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Datang ke IPB, Menkominfo RI Berikan
Kuliah Umum Nasionalisme di Era Digital
Companies That Change the World” oleh Fortune Magazine
berkat sumbangsihnya yang kuat pada dunia dalam hal
dampak sosial, nilai tambah dan inovasi. Bukan hanya
dalam hal unicorn, dalam hal startup pun Indonesia telah
menunjukkan tajinya. Berdasarkan data dari startup ranking
hingga bulan Maret 2018, Indonesia menempati urutan ke
empat dunia dalam hal jumlah startup. Urutan pertama
Amerika Serikat, kedua India, ketiga Inggris dan keempat
Indonesia.

P

erkembangan era digital yang sangat cepat
membuat identitas manusia sudah mulai ditentukan
oleh akun yang dimilikinya di dunia maya. Pada
rentang ekonomi digital yang masih dalam tahap sangat
muda, anak-anak bangsa telah mampu menorehkan legacy
dalam level internasional, yang bukan hanya manis untuk
dikenang, namun juga pasti akan menginspirasi
pencapaian anak bangsa lainnya. Dengan sifat dasarnya
yang universal, teknologi digital ikut pula mengubah
konsep bernegara. Demikian disampaikan Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara saat
memberikan Kuliah Umum bertajuk Nasionalisme di Era
Digital, 24/9 di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Dramaga,
Bogor.
“Dalam memasuki ekonomi yang berbasis digital ini kita
beruntung telah memiliki beberapa perusahaan rintisan
besar atau unicorn yang menunjukkan kinerja yang
membanggakan dan menyumbang perekonomian bangsa
secara makin signi kan,” urai Menteri.
Kegiatan ini digelar oleh atas kerjasama Kominfo RI dan
Direktorat Kerjasama dan Hubungan Alumni Institut
Pertanian Bogor (IPB).
Menurut Rudiantara, sejak tahun 2017, Go Jek
mendapatkan predikat sebagai salah satu dari “56

“Setiap negara di dunia saat ini sedang berlomba-lomba
untuk menarik Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi
asing untuk para startup. Indonesia termasuk yang
beruntung menjadi incaran para investor startup kelas
dunia. Hasilnya sudah dilihat bersama, Indonesia menjadi
salah satu negara yang jumlah unicomnya berkembang
pesat,” ujarnya di hadapan ribuan mahasiswa IPB yang
hadir.
Lebih lanjut dikatakannya, pada saat-saat perekonomian
dunia yang bergejolak seperti saat ini, Indonesia patut
bersyukur bahwa beberapa sektor, sejak beberapa tahun
lalu, sudah benar-benar menerapkan strategi untuk
menaikkan syarat-syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) bagi barang yang masuk ke tanah air.
Sebagai informasi, saat ini jumlah merek telepon genggam
dan tablet serta perangkat sejenis lainnya yang telah
berunsur TKDN yang memenuhi syarat sejumlah 43 merek,
11 diantaranya adalah merek nasional. Namun sisi software
juga tidak boleh dilupakan, oleh sebab itu ada skema yang
memberikan alternatif untuk memenuhi persyarakatan
TKDN dari sisi software juga, selain hardware.
Menurutnya, memang strategi penerapan TKDN bukan
tanpa tantangan. Negara-negara lain juga berkepentingan
untuk melindungi ekspansi pasar perusahaan-perusahaan
mereka dari pembatasan ekspor. Demikan juga berbagai
pakta perjanjian perdagangan bebas juga memandang
dengan tajam setiap gerakan pembatasan impor negara
anggotanya. Namun, saat-saat genting dan kritis seperti
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saat gejolak kurs dunia ini menunjukkan bahwa
perlindungan terhadap pasar dan industri dalam negeri
adalah strategi yang harus tetap ditempuh, sejajar dengan
kesepakatan perdagangan bebas.
Menteri nenegaskan bahwa dalam membangun ekonomi
digital, pemerintah dalam hal ini Kominfo telah
menyesuaikan dengan gaya yang pas untuk perubahan
zaman sekarang ini. Kominfo telah “mendisrupsi diri”
dengan tidak lagi memainkan peran sebagai regulator
yang paling menentukan segala sesuatunya, namun telah
banyak melakukan pergeseran dengan memainkan peran
sebagai fasilitator dan ekselerator.
“Beberapa perubahan peran Kominfo yang menunjukkan
kesesuaian dengan kepemimpinan digital yaitu relaksasi
dan simpli kasi regulasi, kebijakan a rmatif untuk
pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi, mendorong kewirausahaan digital dan
mengakselerasi lahirnya unicorn baru melalui program
Next Indonesia Unicorn,” ujarnya.
Akhirnya dengan kepemimpinan digital yang berusaha
secepat dan setepat mungkin menghadirkan ekosistem
digital, pemerintah berharap dapat menumbuhkan budaya
wirausaha yang inovatif di seluruh tanah air. Jumlah
unicorn dan startup yang menjamur di Indonesia
menunjukkan bahwa pemerintah membuka kesempatan
bagi mereka seluas-luasnya dan mendukung dengan
sepenuh hati.
“Jadi mari, mahasiswa IPB dalam kesempatan ini
menyiapkan inovasi dan memanfaatkan ekosistem yang
sudah dibangun oleh pemerintah dan menjadi kekuatan
ekonomi bangsa di era digital ini,” tandasnya.
Sementara Rektor IPB, Dr. Arif Satria mengatakan bahwa
nasionalisme di era digital merupakan sebuah isu yang
sangat penting untuk dipahami bersama. Tentu para
mahasiswa sekarang yang merupakan digital native sudah
terbiasa dengan dunia digital. Kemajuan infrastruktur

transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan
telegram, telepon dan internet merupakan faktor utama
dalam globalisasi yang semakin mendorong saling
ketergantungan aktivitas ekonomi, sosial dan budaya di
kalangan masyarakat dunia.
“Sekarang ini merupakan kompetisi kreativitas dan
imajinasi, sehingga siapa yang hari ini lebih cepat dan
kreatif, ia akan lebih sukses,” kata Rektor.
Rektor menambahkan, para mahasiswa IPB sekarang ini
tentunya ingin menjadi Chief Executive Oﬃcer (CEO). IPB
mempunyai komitmen yang besar dalam mencetak CEO
yang mempunyai kemampuan tinggi. IPB juga siapkan
Asrama Kepemimpinan sebagai media pembelajaran buat
mahasiswa untuk menjadi CEO yang tangguh.
“Pada dasarnya memang tidak ada yang salah dengan era
ini, hanya saja sering kali generasi sekarang terjebak
dengan kegemerlapan era globalisasi. Generasi muda
Indonesia seperti sedang berada di zona nyaman namun
nyatanya bisa kapan saja menikam. Apabila sebagai
generasi penerus tidak teliti, bisa saja pengaruh dunia luar
membuat dan mengubah pola pikir sehingga berdampak
kepada hilangnya rasa cinta dan jiwa nasionalisme. Untuk
itu IPB ingin mencetak leader dengan jalur
technopreneurship dan socio-entrepreneurship. Dan itu
merupakan ladang yang baik untuk berkarir di masa
depan,” ujarnya.
Kuliah Umum dirangkai dengan Talkshow motivatif yang
menghadirkan narasumber ternama antara lain: CoFounder dan CEO Etanee.id Food Marketplace, Herry
Nugraha, Vice Precident of Product Bukalapak, Zakka Fauzan
M dan CEO dan Co Faunder Impacts Digital, Fahri Amirullah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Informasi
dan Komunikasi Publik - Kominfo RI, Rosarita Niken
Widiastuti, para Wakil Rektor IPB, Dekan, Wakil Dekan,
Direktur, Kepala Kantor, Kepala Biro, dan sejumlah pejabat
IPB lainnya serta para dosen di lingkungan IPB. (Awl/Zul)
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IPB Launching Agripoint, Pasar Rakyat dan Snack Sehat
Kampung Posdaya pada Pasar Rakyat Tani 2018

D

alam rangka Dies Natalis Institut Pertanian Bogor
(IPB) ke-55, terutama untuk memberdayakan para
petani singkong dan ubi jalar di desa atau di Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada di lingkar
kampus IPB, Tim Pengabdian Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB bekerjasama
dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa
(BEM-KM) IPB menggelar launching Agripoint, Pasar Rakyat
dan Snack Sehat Kampung Posdaya pada Pasar Rakyat Tani
(PRT) 2018 dengan mengusung tema “Kebangkitan
Ekonomi Pedesaan”, 23/9 di Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Kegiatan PRT merupakan pengabdian IPB dari kebun
sampai ke konsumen, dimana IPB menciptakan akses pasar
bagi produk-produk pertanian dan produk olahan. Selain
launching Agripoint, Pasar Rakyat dan Snack Sehat
Kampung Posdaya, PRT juga dimeriahkan dengan
serangkaian kegiatan diantaranya Bazaar Produk Pertanian,
Festival Dolanan Anak oleh Agrianita IPB, Pentas Seni
Mahasiswa, Kuliner dan Apresiasi Desa Binaan Organisasi
Kemahasiswaan IPB.
Rektor IPB, Dr. Arif Satria saat membuka kegiatan
mengatakan, "Dalam Pasar Rakyat, IPB telah melakukan
pembinaan kepada masyarakat petani lingkar kampus dan
masyarakat petani lingkat kampus menginginkan IPB
mempunyai andil. Andil yang besar adalah bagaimana IPB
bisa menghasilkan benih-benih unggul yang bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat petani lingkar kampus dan

petani lingkar kampus dapat menjual atau memasarkan ke
IPB. IPB sendiri membantu memasarkan produk-produk
tersebut atau IPB sebagai fasilitator untuk market produk
petani lingkar kampus. Kalau ini bisa terjadi maka IPB akan
benar-benar mengembangkan inovasinya untuk
bermanfaat bagi masyarakat dan petani sekitar kampus."
“Pasar Rakyat juga dapat memberi kemudahan kepada
petani dan masyarakat sekitar kampus IPB untuk
menciptakan media transaksi penjualan hasil-hasil produk
petani dari desa-desa mitra IPB sekitar kampus. Masyarakat
petani dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar di
IPB dengan adanya ribuan dosen, mahasiswa dan tenaga
kependidikan serta alumni dan juga berbagai usaha
pendukung seperti kantin yang tersebar di IPB, “ kata
Rektor IPB.
Harapannya LPPM IPB harus terus punya peran yang luar
biasa untuk mendongkrak hasil-hasil inovasi di masyarakat,
agar masyarakat semakin berdaya dan mensejahterkan
masyarakat tani.
Kepala LPPM IPB Dr.Ir. Aji Hermawan menyatakan rasa
bangganya dengan adanya lauching Agripoint, Pasar
Rakyat dan Snack Sehat Kampung Posdaya di kampus
rakyat IPB. Kegiatan ini merupakan wujud kerjasama yang
harus terus dikembangkan. Menurutnya, IPB akan sangat
mendukung kegiatan-kegiatan positif seperti ini, terutama
karena secara langsung melibatkan petani, Posdaya,
masyarakat lingkar kampus, juga BEM-KM IPB.
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“Maka dengan diselenggarakan Pasar Rakyat ini akan
memberikan manfaat bagi kita semua, ini bagian dari
kegiatan IPB Share bagaimana IPB bekerjasama dengan
masyarakat untuk saling belajar dan berkembang, "
tuturnya.“Harapannya tidak hanya menjadi even yang
setiap tahun diselenggarakan akan tetapi ini menjadi
sebuah kegiatan yang memberikan manfaat banyak bagi
masyarakat petani lingkar kampus, " tandasnya.
Oleh karena itu dikatakannya, LPPM IPB tidak akan berhenti
pada kegiatan ini. "Akan ada kegiatan yang setiap saat
berdampingan dengan masyarakat, memajukan dan
mengembangkan petani melalui beberapa program, "
jelasnya.
Dicontohkannya, IPB menyelenggarakan Stasiun Lapang
Agro Kreatif (SLAK), dengan menyiapkan lulusannya untuk
mendampingi masyarakat petani lingkar kampus untuk
meningkatkan hasil panen dan usaha kecil menengah agar
lebih berkembang lagi.
Koordinator Tim Pengabdian Posdaya, P2SDM LPPM IPB, Ir.
Yannefri Bakhtiar, MSi menjelaskan, Pasar Rakyat dirancang
untuk menumbuhkan kemanfaatan bagi berbagai pihak.
Bagi Posdaya dan masyarakat lingkar kampus akan
diperoleh kemudahan dalam mendapatkan pasar, harga
yang lebih baik, dan digagas untuk dapat bertransaksi

setiap hari. Kreasi Posdaya juga akan meningkat dengan
peluang menciptakan olahan produk-produk pertanian
menjadi kue-kue kampung yang juga menjadi bagian yang
terintegrasi dengan Pasar Rakyat ini.
“Bagi IPB, akan diperoleh manfaat kemudahan berbelanja
di dalam kampus, mengetahui sumber dan sejarah produk
yang dibeli, dapat menyebarkan inovasi pertanian ke
petani, dan memperluas cakupan ranah program
pengabdian IPB ke masyarakat. Selain itu, mahasiswa akan
dapat menjadikan Pasar Rakyat sebagai subjek kajian,
praktek dan magang, bahkan sebagai bahan penyusunan
berbagai jenis karya ilmiah dann dirancang juga kolaborasi
dengan alumni IPB pengusaha produk-produk pertanian.
Bagi Pemda, kegiatan ini akan membantu dampak kinerja
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
kemudahan masyarakat menjual hasil tani mereka,” ujarnya.
Sementara ketua BEM-KM IPB, Qudsyi Ainul Fawaid
menyampaikan, pertanian harus digeluti, dijaga dan
ditingkatkan menjadi lebih baik. Pasar Rakyat Tani
merupakan konsep pemberdayaan masyarakat oleh IPB
dengan mengembangkan akses pasar bagi produk-produk
pertanian dan produk olahan di masyarakat petani lingkar
kampus. Besar harapan sinergitas kegiatan seperti ini bisa
ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih
luas. (Awl)

4

Majelis Dewan Guru Besar Indonesia Akan
Bentuk Tim Experts on Call Anti Korupsi
perguruan tinggi, insyaAllah menjadi efektif untuk berantas
korupsi. Kami percaya bahwa pendidikan tinggi dapat
menjadi pusat pengkajian atau pusat riset untuk
merumuskan langkah-langkah serta strategi memberantas
korupsi. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat,
perguruan tinggi harus menjadi simbol gerakan anti
korupsi nasional,” tuturnya.

M

ajelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum (MDGB PTNBH) menyadari
bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai
tahap yang memprihatinkan. Di pihak lain PTNBH merasa
bahwa memiliki potensi yang besar untuk ikut
berkontribusi turut memberantas korupsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Prof.Dr.Ir DS Priyarsono, Ketua
Komisi A Dewan Guru Besar (DGB) Institut Pertanian Bogor
dalam Sarasehan Anti Korupsi MDGB PTNBH di Kampus IPB
Dramaga, Bogor (23/9). Menurutnya bentuk kontribusi
perguruan tinggi dalam gerakan anti korupsi adalah
dengan menjadi pusat pendidikan anti korupsi. Ini karena
sebagian besar pelaku korupsi adalah lulusan dari
perguruan tinggi.

Saat ini sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sangat
maju dalam pendidikan anti korupsinya tapi ada yang juga
yang belum mulai. Dari sekian banyak perguran tinggi,
yang sudah memulai adalah Institut Teknologi Bandung
(ITB), Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas
Paramadina.
“Perguruan tinggi swasta ternyata ada yang lebih progresif
dalam memasukkan pendidikan anti korupsinya, ini
menjadi introspeksi bagi kami (PTN) yang ternyata belum
maju seperti seharusnya. Kami akan bekerja keras, kami
kumpulkan dosen pengampu untuk bersama-sama
memikirkan bentuk perkuliahan, ceramah atau metode
lainnya yang efektif. Ada yang menjadi kuliah wajib di
beberapa universitas, ada yang menjadi kuliah pilihan, ada
yang diberikan dalam bentuk ceramah atau pemutaran
lm. Banyak variasi metode pelajaran anti korupsi. Kami
ingin merumuskan metode mana yang cocok,” tambahnya.
(zul)

“Kami akan membentuk tim experts on call atau tim saksi
ahli. Kami akan menghimpun dan mendukung para dosen
yang bersedia menjadi saksi ahli untuk mengakkan
keadilan dalam perkara peradilan tindak pidana korupsi.
Mengapa dibutuhkan tim ini, karena banyak kasus di
pengadilan yang membutuhkan saksi ahli. Masih sangat
sedikit dosen yang berpartisipasi sebagai saksi ahli untuk
keadilan. Alasannya mungkin belum ada kesadaran bahwa
posisi itu penting untuk keadilan, ada perasaan khawatir
diteror penjahat dan kurangnya insentif,” ujarnya.
Menurutnya, harus diakui bahwa perguruan tinggi belum
mampu menghasilkan lulusan yang berintegritas. Masih
pada tahap menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu,
belum ke perilaku atau sikap anti korupsi.
“Oleh karena itu kami perlu mawas diri, introspeksi.
Sebenarnya berawal dari pendidikan tingkat dasar
bagaimana agar tidak nyontek. Itu belum sepenuhnya
berhasil. Dengan demikian, jika upaya-upaya dari
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Departemen Biologi FMIPA IPB Gelar Kuliah Umum
Kemaslahatan dan Kemudharatan Makhluk Biogaib
Mahkluk hidup biogaib dapat ditemukan di mana-mana.
Mereka hadir dalam tempat yang memiliki kondisi ekstrem,
mulai dari tempat terdingin di Antartika sampai lingkungan
panas bersuhu 122 derajat celcius. Kehadiran mereka juga
terdapat bersama mahkluk hidup lain, bahkan di manusia.
“Ada lebih dari seribu spesies mikroba di kulit kita,” jelas
Prof.I. Nyoman yang diiringi oleh decak kagum para
mahasiswa.

K

uliah Umum yang digelar Departemen Biologi,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA IPB), 21/9 kali ini dipenuhi oleh para
mahasiswa dan dosen. Pasalnya, kuliah yang berjudul
“Kemaslahatan dan Kemudharatan Makhluk Biogaib” ini
memicu rasa penasaran akibat judulnya yang terkesan out
of the box. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha menjelaskan
bahwa apa yang dia maksud dengan biogaib adalah
mahkluk yang tidak terlihat oleh mata telanjang, seperti
mikroba dan fungi mikroskopis. “Saya tidak akan mengajar
tentang jin dan malaikat,” kata Prof. I Nyoman yang diiringi
gelak tawa mahasiswa.
"Kuliah Umum yang digelar di Kampus IPB Dramaga ini
merupakan hasil kerjasama dengan World Class Professor
Program Scheme A Trop BRC – IPB,” kata Dr. Yulin Lestari
selaku Master of Ceremony acara ini.
Keberadaan mahkluk biogaib bisa ditelusuri sampai ke
hydrothermal vent (ventilasi hidrotermal) yang ditemukan
2.000 meter di bawah permukaan laut. “Di sekitar tempat
ini, sangat banyak kehidupannya,” jelas Prof Nyoman yang
merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.
Tercatat, jumlah spesies moluska saja mencapai 6.000 lebih.
Semua ini didukung oleh pembentukan senyawa organik
oleh prokariot yang hidup di sana.
Biogaib tertua yang terdeteksi adalah sianobakteri. Fosilnya
tercatat berumur lebih dari 3,5 milyar tahun yang lalu. “Itu
adalah fosil tertua,” jelas Prof. Nyoman.
Ketiadaan mahkluk biogaib di dunia ini akan merusak
keseimbangan lingkungan, bahkan dunia. Prof. Nyoman
memberi contoh tentang pembuatan Biosphere-2 yang
gagal di Amerika. “Salah satu dugaan kegagalan adalah kita
tidak bisa memprediksi tentang kehidupan mahkluk hidup
biogaib,” terangnya.

Lebih lanjut Prof. Nyoman mengurai keberadaan biogaib
ini membawa keuntungan bagi dunia. Tumbuhan,
misalnya, bekerja sama dengan bakteri mikoriza untuk
mengikat nitrogen yang berguna dalam pembentukan
asam amino. Manusia juga mendapat manfaat dari
mahkluk biogaib, seperti membantu pencernaan makanan.
“Di lambung saja ada 25 spesies,” kata Prof. Nyoman.
Namun kata Prof. Nyoman, makhluk biogaib juga
membawa kabar buruk bagi kehidupan mahkluk lain.
Beberapa penyakit seperti tobacco mozaic virus dapat
merusak panen dan menyebabkan kelaparan massal.
Beberapa yang lainnya bahkan bisa membunuh manusia,
seperti tuberculosis. Parahnya lagi, beberapa diantara
mereka bisa menyebarkan penyakit dengan mudah.
“Karena itulah karantina menjadi ketat,” jelasnya.
Kehadiran makhluk hidup biogaib membuat kita belajar
untuk menggunakannya dalan kehidupan sehari-hari.
Berbagai macam penyakit dicegah akibat penggunaan
obat dengan bahan metabolit sekunder mikroba. “Bahkan
bisa juga menjadi bahan baku masakan masa depan.”
Prof. Nyoman pun berpesan bahwa manusia harus
menghargai setiap mahkluk hidup, karena mereka semua
diciptakan baik adanya. “Tidak ada mahkluk ciptaan-Nya
yang dibuat dengan sia-sia,” pesannya kepada peserta
sebelum menutup kuliahnya. (PR/ris)

Akses berita dan
foto IPB terkini pada laman:
www.ipb.ac.id
www.media.ipb.ac.id
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Dari Publiworkshop: Peneliti Harus Menulis,
Jika Tidak Bukan Peneliti
utama yang diminta mulai dari level pimpinan perguruan
tinggi hingga di kementerian. Publikasi riset memberikan
dampak kepada banyak hal. Mulai dari kinerja perguruan
tinggi, kinerja penelitian, dampak ranking pergurun tinggi
di dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, mau
tidak mau kita sebagai peneliti menempatkan penelitian
paling sentral,” ucapnya.
Menurutnya publikasi seharusnya dilakukan bukan hanya
untuk mengejar ranking, akan tetapi yang terpenting
adalah apa yang kita pikirkan bisa menjadi sarana untuk
sharing pengetahuan, tidak sekedar tampil dalam sebuah
jurnal.

S

eorang peneliti itu harus mau menuliskan hasil
penelitiannya, jika tidak mau menulis berhenti saja
jadi peneliti. Demikian dikatakan Prof. Dr. Daniel
Murdiarso, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) dari
Departemen Geo sika dan Meteorologi Fakultas
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dalam
Publiworkshop di Auditorium Andi Hakim Nasoetion,
Kampus IPB Dramaga, Bogor (24/9).
Publiworkshop yang merupakan salah satu kegiatan yang
tergabung dalam Publiweek ini mengusung tema “Tips
Menembus Jurnal Internasional Bereputasi". Prof. Daniel
merupakan nama peneliti yang selalu pertama muncul saat
di-search di jurnal terindeks Scopus.

“Lebih jauh lagi publikasi yang dihasilkan merupakan
ekspresi intelektual yang kita perlu share ke publik. Kita
menjadi top leader di bidang yang kita geluti. Dengan
berbagai kegiatan untuk memperkuat publikasi ini,
harapannya dari narasumber yang hadir akan ada tips
strategi yang bisa dipetik,” ucapnya.
Narasumber lainnya yang hadir dalam Publiworkshop yakni
Suharyo Sumowidagdo dari Akademi Ilmuwan Muda
Indonesia (ALMI) dan Dr. Eva Anggraeni (Wakil Kepala
Bidang Kajian Strategis dan Publikasi Ilmiah LPPM IPB).
(dh/Zul)

Menurutnya, publikasi merupakan pekerjaan peneliti.
Peneliti itu bisa dosen dan mahasiswanya. Tidak ada
kolaborasi antara dosen dan mahasiswa maka tidak ada
publikasi. Saat menuliskan hasil risetnya, peneliti harus
tahu siapa pembacanya dan tahu tentang apa yang akan
mereka (peneliti) kontribusikan kepada masyarakat.
“Tak perlu takut dan berkecil hati jika menghadapi kendala
dalam menulis, terutama untuk dipublikasikan ke jurnal
internasional. Kita bisa meniru peneliti Jepang. Mereka
terbatas kemampuan bahasa Inggrisnya, tetapi mereka bisa
karena mereka tekun,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) IPB, Dr. Aji Hermawan dalam
sambutannya mengatakan bahwa dalam satu pekan ini,
LPPM IPB akan menggelar berbagai kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan gairah publikasi
internasional bagi dosen dan mahasiswa melalui
Publiweek, Publicourse, Publiclinic dan Publiexpo.
“Publikasi ilmiah internasional adalah suatu hal yang
penting yang selalu didengungkan. Publikasi menjadi hal
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Guru Besar IPB: Tahun 2019, Semua Produk yang Beredar
di Indonesia Wajib Halal
dari ulama yang didukung oleh pendekatan ilmiah.
Implementasi undang-undang tersebut harus menerapkan
prinsip ketertelusuran, keautentikan dan keterjaminan.
Ketiga prinsip ini memerlukan disiplin ilmu kimia.

J

aminan kehalalan suatu bahan atau produk
merupakan kebutuhan mendasar bagi konsumen
muslim. Populasi penduduk muslim di Indonesia pada
tahun 2010 sudah mencapai 205 juta orang. Jumlah
tersebut merupakan potensi konsumen yang sangat besar
bagi industri makanan, minuman, obat-obatan dan
kosmetika.
Menurut Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor (FMIPA IPB),
Prof. Dr. Ir. Tun Tedja Irawadi, MS dalam Konferensi Pers Pra
Orasi Ilmiah di Kampus IPB Baranangsiang (20/9). Prof. Tun
Tedja telah melakukan Orasi Ilmiah Guru Besar pada Sabtu
(22/9) di Auditorium Andi Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Dikatakannya, urusan serti kasi halal sejak akhir tahun
1980-an ditangani oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)
bekerjasama dengan IPB dengan membentuk Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM).
“Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
mengesahkan Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal atau UU JPH. UU JPH ini menjadi
dasar terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal atau BPJPH yang memiliki peran yang sangat penting
dalam implementasi aturan ini yang akan berlaku lima
tahun setelah diundangkan.
Artinya pada bulan Oktober 2019, undang-undang ini
harus sudah dijalankan. Semua produk yang masuk,
beredar dan diedarkan di Indonesia harus halal,” ujarnya.
Dalam proses serti kasi halal terdapat tiga isu penting
yakni pemalsuan, syubhat atau ketidakjelasan hukum
haram atau halal pada produk akibat proses pengolahan
bahan dan perbedaan pandangan mazhab.
Untuk menjembatani ketiga hal tersebut, diperlukan fatwa

“Ada titik-titik kritis keharaman bahan. Yakni titik kritis
daging hewan, etanol, produk mikrobial, produk berbasis
nabati dan produk lainnya. Seluruh bagian tubuh dari babi
haram padahal produk turunan babi seluruhnya itu
digunakan. Daging babi masuk dalam najis berat sehingga
persentuhan dengan najis berat mengakibatkan
keharaman bahan yang bersentuhan. Insulin itu dari
pankreas babi. Yang lagi ngetren sekarang enzim dari
lambung babi. Dari kulitnya bisa jadi gelatin, darah bisa
menjadi media fermentasi. Dalam praktiknya, lemak, kulit
dan bulu tidak dapat dipisahkan secara sempurna dari
daging babi sehingga Komisi Fatwa MUI menyatakan
bahwa semua komponen dari babi serta produk
turunannya juga merupakan bahan haram,” terangnya.
Titik kritis lainnya menurutnya adalah saat proses
transformasi bahan menjadi produk akhir. Tranformasi tidak
hanya melibatkan reaksi kimia tetapi juga dapat melalui
proses sis dan biologis atau kombinasi dari ketiga proses
tersebut.
Dicontohkannya, proses pembuatan vitamin C dari Dglukosa yang umumnya diperoleh dari hidrolisis pati. Titik
kritisnya terletak pada penggunaan media pertumbuhan
mikroba pada rekasi isomerasi, bahan penolong pada
proses tranformasi sis.
Contoh lainnya adalah penggunaan resin dalam proses
pemurnian. Resin umumnya halal namun proses
pembuatannya dapat melibatkan bahan haram seperti
gelatin babi sebagai stabilizer walaupun pada akhirnya
juga dipisahkan dari produk utama.
“Ada yang menarik dalam menentukan kehalalan alkohol.
Ada jenis bahan yang menurut fatwa MUI mempunyai dua
status halal atau haram. Etanol dari industri khamar jelas
haram, tetapi etanol yang bukan untuk minuman keras
yang kemudian ditranformasikan menjadi isoamil asetat
ternyata berstatus halal. Bahan ini banyak digunakan
sebagai avor pisang pada makanan,” ujarnya.
Menurut Guru Besar Tetap Departemen Kimia IPB ini,
semua kegiatan autentikasi bahan halal atau apapun yang
berhubungan dengan bahan ternyata menuntun kita
untuk masuk ke dalam dunia kimia. Ilmu kimia mempelajari
tentang karakteristik materi, transformasinya dan energi
yang terlibat dalam transformasi tersebut. (zul)
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Guru Besar IPB: 45 Persen Daging Ayam Tercemar Salmonella
pendekatan yang dilakukan pada kajian risiko Salmonella
pada ayam goreng lebih rinci.
Dari hasil survei yang kami lakukan, untuk memperoleh
tingkat estimasi cemaran Salmonella, setelah kita telusuri,
seseorang yang membeli ayam untuk sampai ke rumah
memerlukan waktu. Kemudian sebelum dimasak disimpan
dulu atau diungkep terlebih dahulu, disimpan baru
digoreng dan baru disajikan.

K

ita saat ini memasuki era munculnya penyakit baru
dan cara penyebarannya pun baru. Akhir tahun
2014, muncul laporan adanya bakteri yang
mencemari apel impor dari Amerika dan bakteri yang
mencemari buah melon dari Australia. Bakteri-bakteri ini
bisa menyebabkan kematian.
“Sekarang kita menghadapi penyakit bawaan pangan.
Dulu bakteri ini tidak ditemukan di buah-buahan tapi pada
susu yang tidak dimasak,” ujar Prof. Dr. Ir. Harsi Dewantari
Kusumaningrum, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian
Institut Pertanian Bogor (IPB) saat konferensi pres di
Kampus IPB Baranangsiang, Bogor (20/9). Prof. Harsi telah
melaksanakan Orasi Ilmiah Guru Besar pada Sabtu (22/9) di
Kampus IPB Dramaga, Bogor.
Menurutnya, era ini belum selesai walaupun munculnya
sudah cukup lama tapi sampai sekarang akan masih
berlanjut. Yang paling menonjol di sepuluh tahun terakhir
adalah bergesernya era pengendalian bahaya menjadi
pengendalian risiko. Suatu bahaya tidak menjadi risiko
terhadap kesehatan kita jika kita tidak terpapar atau
jumlahnya tidak cukup banyak sehingga tidak berisiko.

“Secara ringkas survei menunjukkan 45 persen ayam kita
tercemar (sebelum siap dimakan). Data ini didapatkan pada
daging yang dimasak tidak sempurna (diungkep selama 45
menit dan digoreng selama lima menit dengan api
sedang). Estimasi peluang seseorang mengalami infeksi
Salmonella adalah tiga dari 10 ribu orang berpeluang
terinfeksi. Namun tahap pemasakan baik pengungkepan
maupun penggorengan juga dapat menjadi tahap
pengurangan bakteri pada daging ayam karena adanya
inaktivasi termal,” terangnya.
Penurunan risiko dapat dilakukan dengan melakukan
pengungkepan ayam dengan suhu 70 derajat celcius dan
dipertahankan hingga 4,5 menit. Skenario ini memberikan
estimasi peluang terinfeksi Salmonella adalah dua dari 100
milyar orang.
“Artinya kemungkinannya semakin kecil. Kajian ini
menunjukkan bahwa dengan simulasi analisis skenario
dapat dipilih skenario yang tepat dalam menurunkan
peluang salmonellosis, yaitu memperbaiki cara
pengungkepan dengan meningkatkan suhu internal dalam
daging ayam. Dengan memanfaatkan kajian kualitatif ini
kita bisa edukasi masyarakat tentang apa yang bisa kita
lakukan. Intinya perlindungan terakhir adalah di tingkat
rumah tangga,” ujarnya. (Zul)

“Dalam riset yang pernah kami lakukan, kami menemukan
ada Salmonella pada daging ayam, B. Cereus pada nasi
putih, S. Aureus pada ayam siap saji dan lain-lain. Kita
sering mendengar ada orang yang keracunan makanan
hajatan. Dari beberapa kajian yang dilaporkan ternyata ada
Salmonella pada ayam gorengnya,” ujarnya.
Implementasi kajian risiko mikrobiologi kuantitatif di
Indonesia masih sangat terbatas dan sederhana. Namun
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Guru Besar IPB Ciptakan Alat Pintar Pilih Buah Manis
Gunakan Smartphone Secara Cepat dan Akurat
“Dengan alat ini, pengguna dapat memastikan bahwa
buah yang dipilihnya memang manis (keakuratannya di
atas 90 persen), saat itu juga bahkan kurang dari sepuluh
detik. Teknologi ini sangat potensial untuk dikembangkan
mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan
tuntutan pasar modern yang memerlukan teknik
pengukuran kualitas secara cepat dan akurat,” terangnya.
Penggunaan spektroskopi NIR Portable dengan
memanfaatkan perangkat smartphone berbasis cloud
merupakan wujud dari aplikasi teknologi terkini. Menurut
Prof. Aris, yang susah adalah membuat model karakteristik
pengukuran kualitas produk yang akan diinput ke
smartphone. “Ke depan saya mencoba mengukur
kandungan minyak atsiri dan kadar asam pada buah.

B

Di Indonesia, konsumen suka buah yang manis tapi di
beberapa negara banyak yang suka buah yang asam.
Bahkan sangat memungkinkan untuk mengukur
kandungan antioksidan dalam buah,” tuturnya. (Zul)

erkembangnya teknologi digital dan internet yang
sangat cepat telah membuka peluang
pengaplikasiannya untuk produk hortikultura. Guru
Besar Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut
Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Y Aris Purwanto, M.Sc
memanfaatkan smartphone untuk mengukur tingkat
kemanisan buah apel dan mangga.
“Softwarenya ada di handphone (smartphone). Kita berbasis
cloud memanfaatkan internet. Cara kerjanya mudah, scan
apel atau mangga dengan pemancar near infrared (NIR)
portable, kurang dari 10 detik kemudian muncul hasilnya.
Hasil ini menunjukkan kadar gula dari apel atau mangga
hasil deteksi. Teknologi ini mengurangi risiko kerusakan
produk,” ujarnya saat konferensi pers Pra Orasi di Kampus
IPB Baranangsiang, Bogor (20/9). Prof. Aris telah
melaksanakan Orasi Ilmiah Guru Besar pada Sabtu (22/9) di
Kampus IPB Dramaga, Bogor.

NIR dengan panjang gelombang 780-2500 nm merupakan
satu dari beberapa teknik instrumentasi modern yang
paling berhasil untuk pengukuran kandungan kimia dari
suatu sampel produk. Teknologi pendugaan kualitas
produk secara non destruktif (tanpa merusak) sudah
banyak dikembangkan namun harus dilakukan di
laboratorium dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
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Ribuan Siswa SMA Rasakan Langsung Sensasi
“Sehari Kuliah di FMIPA IPB”
menghadirkan sensasi nyata berkuliah di IPB. Peserta diberi
kesempatan untuk merasakan berkuliah dan diajar
langsung oleh para dosen favorit di FMIPA IPB. Selain itu,
peserta juga mendapatkan demo praktikum yang
dilaksanakan apabila menjadi mahasiswa FMIPA IPB
nantinya.

P

erayaan Dies Natalis Institut Pertanian Bogor (IPB)
ke-55 dan Dies Natalis Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA IPB) ke-36
dimeriahkan dengan kegiatan “Sehari Kuliah di FMIPA IPB”.
Sebanyak 2.270 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan
sederajat diundang untuk merasakan langsung sensasi
Sehari Kuliah di FMIPA IPB yang dilaksanakan di Gedung
Ruang Kuliah Bersama (Common Class Rooms/CCR),
Kampus IPB Dramaga, Minggu (23/9). Kegiatan ini tidak
hanya diikuti oleh siswa saja, melainkan guru pendamping
pun turut mendapatkan Seminar Setengah Hari guna
memotivasi guru dan siswa untuk meningkatkan minat
dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(MIPA).
Jumlah pendaftar kegiatan “Sehari Kuliah di FMIPA IPB”
mencapai 3.741 siswa yang berasal dari 209 sekolah dari
wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
(Jabodetabek), Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan
Karawang. Target peserta telah memenuhi kapasitas
hingga 2.160 siswa SMA/MA kelas XII peminatan MIA
(Matematika dan Ilmu Alam). Tingginya antusiasme
pendaftar diikuti dengan dampak positif
diselenggarakannya kegiatan ini. Hal ini ditunjukkan
dengan keberhasilan FMIPA IPB memikat hati para siswa
untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa di setiap tahun
ajaran baru melalui berbagai jalur yang ada.
Dalam Kuliah Sehari ini, ribuan siswa dibagi ke dalam 18
kelompok yang berasal dari sekolah yang berbeda.
Sehingga, dalam 1 (satu) kelompok tidak ada yang saling
kenal satu sama lain. Suasana sedemikian rupa telah
direncanakan dengan matang oleh panitia untuk

“Kami sudah menyiapkan pelayanan prima guna
mempromosikan FMIPA IPB untuk meningkatkan minat
siswa pada program studi yang ada. Puluhan mahasiswa
FMIPA IPB menjadi relawan dalam kegiatan ini dan menjadi
duta fakultas selama sehari. Fasilitas disiapkan sebaik
mungkin untuk mensukseskan kegiatan ini. Harapannya
kegiatan ini dapat menjadi agenda resmi IPB yang dapat
dijadikan ajang yang favorit pengenalan kampus pada
siswa SMA sederajat," tutur koordinator pelaksana “Sehari
Kuliah di FMIPA IPB”, Dr. Ir. Ence Darmo Jaya Supena, M.Si.
“Sehari Kuliah di FMIPA IPB” merupakan satu-satunya
kegiatan yang memberi kesempatan kepada siswa SMA
sederajat untuk merasakan suasana dan sensasi kuliah di
FMIPA IPB. Selain itu, kegiatan ini dijadikan sebagai ajang
promosi untuk menumbuhkan minat siswa dan guru
pendamping untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar pada 9
(sembilan) program studi di FMIPA IPB.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA
IPB, Prof. Dr. Dra. Purwantiningsih, MS mengungkapkan
bahwa berkuliah di IPB mencakup pertanian dalam arti luas
termasuk perikanan dan ilmu kelautan, peternakan,
kehutanan dan lainnya mulai dari hulu hingga hilir meliputi
tata cara pemasaran, strategi bisnis di masa depan, dan
masih banyak lainnya. Ilmu-ilmu dasar yang dipelajari di
FMIPA IPB diibaratkan sebagai pondasi dasar dari ilmu-ilmu
terapan yang ada di IPB.
"Sehingga, keberadaan FMIPA IPB merupakan pilar penting
dalam membangun pertanian bangsa, " jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, pembekalan materi pengenalan
dan peningkatan motivasi untuk mempelajari ilmu-ilmu
dasar disampaikan dalam “Seminar Setengah Hari” yang
diikuti oleh guru pendamping siswa yang berkesempatan
mengikuti rangkaian kegiatan “Sehari Kuliah di FMIPA IPB”.
Pengenalan ini dilakukan agar guru pendamping dapat
meneruskan informasi yang didapatkan untuk
membimbing siswa memilih minat yang tepat dalam
berkuliah. (AD/ris)
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Himasiter Fapet IPB Gelar Feed Formulation Training

I

ni yang ke-13 kalinya Himpunan Mahasiswa Nutrisi
Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian
Bogor (Himasiter Fapet IPB) menyelenggarakan “Feed
Formulation Training”, tepatnya pada 15-16 September 2018
di Kampus IPB Dramaga.
Setelah sukses di tahun 2017 dengan tema Formulasi
Ransum dan Pengolahan Pakan Ruminansia Berbasis
Indigofera sp, di tahun ini Himasiter Fapet IPB mengusung
tema ”Formulasi Ransum Ruminansia Berbasis Website
dalam Pembuatan Silase Ransum Komplit”.
Penyelenggaraan kegiatan pelatihan merupakan salah satu
wujud kepedulian mahasiswa terhadap dunia peternakan
di Indonesia. Biaya produksi terbesar yang harus
dikeluarkan para peternak yaitu pakan menjadi perhatian
khusus. Oleh karena itu, dengan diadakannya FFT
diharapkan dapat meningkatkan skill peternak dalam
melakukan formulasi ransum sehingga penggunaan pakan
menjadi lebih e sien.

Aplikasi Teknologi Pengolahan Jus Silase oleh Prof. Dr.
Nahrowi.
Peserta FFT sangat antusias mengikuti pelatihan juga
berkat adanya forum diskusi antara sesama peserta dan
pembicara.
“Pelatihan ini sangat menarik dengan materi yang
disuguhkan, panitia juga sangat ramah dari mulai
pendaftaran hingga membantu proses reservasi
penginapan dan proses mobilisasi ke lokasi pelatihan.
Sebaiknya di tahun depan juga mengundang dari pihak
perbankan seperti direktur PT Bank BRI Syariah yang
notabenenya alumni Fapet IPB, agar peserta juga
memahami analisis ekonomi dalam dunia peternakan," ujar
Mira, salah satu peserta dari Direktorat Pakan, Kementerian
Pertanian.
Tingginya antusiasme beberapa peserta FFT 2018 juga
tampak dari keinginan untuk mengikuti FFT berikutnya.
(Dhani/ris)

Kegiatan FFT 2018 yang diikuti oleh 41 peserta telah sukses
diselenggarakan. Sejumlah materi pelatihan telah
diberikan oleh trainer profesional dan beberapa guru
besar Fapet IPB diantaranya: Pengenalan Bahan Pakan serta
Evaluasinya oleh Dr. Anuraga Jayanegara; Aplikasi Iptek
dalam Manajemen Logistik Silase oleh Prof. Dr. Luki
abdullah; Pengenalan Total Mix Ration Konservasi dan
Precision Farming Era Industri 4.0 oleh Dr. Despal; Formulasi
Ransum dengan Least Cost Balance Nutrition Ration
Menggunakan Website oleh Dr. Idat Galih Permana; dan
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Empat Mahasiswa IPB Wakili Indonesia
di Korea International Water Week
Gravita menambahkan selain topik mengenai air mereka
juga membahas salah satu riset dari mahasiswa IPB yaitu
karbon aktif dari cangkang Bintaro di hadapan Menteri
India, Ethiopia, Maroko, Indonesia dan Amerika.
Sementara itu, Intan Permata Sari menjelaskan bahwa
kegiatan ini sangat penting untuk diikuti, karena dapat
menambah pengalaman, menambah ilmu dan wawasan
baru dari para akademisi di bidang lingkungan yang fokus
untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas air.

I

su lingkungan perairan berhasil membawa empat
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi wakil
Indonesia dalam kegiatan Korea International Water
Week (KIWW) 2018 di Korea Selatan (12-15/9) yang digelar
oleh Korea Water Forum. Empat mahasiswa tersebut adalah
Indah Ratna Yutami, Fathan Zain Al Wa , Gravita Puji Lestari,
dan Intan Permata Sari.
Tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Indonesian Green Action Forum (IGAF), empat mahasiswa
IPB tersebut sukses menjadi delegasi Indonesia dalam
KIWW 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang salah
satu bidangnya membahas mengenai proyek-proyek
perairan dengan tema “Kemitraan Air Untuk Pembangunan
Berkelanjutan”. Cakupannya mengenai kepemimpinan
global untuk Sustainable Development Goals (SDG's),
implementasi solusi, penciptaan nilai ekonomi dan sosial
serta berbagai pengetahuan.
“Rangkaian acaranya adalah seminar tentang proyekproyek mengenai air yang dihadiri oleh 70 negara,” kata
Gravita Puji Lestari.

Menurut Intan, kegiatan ini juga akan berdampak pada IPB
mengingat basic IPB adalah pertanian dan lingkungan.
“Pada kesempatan ini, kami membuka stand untuk
memperkenalkan IGAF. Tak hanya IGAF, kami juga
memperkenalkan kebudayaan Indonesia seperti batik,
songket, dan tenun. Kami memberikan souvenir kain khas
Indonesia tersebut kepada pengunjung stand. Kami juga
memperkenalkan salah satu penelitian IPB, yaitu helm dari
nano teknologi plastik,” tutur Fathan Zain AlWa .
Pada kegiatan ini, mereka juga berhasil mengeloa salah
satu mata acara yang diselenggarakan. Ini merupakan
capaian tersendiri karena pemegang acara lainnya adalah
Unesco. “Dalam acara yang kita pegang ini partisipant yang
hadir itu sangat aktif sekali dibanding empat acara lainnya,”
kata Intan.
Bagi Intan, Fathan, dan Gravita ini merupakan pengalaman
pertama mereka mengikuti kegiatan konferensi seperti ini,
sedangkan untuk Indah, kegiatan ini merupakan kali kedua
dia mengikuti acara seminar seperti ini. Berbagai cerita
menarik pun di dapatkan. Ke depannya, empat mahasiswa
ini berharap agar lebih mendapatkan dukungan secara
material maupun moril untuk lebih berprestasi lagi.
(Ath/Zul)

Empat mahasiswa ini membahas riset air untuk
perkembangan sosial dan ekonomi yang bercermin pada
kondisi sungai di daerah Bogor. Contoh riset yang dibahas
adalah pemanfaatan komoditi lokal sebagai alat atau
bahan mikro ltrasi air sungai yang lebih ekonomis, mudah
dan e sien yang sasarannya ke masyarakat.
Riset lain yang dibahas adalah pemanfaatan kulong
(sumur-sumur air pasca tambang) sebagai sarana
ekowisata yang mampu meningkatkan perkembangan
ekonomi masyarakat.
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Sempat Pesimis, Mahasiswa IPB Ini
Juarai Compfest X CTF 2018

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) kembali
menunjukkan prestasinya di kancah nasional.
Kali ini tiga mahasiswanya berhasil menjuarai
“Compfest X CTF 2018”. Ajang bergengsi ini
diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer, Universitas
Indonesia.
Mereka adalah Zaki Geyan (Ilmu Komputer 53), Ahmad
Maulvi Alfansuri (Ilmu Komputer 53), dan Usman Abdul
Halim (Ilmu Komputer 54). Ketiganya merupakan
mahasiswa dari Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam (FMIPA). Ketiga mahasiswa ini berhasil
memboyong piala kemenangan sebagai Second Runner-up
(3rd Place) “Compfest X CTF”.
“Compfest X CTF merupakan kompetisi di bidang
keamanan jaringan dan informasi berskala nasional. Babak
penyisihan dilakukan secara online melalui situs Compfest
pada bulan Agustus lalu. Kemudian babak nal
dilaksanakan pada 16 September 2018 di Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Indonesia dengan Awarding Night
pada malam harinya,” ujar Zaki.
Pada perlombaan ini peserta ditantang untuk
mengamankan suatu program atau web dari tim lainnya.
“Kami diberi program dan beberapa alamat web. Tugas
kami adalah mencari celah keamanan dari program dan

web tersebut, lalu mencari data penting yang telah
disediakan oleh problem-setter. Kami juga harus bisa
mengamankan program atau web tersebut sehingga tidak
bisa dibobol oleh tim lain," ungkap Maulvi.
“Selain itu kami juga akan mendapatkan poin untuk setiap
program dan web yang telah kami eksplorasi. Begitu pun
saat kami menyerang program dan web dari tim lain,"
tambahnya.
Ketiganya mengaku sempat pesimis untuk memenangkan
perlombaan ini karena kompetisinya sangat ketat. Dalam
perlombaan tersebut mereka harus bersaing dengan
sembilan tim lainnya yang pesertanya terdiri dari
mahasiswa dan umum.
“Kami tidak menyangka kami bisa menjadi juara tiga,
padahal lawannya cukup berat. Kami senang dan bangga
bisa mengharumkan nama IPB di tingkat nasional dan bisa
membuktikan kalau IPB tidak kalah saing dalam bidang
komputer atau informatika," kata Zaki.
Ketiganya berharap semoga bisa terus mengharumkan
nama IPB di tingkat nasional maupun internasional.
“Pastinya kami butuh belajar lebih giat lagi agar dapat
meraih hasil yang maksimal ketika perlombaan. (NIRS/ris)
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