ujarnya. (dh/Zul)

2

Youtuber IPB University Ini
Mudahkan Kita Dapat Pemasukan Tambahan
tidak, siap-siap katakan selamat tinggal.
Nabila mengaku bahwa mengunggah video secara rutin ini
bukanlah pekerjaan mudah. Dalam seminggu, notifikasi
dari channel Nabnab Rahmadani akan muncul dua kali.
Namun sebelum itu, Nabila butuh kerja keras selama
seminggu penuh.
“Mulai dari Jumat, Sabtu dan Minggu aku fokus meriset
aplikasi. Biasanya aku dapat satu atau dua aplikasi. Di sini,
ketelitian kita diuji. Mencari aplikasi yang dapat dipercaya
seperti mencari jarum dalam jerami. Untuk
merekomendasikan aplikasi penghasil uang, saya harus
benar-benar selektif. Setelah itu, aku bikin skripnya.
Minggu malam baru take video. Senin atau Selasa aku
upload video ke Youtube. Rabu aku mulai riset lagi, Kamis
dan Jumat aku bikin video, lalu upload lagi,” ujarnya.

Y

ouTube kini telah menjadi platform baru yang
menggeser preferensi orang menonton televisi.
Rasa-rasanya tidak berlebihan jika dikatakan
bahwa mayoritas anak muda punya keinginan jadi
Youtuber. Bukti eksistensi diri, faktor ekonomi,
pengalaman baru, koneksi baru dan lain sebagainya
menjadi alasan kenapa youtuber menjadi preferensi
profesi zaman now. Tapi, tentu saja, menjadi youtuber
tidak semudah yang dibayangkan banyak orang.
Adalah Nabila Rahmadani, mahasiswi dari Departemen
Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University yang memulai
karir Youtuber-nya dari nol. Nabila tidak memiliki mentor,
ia belajar sendiri bagaimana menjadi youtuber. Sekarang
sudah mempunyai 82,2 ribu subscribers. Bermodalkan
kamera ponsel, Nabila memberanikan dirinya mewujudkan
angan yang telah ia miliki sejak mulai kuliah.
Channel Youtube-nya bernama Nabnab Rahmadani.
Channel ini rutin memberikan informasi mengenai aplikasi
yang dapat menjadi sumber pemasukan. Nabila juga rajin
memberi tips dan trik mencari penghasilan tambahan.
Alasan ia mengangkat konten tersebut karena mahasiswi
yang sudah berkarya sejak semester awal perkuliahan ini
percaya bahwa menghasilkan uang atau mencari
pekerjaan tidaklah sulit, apalagi di era yang serba digital.
Konten menarik dan bermanfaat tentu bukan satusatunya poin yang membuat channel youtube Nabila
tumbuh dengan pesat. Strategi dan ketekunan, mungkin
inilah poin vital yang tak boleh dilewatkan. Algoritma
Youtube mengharuskan pemain di dalamnya mengunggah
video secara rutin agar tetap dalam orbit pencarian. Kalau

Latar belakang pendidikan Nabila pun membantunya
dalam mengembangkan channel miliknya. Mempelajari
mengenai product design di bangku kuliah, Nabila belajar
bahwa menganalisis dan tahu preferensi konsumen
sangatlah penting. “Aku bagusin di riset. Aku tahu apa
yang penonton mau dan apa yang mereka ingin lihat,”
tambahnya.
Prinsip yang selalu ia pegang adalah kualitas video dan
aplikasi yang direkomendasikannya. Bagi Nabila, kepuasan
dan kepercayaan viewer adalah yang terpenting. “Aku
ingin dikenal sebagai Nabila yang channelnya bermanfaat,”
tambahnya.
Profesi Youtuber bagai fenomena gunung es. Yang terlihat
di permukaan adalah hasil dari usaha demi usaha yang
dilakukan. Seperti yang dikatakan Nabila, kehidupannya
setelah menjadi Youtuber sangat berbeda dari
sebelumnya. Ia terus mendorong dirinya untuk belajar dan
menganalisis kebutuhan konsumen.
Nabila yakin bahwa semua orang punya keinginan. Dan
untuk mewujudkannya, dibutuhkan keberanian untuk
menaklukkan kelemahan yang ada dalam diri sendiri. Ada
beberapa tips yang dibagikan Nabila. Yakni perbanyak
belajar dan bertanya dengan orang yang sudah memulai
lebih dulu. Manfaatkan waktu muda untuk mencoba
sesuatu yang baru.
“Tidak punya kamera dan perangkat lainnya atau tidak
bisa bicara di depan kamera bukan alasan untuk tidak
mencoba. Cita-cita menjadi Youtuber hanya akan tercapai
jika berani belajar dan mencoba. Selamat berkarya!”
imbuhnya. (ASK/Zul)
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Tim IPB University Sabet Juara 3 Tenis se-Kota Bogor
Ekonomi dan Manajemen/FEM), Prof Dadang (dosen
Fakultas Pertanian/Faperta), Prof Komang Wiryawan

(dosen Fakultas Peternakan/FAPET), Prof Didik Suharjito
(dosen Fakultas Kehutanan/Fahutan), Dr Lilik Pijantoro

(dosen Fakultas Teknologi Pertanian/Fateta), Soleh
Hidayat, SE (staf tenaga kependidikan Sekolah

Pascasarjana), dan Dr Bisman Nababan (dosen Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan/FPIK).
Peserta turnamen tenis ini terdiri dari delapan instansi

T

yaitu IPB University, Perusahaan Daerah Air Minum

im IPB University berhasil menyabet juara 3

turnamen tenis antar instansi dalam rangka Hari
Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-48 tahun 2019 se-

Kota Bogor. Turnamen ini digelar 12-20 November 2019.
Tim tenis IPB University terdiri dosen IPB University.
Mereka terdiri dari Dr Muhammad Findi (dosen Fakultas

(PDAM) Kota Bogor, Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Bogor, Dinas Pendidikan Kota Bogor, dan tim

gabungan yang terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR), Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Kantor Imigrasi dan Detasemen Polisi Militer.

Turnamen tenis ini memainkan format tim beregu dimana
satu tim terdiri dari tiga pasangan ganda putra. (findi/ris)

LPPM IPB University Pamerkan Inovasi IPB University
pada Muktamar ke-5 STII
inovasi di IPB University sangat banyak dan bisa

dikolaborasikan dengan STII supaya inovasi tersebut bisa
bermanfaat bagi petani. "IPB University siap membantu
masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dengan cara menerjunkan mahasiswa melalui

program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dan IPB Goes

to Field (IGTF) serta menerjunkan fasilitator/alumni IPB

University ke masyarakat melalui program Stasiun Lapang

Agro Kreatif (SLAK). Selain itu, IPB University juga

menghadirkan dosen Guru Besar dan non Guru Besar IPB

L

University melalui Program Dosen Mengabdi,” ujarnya.
embaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) IPB University menghadiri undangan

Kegiatan Muktamar kelima Serikat Tani Islam

Indonesia (STII) di Pesantren Darul Fallah, Bogor, Jawa
Barat. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Kepala Bidang

Pengabdian kepada Masyarakat LPPM IPB University, Prof
Sugeng Heri Suseno yang juga mewakili Rektor IPB

University berkesempatan menyampaikan hasil inovasi
IPB University kepada peserta muktamar, Sabtu (23/11).
Dalam paparannya, Prof Sugeng menyampaikan bahwa

Sekretaris Jenderal STII, Fathurrahman Mahfudz
mengatakan, “Kita ingin mengembalikan spirit temanteman supaya memiliki komitmen penuh dan menyeluruh

terhadap dunia pertanian.” Hal ini dikuatkan dengan

pernyataan Ketua pelaksana muktamar, Nu’man Iskandar,

“Indonesia merupakan negara agraris sehingga hal

tersebut menjadikan hampir sebagian bahan makanan

dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Tentu potensi ini
harus kita kelola dengan baik dan kita bisa berkolaborasi
dengan IPB University.” (Dng/Awl/RA)
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Masyarakat Lampung Belajar
Gunakan Oodevnya IPB University

D

inas Perikanan Tulang Bawang Udik Provinsi

Lampung melakukan sosialisasi kepada

masyarakat dan siswa SMKN 1 Tulang Bawang

Udik mengenai budidaya ikan lele dengan menggunakan

inovasi dari IPB University yakni Oodev. Hormon Oodev
adalah inovasi dari Dr Agus Oman Sudrajat, dosen dari

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Kedatangan
Tim IPB University disambut oleh Kepala Bidang Perikanan
Budidaya Tulang Bawang Udik, Setyono Jati Utomo di Balai

Benih Ikan (BBI) Kampung Marga Kencana Kecamatan

Tulang Bawang Udik Provinsi Lampung, (25/11). Kegiatan

ini dihadiri oleh 32 orang peserta, 13 orang perwakilan
dinas perikanan, dan 4 orang penyuluh perikanan.
Dr Agus Oman Sudrajat menjelaskan, Oodev ini

merupakan salah satu produk yang membuat ikan cepat

berkembang biak tanpa menunggu masa kawinnya.

Dalam kesempatan ini, Setyono Jati Utomo
menyampaikan bahwa sosialisasi ini dapat menambah

wawasan bagi para masyarakat (pembudidaya) akan

potensi perikanan yang tinggi di kampung Marga Kencana

Kecamatan Tulang Bawang Udik.

“Selain itu, pembudidaya ikan dapat membentuk suatu
kelompok budidaya yang dilaksanakan secara bersamasama dengan pembagian divisi yang berbeda-beda.

Sehingga kegiatan budidaya dapat memberi keuntungan
yang lebih besar dari sebelumnya pada setiap pelaku

usaha dan memiliki target pasar yang luas,” imbuhnya.
Harapannya, setelah sosialisasi ini motivasi masyarakat
mulai terbangun dengan adanya inovasi Ooodev yang
telah diberikan. Sehingga inovasi ini dapat langsung

diaplikasikan pada kegiatan budidaya untuk meningkatkan

“Meskipun diberikan Oodev, ikan tetap melalui proses

produktivitas tanpa mengkhawatirkan pergantian musim.

bunting tanpa menunggu masa kawin. Selain itu, beberapa

Setelah sosialisasi, dilakukan praktek pengaplikasian

perkawinan. Namun dengan Oodev ikan akan lebih cepat
jenis ikan yang bisa memanfaatkan Oodev yaitu ikan lele,
mas, patin, nila, gabus, betok, belut dan udang,” ujarnya.

Oodev pada pakan ikan yang dibimbing langsung oleh Dr
Agus Oman Sudrajat selaku penemuan hormon Oodev

tersebut. (Dng/awl/Zul)
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STP IPB University Kolaborasi dengan
BBPPK Kemnaker Gelar Business Matching Event

S

cience Techno Park (STP) IPB University

dengan PT Efunding Teknologi Keuangan.

bekerjasama dengan Balai Besar Pengembangan

Penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala BBPPK-PKK

Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Lembang dan Kasubdit Inkubator Bisnis STP IPB

(BBPPK-PKK) Lembang menggelar Business Matching
Event (BME) di Yogyakarta pada tanggal 19-21 November
2019. Tema yang diangkat pada event kali ini adalah
“Membangun Keberlanjutan Usaha Melalui Sinergitas
Antara Pelaku Usaha, Industri, Binaan dan Pemerintah.

University.
Sebagai Koordinator BME, Manajer Inkubator Bisnis, STP
IPB University, Deva Primadia Almada menyampaikan
apresiasi kepada semua pihak atas output dari kegiatan
ini. Ia berharap kegiatan BME lintas inkubator dapat terus

”BME kali ini menghasilkan sebanyak 53 Surat Pernyataan

dilanjutkan dengan target output MoU yang lebih banyak.

Pertemuan Lanjutan antara mitra dan tenant, 19 Surat

Sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan

Pernyataan Minat Bekerjasama, dan 1 Memorandum of

antara tenant/startup dengan mitra. Sebanyak 12 tenant

Understanding (MoU) yang ditandatangani antara PT Zara

STP IPB University mengikuti kegiatan BME ini. (stp

Propertifarm Indonesia (Tenant STP IPB University)

ipb/RA)
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Empat Tenant STP IPB University
masuk Top 20 Pitching Kemenristekdikti

S

ebanyak empat tenant Science Techno Park (STP)

up; market size and opportunity; competitive advantage,

IPB University masuk Top 20 Pitching versi

quality; skill and diversity tim; product and service

Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset

maturity; executable business plan; finansial robustness;

Nasional yang bekerjasama dengan Asosiasi Modal

investability; exit strategy and propability; dan governance

Ventura Untuk Start Up Indonesia (Amvesindo). Pemilihan

and risk.

Top 20 Pitching ini dilaksanakan di Jakarta, Senin 18
November 2019.

Kasubdit Inkubator Bisnis STP IPB University, Deva
Primadia Almada menyampaikan ada empat tenant STP

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk

IPB University yang berhasil masuk Top 20 Pitching yaitu

mempertemukan startup dengan investor. Oleh karena itu

Planteria – CV Inovasi Anak Indonesia; PT FITS Mandiri; PT

kerjasama antara Kemenristekdikti dengan Asosiasi Modal

Interstisi Material Maju; dan PT Berkah Inovasi Kreatif

Ventura Untuk Start Up Indonesia (Amvesindo) menjadi

Indonesia.

momentum strategis untuk menghidupkan iklim investasi
bagi start up atau Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
(PPBT) di Kawasan Sains dan Teknologi (KST).

Dalam sambutannya, Patdono Suwignjo menyampaikan
bahwa inisiasi ini bertujuan untuk menjembatani antara
start up/PPBT dengan investor. “Ini merupakan upaya

Sebelumnya dilakukan proses penilaian tentang 11

awal untuk mengkaji kesiapan start up membidik seed

parametrik investment readiness terhadap 112 startup

capital hingga ke pendanaan series A,” kata Patdono.

dan hanya dipilih 20 start up/PPBT Binaan KST

Lebih lanjut, Patdono menambahkan, dari 20 start up ini

Kemenristekdikti yang dinilai layak untuk dipertemukan

akan dipilih 10 startup yang akan dipertemukan dengan

dengan Investment Committee. Parametrik investment

modal ventura baik dari dalam maupun luar negeri pada

readiness yang dikaji yaitu potential of idea; corporate set

Maret 2020 mendatang. (stp ipb/RA)
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Peternak Ingin SPR IPB University Ada di Lamongan

S

emangat para peternak rakyat Lamongan terlihat

luar biasa. Hal ini terekspresikan dalam Rapat

Kerja Perdana Paguyuban Peternak Lamongan

(Pagupela) di Pacet Mojokerto (23-24/11). Pertemuan

yang digelar untuk pertama kalinya dimotori Mohammad
Nuryanto, penduduk Sukorame Kabupaten Lamongan.

Acara ini dihadiri unsur pemerintah kabupaten, unsur
perguruan tinggi (IPB University), unsur Komunitas

Sosiobisnis asal Kediri dan peternak, dengan total yang
hadir sekitar 60 orang.
Peternak Lamongan ingin belajar dari kegiatan Sekolah

Hewan Lamongan juga sependapat tentang perlunya

didirikannya SPR di Lamongan.

Dalam acara ini, hadir Prof Muladno, Guru Besar IPB

University sekaligus pencetus SPR, memberikan

gambaran tentang SPR. Prof Muladno meyakinkan

peternak bahwa tentang keuntungan mengikuti

pembelajaran partisipatif di SPR. Hingga saat ini, telah ada
39 SPR yang tersebar di 22 Kabupaten di 11 Provinsi.
Menurut anggota komunitas sosiobisnis asal Kediri yang

juga pengurus pusat Perkumpulan Solidaritas Alumni SPR

Peternakan Rakyat (SPR) IPB University yang telah

Indonesia, SPR terbukti telah mengubah pola pikir

mendapatkan kabar bahwa para peternak di Bojonegoro

mudah diajak berpikir maju dan bersemangat untuk

berjalan sejak tahun 2014. Mereka melihat dan

yang mengikuti pembelajaran partisipatif melalui SPR

mengalami banyak perubahan mendasar dalam hal pola

pikir dan wawasan bisnis kolektifnya. Mereka

berkeyakinan bahwa peternak Lamongan bisa seperti itu
jika diberi pemahaman yang baik melalui SPR.

peternak dalam sikap dan tindakannya. Peternak sangat
berubah ke arah yang lebih profesional.
Drh Suparto sebagai juara nasional program Sarjana
Membangun Desa (SMD) dan drh Wahyu, praktisi
kesehatan hewan juga turut berbagi pengalaman.

Keduanya berharap SPR dapat segera diterapkan di

Pagulepa yang telah mengikuti pelatihan peternakan dari

Lamongan.

menjadi cikal bakal berdirinya SPR di Kabupaten

“Kami sarankan agar para peternak dapat

sebagai awal dari keinginan untuk bisa berubah seperti

Lamongan untuk memperoleh dukungan politis.

Dinas Peternakan setempat memiliki keinginan untuk
Lamongan. Mereka membentuk paguyuban tersebut

mengkomunikasikan usulan ini dengan anggota DPRD

peternak tetangganya di Bojonegoro. Peternak yakin

Bagaimanapun juga SPR ini kebutuhan mendasar

peternak rakyat yang membuat mereka bisa kuat. Kepala

Suparto. (Muld/Dng)

bahwa hanya persatuan, kekompakan dan militansi

peternak yang ingin maju dan terus berkembang,” ujar Drh

Bidang Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan
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Di Bawah Kepemimpinan Ezza,
Himaskap Masuk 10 Besar Himpro Terbaik IPB University

A

da 45 Himpunan Profesi di IPB University. Salah
satunya adalah Himpunan Mahasiswa Arsitektur

Lanskap (Himaskap) yang terdapat di Fakultas

Pertanian. Ketua Himaskap kini dijabat oleh Ezza Shafri
Saputra. Ezza merupakan mahasiswa kelahiran Bekasi

yang mempunyai hobi di bidang otomotif. Anak pertama

dari dua bersaudara ini berharap dengan bergabung di

Himpro Himaskap, Ia bisa memberikan sesuatu yang beda

yang bisa dijadikan sebagai tantangan baru.

“Saya berharap bisa memberikan pengalaman baru buat

seluruh anggota Himpro dan mahasiswa di Arsitektur
Lanskap. Sudah banyak kegiatan dan program yang

dilakukan oleh Himaskap seperti kegiatan pengabdian ke
masyarakat Jejak Hijau (JH), World Landscape Architecture

Month (WLAM) dan masih banyak lagi. WLAM adalah

kegiatan yang melibatkan banyak pihak mulai dari anak-

dampak dan perubahan baik untuk semua kalangan dan
seluruh civitas Arsitektur Lanskap.

“Saya berharap untuk Himaskap, semoga menjadi lebih

baik dari tiap kepengurusannya dan bisa bermanfaat

untuk semua kalangan lewat semua programnya. Menjadi

ketua Himpro merupakan peluang bagi saya untuk

mendapatkan pengalaman, menambah relasi dan lainlain. Selain itu, saya ingin bisa berkontribusi di Himpro

untuk memberikan sesuatu yang beda yang belum pernah
diberikan oleh ketua-ketua sebelumnya," ujar mahasiswa

tingkat empat yang memiliki hobi otomotif ini.

Ezza yang merupakan alumni SMAN 103 Jakarta ini
pernah menjadi anggota Paskibra di sekolahnya dan

sering mengikuti kejuaraan, Ia pernah meraih juara umum
LFPB Paskibra 40 Jakarta, Juara Umum LFPB Paskibra Lab

anak, orang tua, remaja dan semua warga yang ada di

School Cibubur, Juara Umum LFPB Paskibra SMAN 9

lokasi,” ujarnya.

Jakarta.

WLAM dilakukan di Taman Sempur Bogor dan digelar

“Selama di IPB University, saya menemukan bahwa

untuk merayakan bulannya landscape. WLAM berisi

pentas seni live mural, live music, mewarnai tote bag
bareng.
Ezza berharap Himpro Himaskap dapat memberikan

passion saya adalah di organisasi. Saya bisa menemukan

kalau kemampuan saya ada di sini dan alhamdulillah

berkat kerja keras periode kepengurusan saya, Himaskap
berhasil masuk ke sepuluh besar Himpro Terbaik di IPB

University," imbuhnya. (Idim/Zul)
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Gelar Hari Makan Ikan, FPIK IPB University
Sediakan Ribuan Porsi Makan Siang Gratis dengan Menu Ikan
agar tumbuh sehat dan cerdas, beri mereka asupan

makanan yang baik dan sehat seperti ikan. Dan jadikan
mereka generasi milenial yang cerdas berprestasi demi

masa depan yang gemilang,” katanya.

Sementara Ketua Agrianita FPIK, Sulis Widiawati Luki

Adrianto menjelaskan bahwa Hari Makan Ikan di FPIK
akan dijadikan percontohan atau diadopsi oleh Dapur

Agrianita IPB University untuk penyelenggaran Hari

P

Makan Ikan di fakultas-fakultas lain di IPB University

setiap bulannya.
eringati Dies Natalis ke-56, Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan (FPIK) gelar Hari Makan Ikan

bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan

di Kampus Dramaga, Bogor (27/11). Pada acara ini, FPIK

menyediakan menu makanan yang sehat dan bergizi dari

“Bagi FPIK dan Agrianita FPIK, kegiatan seperti ini sudah

yang ketujuh kali terselenggara dengan baik. Dan menjadi
yang pertama bagi Dapur Agrianita IPB University.

Program Dapur Agrianita IPB University adalah program

berbagai menu ikan. Yaitu 1000 paket makan siang, 500

Hari Makan Ikan gratis. Program ini sangat dinantikan

porsi cumi bakar.

gratis, sehat dan bergizi. Makan siang bersama dengan

Peringatan dies kali ini mengusung tema, “Milenial Cerdas,

suasana yang lain bagi mahasiswa. Kegiatan ini dapat

porsi Tomyamkung, 600 porsi ikan cakalang bakar dan 300

Makan Ikan”. Sebagai bentuk kepedulian terhadap

generasi bangsa agar sehat dan cerdas dengan makan

ikan, FPIK menggandeng Himpunan Alumni FPIK,
Agrinanita FPIK dan Dapur Agrianita IPB University.
Dekan FPIK, Dr Ir Luky Adrianto mengatakan bahwa selain

untuk memperingati Dies Natalis FPIK ke-56, kegiatan ini

juga dilakukan untuk memperingati hari ikan nasional yang

jatuh pada tanggal 21 Nopemeber 2019. Dan yang

terpenting adalah hari ini merupakan hari cinta fakultas
yaitu FPIK IPB University.
Menurut Dr Luky, generasi mahasiswa baru sekarang ini
merupakan kelahiran tahun 2000 ke atas sehingga

mahasiswa karena mereka mendapatkan makan siang
lintas fakultas, lintas angkatan pastinya akan memberikan

meningkatkan rasa kebersamaan di antara mahasiswa

dan juga mendekatkan hubungan mahasiswa dengan ibuibu Agrianita IPB University, sebagai Ibu bagi mereka di

tempatnya menuntut ilmu, yang jauh dari orang tuanya,”
imbuhnya.
Harapannya ke depan, kegiatan seperti ini bisa terjaga
keberlangsungan di setiap fakultas, semakin banyak

jumlah menu ikan yang bisa disiapkan untuk mahasiswa
IPB University dan kegiatan Hari Makan Ikan akan

diterapkan atau diadakan setiap bulan sekali bergiliran di
setiap fakultas yang ada di IPB University.Pada
kesempatan ini Dewan Penasehat Himpunan Alumni FPIK,

Nelly Oswini menyampaikan bahwa Himpunan Alumni

disebut generasi milenial. Maka untuk memperkenalkan

FPIK akan selalu mendorong dan memotivasi

kepada mereka tentang manfaat makan ikan.

semua mahasiswa IPB University mau makan ikan.

“Semua orang tahu bahwa makan ikan itu mencerdaskan

“Ikan sangat baik kandungan gizinya. Selain itu proteinnya

ilmu perikanan pada generasi milenial, perlu sosialisasi

otak. Tapi untuk generasi milenial, cara paling jitu untuk
mensosialisasikannya adalah dengan langsung
mempraktikkannya. Mari kita dukung generasi milenial

terselenggaranya hari makan ikan FPIK. Harapannya

setara dengan makan daging sapi. Mari kita biasakan
makan ikan agar generasi milenial tetap cerdas dan
sehat,” ujarnya. (awl/Zul)
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Kuliah di BDP Itu Seru dan Menantang

B

agi kalian yang menyukai ikan dan proses
budidayanya, IPB University memiliki

Departemen Budidaya Perairan (BDP) di Fakultas

aktif dan prestatif.
Radi kini menjadi mahasiswa program Pascasarjana Ilmu

Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Inilah yang dilakukan

Akuakultur tahun 2018. Radi berhasil mendapatkan

ikan dan pelajaran biologi ini memilih Departemen

dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIMLITABMAS) dari

Radi Ihlas Albani. Pria yang sejak kecil suka memelihara

Budidaya Perairan atau biasa disebut Jurusan Akuakultur

pendanaan riset Sistem Informasi Manajemen Penelitian
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) tahun

IPB University.

2019/2020 untuk dua tahun pelaksanaan.

“Biologi adalah pelajaran yang paling saya kuasai waktu

"Fasilitas yang diperoleh di BDP juga cukup lengkap untuk

SMU. Waktu mau masuk S1 tahun 2004, saya cek di

Indonesia hanya BDP IPB University yang akreditasinya A
serta jurusan BDP terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Pada departemen ini terdapat dua program studi yaitu

teknologi manajemen perikanan budidaya dan ilmu

akuakultur. Kuliah di departemen ini akan banyak

melakukan penelitian yang sesuai dengan minat saya.

Tenaga pengajarnya berkualitas dan sudah cukup saya
kenal sejak S1. Lulusan dari departemen BDP memiliki

peluang menjadi tenaga pendidik, tenaga peneliti, tenaga

penyuluh, serta wirausahawan," ungkap Radi, yang saat ini

juga menjadi salah satu peserta program Six University

Initiative Japan Indonesia (SUIJI) 2019/2020 dan sedang

mempelajari seputar budidaya ikan. Mulai dari memahami

melaksanakan risetnya di Jepang.

budidaya, teknologi budidaya, nutrisi untuk ikan dan bahan

Menurutnya, hal berkesan yang ia rasakan selama menjadi

dipelajari.

kuliahnya A kecuali pada mata kuliah statistika mendapat

jenis dan fisiologi ikan, kualitas air dan lingkungan untuk
baku pakannya, penyakit ikan sampai genetika ikan juga

Karenanya kuliah di departemen ini sangat seru dan

mahasiswa diantaranya ialah ketika semua nilai mata

nilai AB. Selain itu Radi juga leluasa untuk melakukan

penelitian sesuai dengan minat yang belum tentu bisa

menantang. Apalagi mahasiswa akan banyak terjun ke

dicover di tempat lain.

pembudidayaan. Tak cuma seputar teknis budidaya,

“Bioflok merupakan fokus riset yang sedang saya jalani. Di

lapang untuk praktikum dan belajar langsung ke

pastinya mahasiswa di jurusan ini juga diberikan ilmu
manajemen dan kewirausahaan sebagai bekal

menjalankan bisnis perikanan. Mahasiswanya juga cukup

BDP juga ada ahli Bioflok yaitu Dr Julie Ekasari sehingga
kuliah di BDP IPB University sangat mendukung riset
saya,” tandasnya. (IR/Zul)
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Mahasiswa IPB Rancang Aplikasi dengan Matematika
untuk Penanganan Pascabencana Alam
menjadi dua konsep utama yaitu Minimum Spanning Tree
(MST) dan Critical Path Method (CPM).

L

etak geografi Indonesia yang berada pada kawasan
Cincin Api Pasifik terletak pada gugusan api dan
pertemuan tiga lempeng tektonik aktif utama
dunia. Yaitu Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Posisi ini
selain memberikan keuntungan dengan suburnya wilayah
Indonesia, namun juga menyebabkan Indonesia sangat
berpotensi sering dilanda bencana alam. Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mencatat bahwa
selama tahun 2018 terdapat 1.999 kejadian bencana di
Indonesia.
Bencana memberikan pengaruh yang besar terhadap
kesejahteraan masyarakat. Inilah yang mendorong tiga
mahasiswa IPB University dari Departemen Matematika,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
yaitu Yudasril, Imas Saumi Amalia, dan Indriani Juvita
Khustantiliem merancang aplikasi SMART-DRA. Aplikasi
ini menjadi solusi cerdas untuk penyaluran bantuan dan
rekonstruksi infrastruktur demi masyarakat sejahtera
pascabencana.
“Dampak adanya bencana alam ini adalah rusaknya
infrastruktur. Terutama yang menyediakan pelayanan
umum seperti rumah sakit, sekolah dan penyedia
kebutuhan sandang dan pangan masyarakat.
Permasalahan ini akan memberikan pengaruh yang besar
kepada kesejahteraan masyarakat. Aplikasi kami ini
berupaya untuk menawarkan solusi agar penanganan
bencana bisa teratasi dengan cepat,” terang Indri.
Adapun konsep pada aplikasi ini menggunakan algoritma.
Aplikasi ini terintegrasi dengan algoritma yang tersusun

“Sistematika kerjanya yaitu mengumpulkan hasil deteksi
wilayah yang terkena bencana, kemudian dihitung jarak
antar daerahnya menggunakan bantuan google maps.
Dengan Algoritme Kruskal, kita bisa mencari jalur terdekat
bagi para relawan untuk menyalurkan bantuan baik
bantuan personil penyelamat maupun logistik. Dengan
jalur terdekat, waktu tempuh perjalanan juga akan
semakin singkat sehingga penanganan dapat dilakukan
dengan cepat. Menurut profesor yang bergerak di bidang
supply and chain management, penanganan bencana
alam memang harus dilakukan secara cepat dan tepat
karena menyangkut nyawa manusia,” ujar Imas.
Adapun CPM, tugasnya adalah membantu pekerja proyek
membuat jadwal aktivitas dalam proyek pembangunan
sehingga meminimumkan total waktu penyelesaian
proyek. Hal ini diupayakan untuk mendukung adanya
efisiensi melalui perhitungan secara presisi waktu kerja
dan jumlah pekerja. CPM juga dapat menjadi upaya tindak
lanjut MST ketika bencana menyebabkan rusaknya
infrastruktur jalan sehingga diperlukan jalur darurat yang
menghubungkan setiap daerah yang terkena bencana.
“Aplikasi SMART-DRA memiliki keunggulan lebih
dibandingkan google maps. Yakni adanya keterjaminan
daerah-daerah yang dapat dituju. Pada google maps, areal
terbatas menjadi satu jalur sedangkan dengan algoritma
maka semua jalurnya bisa tercakup,” tambahnya.
Melalui karyanya tersebut mereka meraih Juara 1 dan
Juara Favorit dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional
Mathematics Championship XXIV yang diselenggarakan
oleh Universitas Bengkulu, pertengahan November lalu.
“Kami berharap adanya pihak yang mau merealisasikan
karya ini dan menjadi solusi untuk BNPB. Melalui aplikasi
ini kami juga berharap dapat meningkatkan peran
matematikawan di Indonesia dan membuka mata
masyarakat bahwa sebenarnya ilmu matematika itu
adalah ilmu dasar yang dapat menyelesaikan berbagai
masalah dan masuk ke berbagai bidang,” tutupnya.
(SMH/Zul)
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Mahasiswa Biologi Berprestasi Ini
Ingin Jadi Ahli Neuro Stem Cell
terus diingatkan untuk bertanggungjawab akan tugas
utamanya, yaitu akademik. Yang paling aku suka dari
Biologi itu adalah design penyampaian materinya
menarik,” Jelas Latif.
Pada semester awal, para mahasiswa akan diajarkan
konsep dasar dari biologi dan di semester akhir akan
diajak untuk menganalisis setiap permasalahan dari sudut
pandang Biologi. Makin dekat ke tingkat akhir, makin
terlihat betapa kerennya Biologi.

M

enempuh pendidikan di bidang ilmu murni
mungkin bukanlah hal pertama yang masuk ke
dalam pilihan murid-murid SMA. Padahal basic
science menjadi sesuatu yang sangat
fudamental bagi ilmu-ilmu lainnya.
Begitu pula dengan Latiful Akbar, mahasiswa berprestasi
dari Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University. Meski begitu,
Latif ternyata sangat menyukai Ilmu Biologi khususnya
yang berkenaan dengan neurosains.
Setelah masuk ke Departemen Biologi, Latif menemukan
minat lamanya semakin berkembang. Bertemu dengan
salah satu ahli stem cell Indonesia yang juga dosen di
Departemen Biologi IPB University, Latif memutuskan
untuk mengambil penelitian mengenai neuro stem cell.
“Belajar tentang otak itu cool banget. Bagi saya, otak itu
center. Kita belajar bagaimana cara manusia berpikir,
menyimpan memori dan berbicara. Dan aku merasakan
tentang bermanfaatnya suatu penelitian itu setelah
mempelajari berbagai hal mengenai otak. Ternyata,
semakin banyak kita mempelajari, semakin banyak pula
hal yang tidak kita ketahui mengenai otak,” ujarnya.
Latiful Akbar dikenal sebagai mahasiswa berprestasi. Latif
sering menjadi juara di berbagai lomba penulisan ilmiah
baik tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa
fast track ini pun akan mengikuti program pertukaran
pelajar ke Finlandia pada Januari mendatang. Tidak hanya
di bidang akademik, Latif pun aktif dalam organisasi
kampus seperti Himpunan Profesi Biologi pada tingkat
kedua dan unit kegiatan mahasiswa Forum for Scientific
Studies (FORCES). Latif juga aktif dalam mempromosikan
IPB University dan FMIPA lewat jabatannya sebagai Duta
Institut IPB University Batch IV.
“Keseimbangan dukungan sangat terasa di Departemen
Biologi. Mahasiswa selalu didorong untuk mendapatkan
exposure baik secara nasional maupun internasional, tapi

“Semakin terbuka pikiran dan pandangan saya bahwa
biologi saat ini sedang menjadi trending topic dunia.
Biologi menjadi ilmu vital seiring dengan menyeruaknya
topik-topik hayati. Resistensi antibiotik, restorasi lahan,
gene editing, stem cell dan ketahanan pangan. Semuanya
adalah topik penting dalam menyambut masa depan. Dan
Ilmu Biologi sudah pasti menjadi pondasi untuk menjawab
tantangan tersebut,” ujarnya.
Meski dulu Latif tak pernah menempatkan Biologi murni
pada prioritas pendidikannya, mahasiswa beprestasi ini
tidak memiliki penyesalan sama sekali. “Saya ingin banget
ada di jalan ini, karena bisa belajar banyak hal, bertemu
orang-orang hebat dan itu adalah hal yang paling mahal.
Banyak orang di Ilmu Biologi yang mengajarkan saya
banyak hal. Semuanya unik dan semuanya bisa jadi cerita
yang menginspirasi saya,” imbuhnya.
Departemen Biologi IPB University merupakan satu dari
sekian banyak jurusan yang menawarkan pendidikan di
bidang ilmu hayati. Dan departemen ini telah tercatat
menjadi salah satu jurusan Biologi terbaik yang dimiliki
Indonesia. Bagaimana tidak, Departemen Biologi IPB
University mengelola HAYATI Journal of Biosciences yang
telah terindeks Scopus serta menjadi yang pertama dan
satu-satunya jurnal ilmiah Indonesia yang tergolong ke
dalam jurnal Q2.
“Cendawan, bakteri, bakteriofag, genetika, neurosains,
kultur jaringan, orangutan, lebah, serangga dan banyak
lagi, Departemen Biologi IPB University punya ahlinya.
Hingga saat ini, departemen yang telah terakreditasi A ini
juga memiliki 8 guru besar dan 48 dosen yang sangat
kompeten. Departemen ini pun membagi bidang
keilmuannya menjadi enam kelompok yaitu Mikrobiologi,
Mikologi, Ekologi dan Sumberdaya Tumbuhan, Fisiologi
dan Genetika Tumbuhan, Biosistematika dan Ekologi
Hewan, dan Fungsi dan Perilaku Hewan,” terangnya.
Pertanyaannya, apakah ilmu murni hanya sekedar nyasar
atau malah pembuka peluang di masa depan? Mari buka
wawasan. (ASK/Zul)
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