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Prakata Ketua Departemen 
 

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (IKE) adalah bagian dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada yang 

memiliki focus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian 

dari focus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FMIPA. Untuk itu Departemen 

IKE menyusun sebuah roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) 

untuk memberikan panduan bagi program-program, keunggulan, dan pengembangan 

yang khusus bagi Departemen IKE. 

Pengurus Departemen dan Laboratorium melalui serangkaian pertemuan, rapat, 

workshop dan focus group discussion telah menyusun roadmap penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika 2018-2022 

ini. Roadmap P2M ini mempertimbangkan usulan dari dan hasil diskusi dengan seluruh 

laboratorium riset di departemen IKE dan stakeholder yang relevan. Roadmap P2M 

departemen IKE 2018-2022 akan menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh dosen di departemen IKE.  

Semoga Allah Yang Maha Kuasa berkenan membimbing dan memberkati kita semua 

dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan roadmap P2M ini. 

 

 Yogyakarta, 4 Agustus 2018 

 Ketua Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, 

 

 

 

 

 

 Agus Harjoko, M.Sc., Ph.D. 
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Bab 1. Pendahuluan 
 

1.1 Latar Belakang 

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika di lingkungan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam, khususnya, Universitas Gadjah Mada, merupakan departemen 

yang paling baru terbentuk, yaitu bulan April 2010. Departemen ini merupakan 

penggabungan 2 program studi S1 dan 1 program studi S2/S3, yaitu Program Studi S1 

Ilmu Komputer dan Program Studi S2/S3 Ilmu Komputer, yang semula di bawah 

Departemen Matematika, dan Program Studi S1 Elektronika dan Instrumentasi, yang 

semula di bawah Departemen Fisika. Terbentuknya departemen baru ini setelah melalui 

perjalanan yang cukup panjang sejak pengajuan Proposal Pembentukan JIKE tahun 2006. 

 

Visi 

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM memiliki visi : 

Menjadi departemen yang unggul secara nasional di bidang Ilmu Komputer dan 

Elektronika dan dikenal secara internasional dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat serta menghasilkan Alumni yang unggul dan mampu 

bersaing baik secara nasional maupun secara internasional. 

 

Misi 

Adapun Misi dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM adalah: 

1. Menumbuh kembangkan sistem pendidikan yang menjamin terselenggaranya 

proses pembelajaran dalam bidang ilmu komputer dan elektronika dengan hasil 

didik berkualitas internasional bagi semua lapisan masyarakat Indonesia yang 

memiliki potensi dan motivasi untuk maju. 

2. Menumbuh kembangkan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan 

penelitian (baik fundamental maupun terapan) dalam bidang ilmu komputer dan 

elektronika bertaraf internasional yang menunjang pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia. 

3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat bahwa ilmu komputer dan elektronika 

merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan penting dalam 

peningkatan kesejahteraan dan kualitas umat manusia, baik secara material 

maupun secara spiritual. 

 

 

Tujuan 

Tujuan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) FMIPA UGM adalah: 
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1. Meningkatkan secara berkesinambungan kualitas lulusan sampai bertaraf nasional 

dan kompetitif di tingkat internasional. 

2. Meningkatkan secara berkesinambungan kualitas departemen Ilmu Komputer dan 

Elektronika, FMIPA, Universitas Gadjah Mada hingga mencapai standar 

internasional. 

3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu link dengan institusi nasional maupun 

internasional.  

4. Memperbanyak dan meningkatkan mutu sumber daya manusia, peralatan, sarana 

prasarana guna mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. 
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Bab 2. Foresight 
 

Kebijakan Umum UGM 2012-2037 mengamanatkan pengembangan UGM dilakukan 

bertahap: 2012-2017 Pemantapan, 2017-2022 Pendalaman, 2022-2027 Pematangan, 

2027-2032 Pencerahan, dan 2032-2037 Kepemimpinan (MWA UGM, 2015). UGM 

memilih konsep dan strategi mulai dari akhir (starting from the end), dengan program 

akademik dan penelitian yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah, 

dan industri, dan spirit socio-entrepreneurial. UGM juga mengembangkan amanah 

pemandatan dari pemerintah untuk pengembangan keilmuan yang mendukung bidang: 

kemaritiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, bioteknologi (biomedical 

engineering), kebencanaan, dan krisis, konflik, pluralisme dan budaya. 

 

Arah dan Fokus 

Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM melalui dokumen 

Foresighting FMIPA UGM tahun 2015 memiliki arah dan fokus ke depan pada beberapa 

poin sebagai berikut: 

1. Pengelolaan data besar dan kompleks (complex and big data) yang cepat, aman, 

dan akurat.   

2. Simulasi sistem biologi dalam komputer, dengan kulminasi sistem otak dan 

pikiran.   

3. Intelligent System 

4. Sistem kendali Aeronautika dan Robotika  

5. Monitoring dan Surveilance System 

6. Komputasi yang pervasive dan ubiquitous.   

7. Formulasi pemodelan komputasi non-klasik.   

8. Memori untuk selamanya (life-time memory).   

9. Natural Language Processing (NLP) 

10. Satelit.  

 

Interdisipliner: 

1. Penyelesaian analitik dan komputasi dinamika sistem kompleks dan nonlinier. 

2. Pengembangan penampilan dan visualisasi berdasarkan kemajuan holography 

dan 3D Printing. 

3. Pengembangan sensor fisis/kimiawi/biologis dan sistem pengelolaan datanya 

yang berpita lebar dan kawasan frekuensi, kecepatan, dan jangkau dinamik. 

4. Pengembangan analisis data yang terdistribusi tidak homogen dalam kawasan 

ruang dan waktu (irregularly/unevenly distributed in space and time data 

analysis). 

5. Pengembangan pemodelan dengan proses inversi dan pemodelan maju yang 

adaptif terhadap sifat, dan perilaku data serta sifat medan yang mempengaruhi 

besaran fisis data.  

6. Pengembangan sistem pemantauan dan kendali lingkungan pertanian, 

perkebunan, dan sebagainya. 

7. Pengembangan wahana terbang berawak dan tanpa awak. 
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Rasionalitas 

Tantangan eksternal: 

1. Kementerian perindustrian RI menargetkan perkembangan yang berfokus pada 

lima sektor utama, di antaranya untuk penerapan awal dari teknologi elektronika 

era revolusi industri 4.0. 

2. Terdapat program pemerintah yang terkait dengan otomasi industri 4.0 yang 

berdasar pada robotika, sistem cerdas, internet of things (IoT), dan otomasi 

industri. 

3. Tawaran riset bidang elektronika, instrumentasi, dan IT dari pihak luar 

departemen IKE, semakin kompleks dan luas.  

4. Tawaran kerja sama dari pihak industri, pemerintahan semakin banyak setiap 

tahunnya. 

5. Tawaran dan permintaan kerja sama dan kolaborasi riset dan publikasi luar negeri 

tinggi, dari pihak universitas luar negeri semakin meningkat. 

6. Jumlah dana pemerintah untuk bantuan teknologi tepat guna yang diluncurkan 

bagi masyarakat umum, lembaga, dan institusi bertambah banyak.  

7. Permintaan kebutuhan tenaga kerja bidang IT yang berkualitas nasional dan 

internasional untuk siap latih semakin meningkat. 

 

Tantangan internal: 

1. Kebutuhan dari dukungan infrastruktur hardware dan jaringan komputer semakin 

tinggi dan cepat untuk memfasilitasi pengembangan proses pendidikan, 

pengembangan ilmu elektronika, instrumentasi, dan TI di dalam kampus.  

2. Jumlah dosen bergelar guru besar dan doktor yang masih kurang.  

3. Pengembangan kemampuan bersinergi dari ilmuwan dan kelompok keahlian di 

departemen maupun fakultas untuk menyelesaikan masalah multidisipliner. 

4. Pengembangan program S1 kelas internasional departemen Ilmu Komputer dan 

Elektronika yang lebih sistematis. 

5. Tawaran riset bidang elektronika, instrumentasi, dan IT dari pihak luar 

departemen IKE, makin kompleks dan luas.  

 

Kondisi saat ini (2015): 

1. Rata-rata beban mengajar dari dosen cukup tinggi (rata-rata 15 sks per semester). 

2. Dukungan dari fasilitas infrastruktur jaringan komputer kampus dan internal yang 

masih rendah.  

3. Rasio dosen mahasiswa masih tinggi S1 1:50 S2 1:30; S3 1: 20. 

4. Rata-rata jumlah penelitian dosen setahun 2 penelitian. 

5. Roadmap penelitian belum dapat diwujudkan sepenuhnya (10%). 

 

Hal baru yang ditawarkan: 

1. Kurikulum baru setiap prodi di Departemen IKE berbasis KKNI.  

2. Penguatan roadmap riset dari setiap laboratorium yang berorientasi kerja sama 

dan kolaborasi penelitian dengan pihak luar nasional dan internasional seperti 

industri, pemerintahan, lembaga riset, lembaga sosial kemasyarakatan (Cyber 

laboratory academy, Lab Apple, UN Pulse Lab, PT LEN, BATAN, BAPETEN, 

PGasCom, Toyota, PT PN, Taman Pintar Yogyakarta).  
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3. Perwujudan dan implementasi roadmap penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dari setiap lab riset. 

4. Konsolidasi dan pengembangan Lab riset Rekayasa Perangkat Lunak dan Data. 

5. Tawaran kerja sama dari pihak industri, pemerintahan makin banyak setiap 

tahunnya. 

6. Orientasi pada penyelesaian masalah dan pengembangan ilmu dalam rangka 

Global Sustainable Development (hamemayu hayuning bawana langgeng): 

7. Pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan big data dan life-time 

memory.  

8. Komputasi yang pervasive dan ubiquitous. 

9. Otomatisasi sistem dalam bidang industri, pemerintahan, maupun rumah tangga 

 

Skenario 

Pengembangan ilmu (2017, 2027, 2037): 

Ideal: Berada pada posisi terkemuka dalam pengembangan ilmu bidang komputer, 

teknologi informasi, elektronika, instrumentasi, dan kendali. 

 

Pragmatis: 

Orientasi penelitian di bidang-bidang yang berperan dalam pengembangan Elektronika 

Instrumentasi dan Ilmu Komputer: 

1. Parallel Computing,  

2. Cloud Computing,  

3. Ubiquitous Wireless Networks and Mobile Devices,  

4. Big Data Computing, 

5. Research Operations,  

6. Open Source Software Development,  

7. Supervisory, Control, and Data Accusations (SCADA) System, 

8. Internet of Things, 

9. Embedded System, 

10. Aeronautics and Robotics, 

11. Electronic nose, 

12. Decision support system, 

13. Natural Language Processing (NLP), 

14. Orientasi penelitian pada problem solving pada permasalahan Sustainable 

Development Goals. 

Pengembangan sinergi antar ilmu (2017, 2027, 2037): 

Ideal: Mampu mendukung kebutuhan akuisisi data dan komputasi dari berbagai bidang 

ilmu serta mengembangkan keilmuan bidang komputer, elektronika, instrumentasi, dan 

kendali dengan dukungan dari bidang ilmu lain (terutama matematika dan fisika). 

Pragmatis: 

1. Menyusun perkuliahan dan minat studi yang merupakan sinergi dari beberapa 

bidang ilmu (Fisika, Matematika, Kimia). 

2. Penelitian dan pengabdian unggulan yang melibatkan tinjauan disiplin ilmu lain 

(Fisika, Matematika, Kimia). 
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3. Kolaborasi penelitian sebagai pemanfaatan hasil penelitian dalam bidang lain 

(Kesehatan, Pertanian, Industri) 

 

Kejadian tak terduga:  

1. Kebijakan pemerintah yang berubah. 

2. Krisis ekonomi. 

3. Bencana alam. 
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Bab 3. Smart City 
 

Kota cerdas dapat didefinisikan sebagai kota yang memonitor dan mengintegrasikan 

semua kondisi-kondisi infrastruktur yang penting (Hall, 2000).  Dalam hal ini, salah satu 

mekanisme penting di kota cerdas adalah sistem self-monitoring dan sistem self-respon. 

Kota cerdas ditengarai oleh tiga karakteristik utama yakni kota memiliki instrumentasi di 

mana-mana, terhubung dengan jaringan dan cerdas (instrumented, interconnected, 

intelligent). Kota cerdas ini memiliki data-data yang berasal dari sumber data riil, data 

waktu-nyata baik dari data fisik maupun dari sensor. Data-data tersebut terhubung melalui 

jaringan dari beberapa system di industri, organisasi atau institusi pemerintah. Dari 

definisi di atas tampak bahwa yg diutamakan disini adalah adanya instumentasi,  sumber 

data yang terhubung dan adanya proses otomasi, self monitoring dan self respon. 

Secara konsep, smart city dapat dikatakan terdiri dari enam komponen utama, yaitu smart 

people, smart economy, smart environment, smart government, smart mobility, dan smart 

living seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1. Masing-masing komponen tersebut 

dijelaskan sub bab berikut. 

 

 
Gambar 3.1 Konsep & Komponen Smart City [1] 
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3.1 Smart People 

Konsep 

Setiap masyarakat usia sekolah yang terdaftar dalam sekolah formal akan memiliki satu 

akun untuk masuk ke dalam sistem e-learning tersebut. Kemudian setiap akun akan dicek 

keaktifannya di dalam sistem.   Sistem e-learning menyediakan buku pegangan sesuai 

dengan kurikulum pendidikan yang dimiliki pemerintah dalam bentuk softcopy. 

Kemudian buku pegangan ini dijadikan acuan/standar untuk semua pendidikan formal 

nasional. Melalui cara seperti ini, diharapkan siswa di seluruh daerah mendapatkan 

pendidikan sesuai standar. Siswa dapat men-download materi dan mencetaknya secara 

mandiri.  

Sistem e-learning menyediakan tutorial tiap pokok bahasan. Tutorial ini dapat berupa 

presentasi, simulasi dengan gambar dan animasi, maupun video. Tutorial dibuat oleh 

seorang pengajar yang profesional dan ahli dalam mengajarkan pokok bahasan terkait. 

Hal ini supaya siswa yang berada di daerah yang terpencil mendapatkan pengajaran yang 

sama kualitasnya dengan daerah kota meski mereka juga mendapatkan pengajaran dari 

guru-gurunya di pendidikan formal. Selain itu, para guru di daerah terpencil dapat belajar 

tentang cara menerangkan yang baik kepada siswa melalui tutorial tersebut. Sistem juga 

menyediakan kuis atau latihan soal untuk mengukur bahwa siswa memiliki kualitas yang 

diharapkan. Harapannya, kualitas siswa sama di semua daerah baik kota maupun desa. 

Kuis dan latihan soal ini menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pemerataan akses dan 

kualitas pendidikan.  Selain konten-konten sesuai kurikulum pendidikan, sistem juga 

menyediakan konten-konten berupa pengetahuan umum seperti teknologi, peternakan, 

pertanian, teknik, dan lain-lain. Hal ini ditujukan supaya siswa akan dapat terpancing 

minatnya untuk mendalami suatu bidang yang disukainya.  

 

Dukungan Kurikulum 

1. Pemrograman. mata kuliah ini membahas membuat program-program dasar 

sehingga dapat menjadi bekal untuk pengembangan aplikasi yang lebih luas. 

2. Jaringan komputer: mata kuliah ini mempelajari perancangan jaringan internet 

yang handal dan bisa menjangkau daerah yang luas. Selain itu, mata kuliah ini 

juga potensial untuk membahas tentang teknologi server yang cocok untuk 

pengembangan e-learning dengan pengakses yang sangat banyak.  

3. Pemrograman web: mata kuliah ini membahas tentang teknologi HTML5 dan 

CSS3 dalam membuat animasi dan gambar yang menarik namun file yang 

dihasilkan tetap berukuran kecil. Selain itu, dapat dipelajari pula cara 

pengembangan e-learning yang handal untuk menangani user yang masif.  

4. Basis data: mata kuliah ini membahas tentang desain basis data yang baik karena 

dalam desain basis data yang baik akan tercipta waktu proses yang cepat. Sistem 

e-learning yang besar sangat berisiko lambat waktu prosesnya. Namun hal ini 

dapat dikurangi dengan menggunakan desain basis data yang tepat.  

5. Multimedia: mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik multimedia seperti 

animasi, grafika komputer, audio, dan video. Mata kuliah ini cocok untuk 

membangun konten yang akan dipasang di dalam sistem e-learning. Namun mata 

kuliah ini tidak dapat berdiri sendiri karena terkait dengan pembuatan konten 



 

  

ROADMAP P2M DIKE FMIPA UGM 12 

 

 

pengajaran sehingga perlu didampingi dengan mata kuliah lain dari jurusan 

pendidikan guru atau semacamnya.  

6. Rekayasa perangkat lunak: mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk 

membangun sistem e-learning dengan mempertimbangkan berbagai aspek untuk 

meraih efektivitas dan efisiensi sumber daya (SDM, waktu, dan sumber daya 

kom-puter) serta menghasil berupa sistem yang berkualitas.  

7. Mikrokontroler: mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk membangun 

sistem dengan memanfaatkan  mikrokontroler sehingga dapat menghasilkan 

berbagai peralatan pintar yang berkualitas.  

8. Mikroprosesor: mata kuliah ini mempelajari tentang cara untuk membangun 

sistem dengan memanfaatkan  prosesor sehingga dapat menghasilkan berbagai 

peralatan pintar yang berkualitas.  

 

 

3.2 Smart Economy 

Konsep 

Pengelolaan UMKM. Di Yogyakarta tentu sangat banyak telah berdiri UMKM, karena 

berdasarkan  (Merina), usaha yang masuk kriteria ini adalah yang asetnya kurang dari Rp 

50 juta (mikro), hingga yang asetnya Rp 10 miliar (menengah). Dengan berdatangannya 

mahasiswa dan pelajar ke Yogyakarta setiap tahunnya,  Pengelolaan Potensi Wisata. 

Yogyakarta sebagai kota budaya sekaligus destinasi wisata favorit  (Indonesia, 2017) 

tentu selain memiliki tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata juga memiliki aktivitas 

budaya yang bila terdata dengan baik akan menjadi daya dukung geliat perekonomian 

secara menyeluruh  

 

Dukungan Kurikulum 

1. Rekayasa Perangkat Lunak 

Mata kuliah ini memberikan wawasan tentang tahapan pengembangan perangkat 

lunak, baik yang baku maupun kontemporer dari tahap analisa kebutuhan, 

pengelolaan proyek perangkat lunak sampai ke dasar-dasar pengujian. 

Harapannya dengan menguasai metode pengembangan yang sesuai kaidah, 

mahasiswa nantinya dapat menghasilkan produk ICT yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dalam rangka menuju smart economy. 

2. Pemrograman Web 

Di era ubiquitous computing dan merebaknya konsep Internet of Thing, perangkat 

komputasi tidak lagi hanya dipergunakan secara standalone tetapi hampir selalu 

dalam keadaan terkoneksi. Aplikasi yang sesuai dengan perkembangan adalah 

aplikasi daring yang. Mata kuliah ini memberikan dasar-dasar pengembangan 

aplikasi berbasis web yang secara native dapat diakses dari berbagai perangkat 

secara independen karena menggunakan browser. 

3. Pemrograman Piranti Bergerak dan Jaringan  

Setelah mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi berbasis web, mereka juga 

dibekali dengan konsep berbagi data dengan aplikasi lain, di antaranya 
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menggunakan API atau menggunakan web service. Matakulah ini memberikan 

bekal mahasiswa untuk dapat membuat aplikasi berbasis piranti bergerak dan 

jaringan yang dapat mengakses data dari aplikasi lain. Aplikasi semacam 

Traveloka, Tiket.com, Agoda dan sejenisnya pada dasarnya adalah aplikasi yang 

tidak menyimpan seluruh datanya di penyimpan lokal aplikasi tetapi mengakses 

dan menggunakan data dari apliksi lain melalui jaringan. 

4. Basis Data  

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan proses penyimpanan data 

elektronik, melakukan retrieval secara efektif dan efisien ke dalam penyimpanan 

yang disebut basis data. Saat ini hampir kecil kemungkinan suatu aplikasi yang 

digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa memanfaatkan basis data. 

5. Data Mining dan Business Intelligence  

Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, aktivitas bisnis perlu disimpan 

dan dikelola dengan baik. Data yang tersimpan ini pada waktu mendatang dapat 

dimanfaatkan untuk perencanaan atau prediksi. Matakulah ini memberikan 

wawasan ke mahasiswa bagaimana memanfaatkan data yang ada untuk 

menemukan pengetahuan atau pola yang ada melalui proses penambangan 

menggunakan metode-metode statistika yang telah dipelajari, seperti: clustering, 

classification, regression dan prediksi. 

6. e-Bisnis  

Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan seputar konsep e-

bisnis, yaitu model bisnis dengan dukungan ICT yang saat ini telah berkembang 

pesat serta dirasakan luas oleh masyarakat serta menjadi pilihan prioritas karena 

selain efisiensi waktu juga potensi mendapatkan best-price service.  

7. Otomasi Industri 

Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan seputar otomasi 

Industri, yaitu model industri dengan dukungan ICS (Intelligent Control System) 

yang saat ini telah berkembang pesat sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

hasil produksi dari suatu industri.  

8. PLC, SCADA, dan DCS 

Mata kuliah ini akan memberikan mahasiswa pengetahuan seputar sistem 

pendukung dari otomasi industri sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan hasil 

produksi dari suatu industri. 

 

3.3 Smart Environment 

Konsep 

Seperti halnya sistem smart city pada umumnya, teknologi informasi dan komunikasi 

memegang peran yang penting pada smart environment. Teknologi computer sensing 

menjadi alat utama yang digunakan oleh infrastruktur yang ada untuk melihat, 

mendengar, ataupun merasakan situasi lingkungan yang terjadi. Sensor-sensor yang 

tersebar di seluruh penjuru kota pada akhirnya membentuk jejaring sensor yang selalu 

memproduksi data (hasil pembacaan) untuk disimpan di suatu pusat data. Teknologi 

pengenalan pola (pattern recognition), penambangan data (data mining), dan kecerdasan 

buatan (artificial intelligence) selanjutnya menjadi perkakas-perkakas penting yang 
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digunakan untuk menganalisis data, mendeteksi kejadian-kejadian tertentu, serta 

memberikan respon yang tepat terhadap situasi yang sedang dihadapi. 

Dukungan Kurikulum 

Persoalan Matakuliah Bahan Kajian yang relevan 

Pemantaain dan 

Pengendalian lalu 

lintas 

Pengolahan citra Perbaikan dan segmentasi citra 

Pengenalan pola (computer vision) Object tracking 

Basis Data Data logging 

Probabilitas dan stokastika Distribution modeling 

Simulasi dan antrian Traffic simulation 

Kecerdasan buatan Agent reasoning 

Mesin pembelajaran Agent learning 

Informasi parkir 

terintegrasi 

Pemrograman jaringan dan 

perangkat bergerak 

Mobile app development 

Pemrograman web Web app development 

Komunikasi data Data design 

Sistem dan Aplikasi terdistribusi Service design and orchestation 

3.4 Smart Living 

Konsep 

Hidup berbudaya dan bahagia: manusia sebagai makhluk berbudaya, akan selalu berusaha 

untuk terus menciptakan benda dan karya baru untuk memenuhi keinginan jasmani dan 

rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Salah satu cara menciptakan suatu 

karya atau benda adalah dengan berpendidikan. Selain itu, manusia sebagai makhluk 

berbudaya juga mengandung makna hidup dalam keteraturan dan taat aturan.  

 

Kesehatan: manusia yang bahagia adalah manusia yang hidup secara sehat. Upaya 

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif selalu dilakukan agar tingkat  kesehatan 

masyarakat dari waktu ke waktu semakin baik, TIK sangat diperlukan kontribusinya 

untuk membantu melakukan upaya tersebut, salah satunya melalui sistem kesehatan 

masyarakat yang berbasis teknologi informasi. 

 

Keamanan: keadaan yang aman membuat kehidupan menjadi damai dan tentram. Saat 

ini, tingkat kriminalitas cukup tinggi, masyarakat harus selalu berhati - hati dan waspada.  

 

Dukungan Kurikulum 

1. Machine learning: Mahasiswa dapat membangun suatu machine learning yang 

dapat digunakan untuk proses klasifikasi atau prediksi. 

2. Algoritme dan struktur data serta Kompleksitas algoritme: Mahasiswa mampu 

menganalisis, memilih dan membangun algoritme yang sesuai kebutuhan dan 

membutuhkan biaya yang murah. 

3. Rekayasa perangkat lunak: Mahasiswa mampu melakukan analisis, desain dan 

implementasi sistem secara baik. 
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4. Audit TI: Mahasiswa mampu menghasilkan sistem yang secara baik dan sesuai 

audit. 

5. Sistem pendukung keputusan : Mahasiswa mampu membangun model pendukung 

keputusan. 

6. Bioinformatika: Mahasiswa mampu menerapkan materi komputasi dan 

kecerdasan buatan untuk domain data biomedis. 

7. Biosistem: Mahasiswa mampu menerapkan materi kecerdasan buatan dengan 

memperhatikan perilaku makhluk hidup. 

8. Kecerdasan buatan : Mahasiswa mampu membangun sistem berbasis kecerdasan 

buatan 

9. Basis data: Mahasiswa mampu merancang basis data yang diperlukan sistem. 

10. Elektronika: Mahasiswa mampu membangun alat dan sistem real time yang 

menggunakan komponen elektronika dasar. 

11. Sistem tertanam: Mahasiswa mampu membangun sistem secara real time yang 

dan menanamkannya pada suatu piranti elektronika. 

12. Robotika: Mahasiswa mampu membangun robot dengan memanfaatkan ICS 

sesuai dengan kebutuhan 

13. Sistem Kendali: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan 

kendali (baik dasar maupun cerdas) pada suatu plant atau sistem agar performa 

dapat semakin optimal. 

14. Sistem aktuator: Mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan 

sistem aktuasi bersama dengan sistem kendali pada suatu plant atau sistem agar 

performa dapat semakin optimal. 

15. Instrumentasi dan Pengukuran: Mahasiswa mampu membangun instrumen atau 

sistem pengukuran untuk memantau keadaan suatu plant atau sistem secara real 

time dengan tingkat akurasi dan presisi yang baik. 

 

3.5 Smart Government 

Konsep 

Lebih banyak studi kasus akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana 

mengembangkan kota cerdas yang efektif dan membantu penelitian untuk berbagi praktik 

terbaik dalam pengembangan kota cerdas.  

Topik menarik lainnya untuk studi masa depan mencakup pertanyaan tentang bagaimana 

industri yang ada di dalam kota dipengaruhi oleh inisiatif kota cerdas dan bagaimana 

pengusaha dan pemula dapat berinovasi dengan perusahaan hijau dan cerdas baru atau 

model bisnis.  

Penelitian di kota-kota cerdas dapat beralih ke tingkat industri atau analisis berbasis 

sektor (misalnya transportasi cerdas), sehingga memperluas gagasan tentang kota yang 

cerdas di luar pembangunan infrastruktur atau keberlanjutan energi ke penciptaan sistem 

eko baru secara keseluruhan untuk menyatukan yang berikutnya. Gelombang inovasi dan 

kewirausahaan menciptakan pertumbuhan dan nilai ekonomi. 
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Dukungan Kurikulum 

1. Lebih banyak studi kasus akan memperkuat pemahaman tentang bagaimana 

mengembangkan kota cerdas yang efektif dan membantu penelitian untuk berbagi 

praktik terbaik dalam pengembangan kota cerdas.  

2. Topik menarik lainnya untuk studi masa depan mencakup pertanyaan tentang 

bagaimana industri yang ada di dalam kota dipengaruhi oleh inisiatif kota cerdas 

dan bagaimana pengusaha dan pemula dapat berinovasi dengan perusahaan hijau 

dan cerdas baru atau model bisnis.  

3. Penelitian di kota-kota cerdas dapat beralih ke tingkat industri atau analisis 

berbasis sektor (misalnya transportasi cerdas), sehingga memperluas gagasan 

tentang kota yang cerdas di luar pembangunan infrastruktur atau keberlanjutan 

energi ke penciptaan sistem baru secara keseluruhan untuk menyatukan yang 

berikutnya.  

4. Gelombang inovasi dan kewirausahaan menciptakan pertumbuhan dan nilai 

ekonomi. 

 

3.6  Smart Mobility 

Dalam ranah smart city, smart mobility melibatkan berbagai macam moda transporasi 

hingga perangkat-perangkat pendukung yang ada di lapangan seperti rambu-rambu lalu 

lintas, sensor, kamera, dll yang ada dalam suatu wilayah. Sesuai dengan Gambar 3.2, 

pendekatan untuk membangun smart mobility haruslah didasarkan pada konsep 

berkelanjutan dan cerdas sehingga membangun mindset “city as a place” dalam benak 

masyarakat. 

 

 
Gambar 3.2 Pendekatan Smart Mobility 
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Secara detail, smart mobility harus mendukung aspek-aspek penting dalam 

bertransportasi, diantaranya adalah: 

- Aspek fleksibilitas, dimana pengguna bisa menentukan moda transportasi apa 

yang paling bagus dalam suatu kondisi tertentu. 

- Aspek efisiensi, dimana pengguna moda transportasi bisa mencapai destinasi 

tujuan dengan gangguan paling minimum. 

- Aspek keamanan, dimana kecelakan dapat ditekan secara signifikan. 

- Aspek integrasi, dimana rute dari suatu titik ke titik lain dapat dihubungkan 

dengan satu atau lebih moda transporasi yang terintegrasi dengan perangkat 

pendukung yang ada. 

- Aspek clean technology, dimana moda transporasi harus bisa menekan efek polusi 

yang ditimbulkan. 

 

Arsitektur 

 
Gambar 3.3 Arsitektur 

 

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3., mula-mula smart mobility bekerja dengan 

mengakuisisi data-data yang ada di lapangan. Data ini bisa berupa data gambar/citra yang 

ditangkap oleh kamera, perangkat-perangkat pendukung yang ada di lapangan hingga 

laporan-laporan dari masyarakat terkait kepadatan lalu lintas, kejadian kecelakan, 

perbaikan infrastruktur, dll. Semua data ini ditampung dalam sebuah database dan 

selanjutnya diolah dengan menggunakan berbagai macam kombinasi teknik pengolahan 

data. Hasil pengolahan data ini selanjutnya disampaikan kembali ke pengguna berupa 

informasi, rekomendasi atau himbauan melalui mobile apps maupun website resmi 

pemerintah setempat. Dengan mekanisme seperti ini maka para pengguna bisa 

menentukan sikap untuk menggunakan moda transportasi yang cocok untuk 
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kebutuhannya. Dengan demikian, diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih bagus 

dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari.  

 

Dukungan kurikulum 

1. Elektronika: Mahasiswa dapat membangun perangkat sistem berupa hardware 

dan software yang teridiri dari setidaknya 3 bagian dasar yaitu sensor, aktuator, 

control unit. Perangkat ini berfungsi untuk mengakuisi data hingga memberikan 

impact di lapangan dengan aktuator yang sesuai. 

2. Data Science: Mahasiswa dapat mengaplikasikan atau mengkombinasikan 

berbagai macam algoritma data preprocessing hingga machine learning untuk 

menganalisa data atau informasi yang diberikan. Dengan demikian, rekomendasi 

atau himbauan yang berguna untuk masyarakat dapat dilakukan. 

3. Pengembangan Aplikasi: Mahasiswa mampu membuat suatu aplikasi baik 

berbasis mobile device maupun web sebagai sarana untuk penyampaian informasi 

penting terkait dengan kondisi terkini serta himbauan yang ada. Diharapkan 

aplikasi memiliki GUI (Graphical User Interface) yang sangat user friendly 

sehingga mudah dimengerti. 
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Bab 4. Laboratorium Riset Sistem Komputer dan 

Jaringan 
 

Laboratorium Riset Sistem Komputer dan Jaringan pada saat sebelumnya telah memiliki 

deskripsi lingkup dan peta jalan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Peta 

Jalan tersebut menerjemahkan Jaringan menjadi networking karena kita tidak hanya 

tertarik pada networks saja tetapi juga aktivitasnya, yaitu networking. Sistem komputer 

tidak membahas elektronika pada level komponen (transistor dsb.) namun membahas 

pada level RTL (Register-Transfer Level) ke atas. Sistem Komputer dan Jaringan pada 

dasarnya memiliki fokus pada bidang-bidang sebagai berikut. 

 

1. Sistem Komputer memandang komputer tersusun atas integrated circuits (CPU, 

RAM, ROM, dsb.) dan disamakan dengan Computer Systems Engineering 

menurut klasifikasi berdasarkan CC2005 (Computing Curricula 2005) dari 

ACM/IEEE. Isu yang akan dibahas meliputi FPGAs (Field-Programmable Gate 

Arrays), microcontrollers, DSP (Digital Signal Processing) chips, GPGPU 

(General Purpose Graphic Processing Unit) serta pemanfaatannya sebagai 

platform komputasi. Sistem komputer membidangi platform komputasi yang 

diperlukan untuk menjalankan algoritma/aplikasi yang dikembangkan oleh lab-

lab lainnya. Sistem komputer mengembangkan kompetensi bagaimana 

komponen-komponen komputer dapat disusun menjadi suatu platform komputasi 

yang efisien (menggunakan seminimal mungkin resources, cepat, dan dengan 

biaya serta waktu pengerjaan yang minimal). Isu lain adalah otomasi yaitu 

pemanfaatan software untuk memudahkan pengembangan platform komputasi, 

misalnya dengan VHDL, Verilog, Matlab, LabView, Proteus, dan compiler untuk 

mikrokontroler dsb. 

2. Pemrograman Sistem dan Jaringan adalah pemrograman pada aras di bawah 

aplikasi umum. Ini akan meliputi aplikasi pengukuran (instrumentasi) dan 

pengelolaan sistem komputer dan jaringan yang diperlukan dalam mencapai 

kinerja komputer dan jaringan yang dikehendaki serta standarisasi hasil-hasil 

pengukuran. Topik menarik lainnya adalah standarisasi pengukuran keamanan. 

3. Wireless Sensor Networking (WSN) adalah pemanfaatan ilmu dan teknologi 

jaringan komputer serta telekomunikasi dalam aktivitas pengukuran dan 

monitoring. Sebagai sarana telekomunikasi dapat dimanfaatkan teknologi satelit, 

teknologi seluler, telemetri, dsb. Sedangkan sebagai sensor dapat dipakai sensor 

nodes, RFID, hingga smart phones. Isu ini sangat strategis untuk Indonesia, walau 

ada persoalan keamanan piranti dari pencurian. Yang dapat dibahas adalah mulai 

dari BAN (Body Area Networking) yang hanya meliputi satu tubuh manusia (atau 

hewan) untuk keperluan health monitoring misalnya, hingga wide-scale area 

networking untuk monitoring satu daerah, pulau, kepulauan, benua, dsb. 

Bagaimana strategi deployment yang efisien serta aman dari pencurian, 

vandalisme, dan sabotase akan merupakan isu penelitian yang menarik. Isu yang 

sangat menarik lainnya adalah pemanfaatan jaringan untuk memfasilitasi 

komunikasi pada saat terjadi bencana alam. Smart/intelligent environment. 

4. Network Management and Maintenance adalah aktivitas pengelolaan dan 

pemeliharaan jaringan komputer. Dalam sub-kegiatan ini akan diteliti berbagai 
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algoritma dan tools untuk pengelolaan dan pemeliharaan jaringan komputer agar 

jaringan komputer bekerja pada kinerja yang dikehendaki. Isu yang dapat dibahas 

di antaranya adalah perilaku jaringan terhadap penambahan beban (scalability), 

kegagalan satu node (fault-tolerance), disaster recovery dan business continuity 

planning and execution, sabotase dan infiltrasi (network survivability), dsb. 

5. Security akan dikembangkan dengan penekanan pada protokol keamanan, akses 

kontrol, dan kehandalan software, serta social engineering agar sesuai dengan 

perilaku orang Indonesia. Bila diperlukan juga akan dikembangkan algoritma 

kriptografi secara tidak murni, yaitu sudah memperhatikan platform tempat 

algoritma tersebut dijalankan. Misalnya, tidak semua algoritma cocok 

dibenamkan (embedded) dalam handphone ataupun mikrokontroler/FPGAs. 

6. Jaringan dan Telekomunikasi akan meneliti tentang berbagai isu pemindahan data 

dari satu tempat ke tempat lain misalnya modulasi, multiplexing, kompresi, 

protokol, dsb. Di sini pada tahap awal akan digunakan perangkat lunak seperti ns-

3, glomosim, matlab, dsb. Ciri ke-MIPA-an akan ditonjolkan dengan 

menitikberatkan pada aspek algoritma dan optimasi, bukan pada aspek 

pengembangan device. 

7. Sistem Operasi akan diteliti dan kemungkinan dikembangkan sistem operasi 

untuk kebutuhan khusus maupun umum, misalnya Linux, Android, RTOS serta 

NOS. Social Networking akan diteliti karena keberhasilan inisiatif dan 

deployment prasarana dan sarana komputasi tidak akan berhasil kecuali 

memperhatikan aspek sosial. Networked and autonomic computing, penelitian 

yang terkait dengan sistem komputer yang mampu mengelola diri sendiri untuk 

mengatasi kompleksitas sistem komputer yang semakin meningkat dan 

mengurangi hambatan dalam mengembangkan sistem komputer. 

8. Pada tahun 2018 ini dipandang perlu untuk merumuskan kembali Peta Jalan ini 

untuk menajamkan fokus dan mengkolaborasikan semua potensi dan sumber daya 

Laboratorium Riset Sistem Komputer dan Jaringan untuk 5 tahun kedepan  

 

4.1 Road Map Penelitian 

Fokus penelitian Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan diarahkan untuk 

mendukung Tema penelitian FMIPA UGM yaitu  

1. Bencana dan Lingkungan 

2. Kesehatan  

3. Ketahanan Energi 

4. Ketahanan Pangan 

 

Pendekatan untuk berkontribusi pada Tema penelitian FMIPA UGM tersebut dengan 

menggunakan fokus penelitian Departemen yaitu Smart City dengan implementasi pada 

area: 

1. Big Data & Cloud 

2. Digital Signal Processing & Embedded System 

3. Cyber Security 

4. Intelligent Environment. 
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Laboratorium Riset Sistem Komputer dan Jaringan, DIKE FMIPA UGM memiliki 3 

fokus utama penelitian yaitu 

1. Infrastruktur 

Penelitian pada infrastruktur menjadi fokus untuk diobservasi, analisis dan 

dikembangkan sebagai core competence Laboratorium yang menyentuh 

komponen sistem komputer, jaringan, network management, security, sistem 

telekomunikasi, cloud dan infrastruktur pemrosesan data besar, cyber security. 

2. Lingkungan Cerdas 

Lingkungan cerdas atau intelligent environment menjadi fokus dengan aspek yang 

diobservasi meliputi internet of things, wireless sensor network (sensor, jaringan 

dan komunikasi), manajemen dan komunikasi, lingkungan virtual dan lingkungan 

cerdas, system peringatan dini. 

3. Akuisisi data 

Penelitian memfokuskan pada usaha dan mekanisme untuk mengumpulkan data 

dari berbagai sumber, seperti sistem informasi, aktivitas paperless office, satelit, 

penginderaan jauh, sensor bangunan, network and server log, dan fusion sensor. 

 

 

Adapun Peta Penelitian beserta fokusnya digambarkan pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Fokus Penelitian Lab SKJ 

 

Konsep Smart City akan didukung oleh penyediaan infrastruktur, lingkungan cerdas dan 

data generator yang kuat. Smart City bukan sekedar solusi atau aplikasi yang 

memudahkan warga/ masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat dan mudah. 

Tetapi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang cepat dan handal. Lingkungan 

cerdas yang mengotomasi dan mengoptimasi penerimaan informasi ke masyarakat. Pada 

setiap aktivitasnya dihasilkan oleh proses perolehan data yang baik, lengkap dan 

berkualitas. Hal tersebut didukung oleh teknologi, solusi dan pendekatan hybrid baik dari 
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big data dan cloud, intelligent environment, digital signal processing dan embedded 

system, serta cyber security. 



RoadMap Penelitian diterjemahkan dalam rencana 5 tahun kedepan dimulai sejak tahun 2018 sd 2022. Roadmap Tema Penelitian pada Tabel 

4.1 menjadi acuan dalam kegiatan penelitian Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan baik yang dikerjakan anggota peneliti, mahasiswa 

S3-S2-S1 di bawah koordinasi Lab SKJ. 

 

Tabel 4.1 RoadMap Tema Penelitian 

Fokus 2018 2019 2020 2021 2022 

Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Penyiapan 

infrastruktur 

pendukung 

● Pengembangan 

data storage 

● Pengembangan 

network 

management 

● Pengembangan 

akses dan 

layanan 

 

● Arsitektur data 

center dan 

pemrosesan big 

data 

● Pengembangan 

arsitektur 

kluster 

● Pengembangan 

komputasi 

paralel 

● Pengembangan 

high-speed 

network & 

Management 

● Cyber 

Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 

● Pengembangan 

Layanan 

pemrosesan big 

data 

● Fasilitas Data 

Streaming  

 

 

● Secure Data 

Center & 

Optimization  

● Energy 

Aware/green 

data center 

● Standarisasi 

Keamanan data 

center 

 

 

 

● Big Data cloud 

services 

● Big data storage 

services  

● Big data 

computation 

services 

 

● Data Center 

Management & 

Disaster 

Recovery Center 

● Mekanisme 

recovery  

● Data center 

efficiency 

 

 

 

 

● Big Data 

Analytic 

Infrastructure 

● Analytic tools 

and processing  

● Analytic 

Visualisation 

 

 

 

 

 

 

 

● Smart City 

Integrated Data 

Center & 

Management with 

Big Data 

Analytics 

● Smart city 

operation room 

● Data center 

monitoring and 

control system 
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Lingkungan 

Cerdas 

 

 

 

 

 

● analisis 

lingkungan 

cerdas 

pendukung 

smart city 

● Identifikasi 

pendukung 

sistem 

lingkungan 

cerdas 

● Purwarupa 

lingkungan 

cerdas (smart 

labs) 

● Pemodelan 

sistem 

lingkungan 

cerdas 

● Simulasi 

sistem 

lingkungan 

cerdas pada 

lingkungan 

lab 

● Real-life 

smart 

environment 

● Behaviour/act

ivity 

recognition  

● Pemodelan 

interaksi pada 

lingkungan 

cerdas 

 

● Real-life 

interaction  

● Case based 

situation dan 

interaksinya 

● Crowd to 

chaos situation 

dan 

interaksinya 

 

● Real-life 

Intelligent 

Smart City 

● Intelligent 

interaction  

● Smart city 

implementation 

 

Data 

Acquisition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Penyiapan 

fasilitas data 

set 

● Penyiapan 

kumpulan 

data set 

● Identifikasi 

data 

acquisition 

tools dan 

sumber data 

● Identifikasi 

streaming 

data 

acquisition  

● Open 

Dataset 

● Koleksi 

dataset 

● Mekanisme 

dataset 

interchange 

● Metadata 

dataset 

 

● Data 

preservation, 

management 

and access for 

analytics 

● Management 

data 

preservasi dan 

akses 

● Data Services 

(SOA, linked 

data dan open 

data) 

● SOA 

● Linked data 

● Data 

Governance 

for Smart City 

and Data 

security 

● Data 

Operations 

● Data Quality 

Monitoring 

● Data Quality 

Improvement 

 

● Smart City 

Data 

Management 

untuk Indonesia 
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● Identifikasi 

batch data 

acquisition 

● Open data 

 

 

4.2 Penelitian Unggulan  

Untuk mendukung jalannya roadmap penelitian sebagaimana disebutkan pada Tabel 4.1, Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan juga 

memiliki beberapa penelitian unggulan dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Penelitian unggulan ini juga dimaksudkan untuk 

mengembangkan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) baik bagi dosen maupun mahasiswa dan peneliti lainnya. Secara detail penelitian 

unggulan di Laboratrium Sistem Komputer dan Jaringan terbagi dalam beberapa fokusan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Penelitian Unggulan  

Fokus 2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkatan Pengembangan 

(TKT4-6) 

Pengembangan 

(TKT4-6) 

Pengembangan 

(TKT4-6) 

Pengembangan (TKT4-6) Pengembangan (TKT4-

6) &  persiapan ke 

Penerapan (TKT7-9) 

 

 

 

 

 

Pengembangan 

Fasilitas Data 

Center (Cluster, 

HPC) 

Data Center for 

Critical 

Infrastructures 

  

 Pengembangan 

cloud services 

untuk big data 

computation 

Big Data analytics tools 

& visualizations 

  

Smart City 

Comprehensive 

Dashboard 
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Infrastruktur 

Pengembangan 

Platform Operating 

system 

SBC platform 

for big data 

processing 

Energy aware and 

green data center 

Big Data Center and 

services 

  

Smart & Intelligent Data 

Center 

  

Platform big data 

management 

Cloud based big 

data 

management 

 high-

speed/HPC 

computing 

(GPU, kuantum) 

Cloud based big 

data management 

signal processing, 

enkripsi dan 

kriptografi 

signal 

processing, 

enkripsi dan 

kriptografi 

  

signal processing, 

enkripsi dan 

kriptografi 

 

signal processing, 

enkripsi dan kriptografi 

 

signal processing, 

enkripsi dan kriptografi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelligent 

Environment to 

intelligent space 

  

 

pengenalan suara 

dan gerakan pada 

ruang immersive 

Deteksi aktivitas 

pada smart labs 

Behavior analysis 

form real-life 

environment 

life support application 

for smart environment 

Smart City and Life 

Support with Intelligent 

System 
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Lingkungan 

Cerdas 

top view object 

identification & 

tracking 

cashierless store 

using object 

identification 

peningkatan akurasi pada human identification 

speech synthesis  speech 

signature 

singing synthesis 

(kur) - style 

cengkok 

gamelan, orkestra -      

gesture recognition  isyarat alfabet 

untuk difabel 

isyarat alfabet 

untuk difabel 

peningkatan performa 

untuk isyarat 

peningkatan performa 

untuk isyarat 

pendeteksian satu 

titik keamanan 

struktur bangunan 

pendeteksian 

satu titik 

keamanan 

struktur 

bangunan 

pendeteksian 

banyak titik 

keamanan struktur 

bangunan 

pendeteksian network 

titik keamanan struktur 

bangunan 

Integrase data keamanan 

struktur bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Akuisisi 

NFC Data Acquisition 

engine 

development 

 

Integrated/konek

tivitas pada data 

generator 

Service Oriented 

Architecture and 

Linked Data for 

Smart City 

Security protocol for 

Data Interchange 

Integration Smart City 

Application dengan 

Data Generator. 

Paperless office 

integration 

Paperless office 

integration 

Paperless office 

integration 

Paperless office 

integration 

Paperless office 

integration 
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Top view 

images/Camera 

Top view 

images/Camera 

   

Sensor struktur 

bangunan 

data multi sensor 

struktur 

data multi sensor 

struktur 

data linked multisensor data integration 

 satelit data satelit data 

   

satelit data 

  

satelit data 

   

satelit data 

   

text atau image 

relief cultural 

heritage 

data collection 

untuk cultural 

heritage 

data hasil image 

processing 

hasil deteksi object pada 

image 

-      

 

4.3 Luaran Penelitian 

Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan juga memliki beberapa target luaran dari road penelitian yang dimulai sejak 2018 sampai 

dengan 2022. Luaran penelitian ini berupa publikasi jurnal internasional, konferensi internasional, buku, serta HAKI atau paten. Secara detail 

target luaran penelitian dari Laboratrium Sistem Komputer dan Jaringan dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Keluaran Penelitian 

Keluaran 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikasi jurnal 

internasional  

3 artikel 

Q1: - 

Q2: - 

Q3: 1 

4 artikel 

Q1: 1 

Q2: 1 

Q3: 2 

5 artikel 

Q1: 1 

Q2: 2 

Q3: 3 

5 artikel 

Q1: 1 

Q2: 2 

Q3: 3 

8 artikel 

Q1: 2 

Q2: 3 

Q3: 3 
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Q4: 2 Q4:  - Q4: - Q4: - 

  

Q4: -  

Konferensi 

internasional 

3 artikel 3 artikel 5 artikel 5 artikel 8 artikel 

Buku 2 draft 1 draft 

2 terbit 

 

1 draft 

1 terbit 

 

1 draft 

1 terbit 

 

1 draft 

1 terbit 

 

HAKI, paten 

 

Persiapan 

Drafting 

Drafting & Review 

 

Review 

Submit 

Submit Progress & Result 

 

4.4 Pengabdian Masyarakat 

Selain penelitian, Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan mempunyai target untuk pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Wujud pengabdian masyarakat yang dirancang oleh Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan terbagi 

dalam beberapa poin seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. RoadMap Pengabdian Masyarakat 

No Nama Deskripsi  Program kerja 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kelompo

k 

Binaan/D

Penciptaan 

kelompok 

atau desa 

Taman Pintar 

Jogja 

(Peningkatan 

Taman Pintar 

(display produk 

penelitian). 

Taman Pintar Jogja 

(Peningkatan 

Taman Pintar 

Jogja (alat peraga 

TIK) 

Taman Pintar Jogja 

(komunitas TIK) 
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esa 

Binaan 

mandiri 

teknologi 

kapasitas Guru 

SMK TIK) 

 

Fokus 

Appinventor 

Arduino 

 

 

Fokus 

produk yang ada:  

kiddo, 

wisanggeni, g-

connect. 

 

produk yang 

diusulkan: satelit, 

UAV, alat 

ultrasonik, smart 

environment 

 

kapasitas pemuda 

desa tentang TIK) 

 

Fokus pada 

pemanfaatan 

teknologi ke arah 

entrepreneurship 

 

 

 

 

 

 

2 Asistensi 

Pemerint

ah 

Daerah 

bantuan 

teknis pada 

keamanan 

informasi 

Supervisi 

keamanan 

jaringan internet 

Pemkot Jogja 

Supervisi 

keamanan 

jaringan internet 

Pemkab Sleman 

Supervisi 

keamanan jaringan 

internet Pemkab 

Bantul 

Supervisi 

keamanan jaringan 

internet Pemkab 

Kulonprogo 

 

Supervisi 

keamanan jaringan 

internet Pemkab 

Gunung Kidul 

3 Teknolog

i Tepat 

Guna 

implementasi 

hasil 

penelitian 

pada 

masyarakat 

IoT Kebencanaan 

tanah longsor 

 

IoT kebencanaan 

gunung merapi 

 

IoT Perkotaan IoT Bangunan 

 

IoT ruang cerdas 

pendidikan 

4 Edukasi 

Masyara

pengembanga

n konten 

Operating system datasets 

 

bantuan teknis bantuan teknis bantuan teknis 
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kat 

Umum 

bebas (open 

source) 

5 Penyebar

luasan 

aktivitas 

Lab 

Riset  

pengembanga

n konten 

multimedia 

Video profil 

->bisa mengusung 

juga video 

pembelajaran 

Video 

pembelajaran 

perkuliahan bebas 

Buku TIK Video 

pembahasan isu 

kekinian 

Video pembahasan 

isu kekinian 

 

 

 

 

4.5 Fasilitas Penelitian 

Beberapa fasilitas pendukung juga diperlukan guna mendukung terwujudnya roadmap yang telah dirancang oleh Laboratorium Sistem 

Komputer dan Jaringan. Fasilitas-fasilitas ini memiliki peruntukan yang spesifik dan proyeksi pengembangan sejak tahun 2018 sampai 

dengan 2022. Adapun fasilitas penelitian yang hendak dikembangkan ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Pengembangan Fasilitas 

No Fasilitas Peruntukan  Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kluster 

komputer  

Lingkungan 

pemrosesan 

data besar 

8 nodes 

(Wisangeni-NUC) 

8 nodes 

 

16 nodes 32 nodes 64 nodes 
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2 Storage 

server  

Fasilitas 

penyimpana

n dataset 

besar 

12 TB 12 TB 12 TB 16 TB 32 

3 Data 

Center 

infrastruktu

r 

(GamaClou

d) 

Fasilitas 

pengembang

an Data 

center 

- Tier 1 - Tier 2 - 

4 LIngkunga

n Cerdas 

 

eksperiment

al ruang 

cerdas 

- 1 lokasi indoor - 1 lokasi outdoor - 

5 Satelit 

command 

center 

 

monitoring 

and control 

room 

 - 1 unit - 1 unit backup 

6 3D scanner    1 unit 1 unit  

 

 

4.6 Sumber Daya Manusia 

Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan memiliki beberapa SDM untuk mewujudkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Masing-masing dari mereka memiliki kompetensi bidang yang spesifik untuk melengkapi berbagai bidang keilmuan yang ada pada 
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Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan. Para SDM ini memiliki target capaian dan pengembangan dalam rentang waktu tahun 2018 

sampai dengan 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6  Kompetensi dan Proyeksi Pengembangan 

No Nama Kompetensi  Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018  2019 2020 2021 2022 

1 Prof Jazi Eko 

Istiyanto Ph.D 

Embedded 

system 

Guru Besar - - - - 

2 Dr. Tri Kuntoro 

Priyambodo 

satelit & 

security 

Doktor GB    

3 Dr. Agfianto Eko 

Putra 

Embedded 

system 

Doktor, LK - GB  - 

4 Dr. techn. Ahmad 

Ashari 

Distributed 

computing 

Doktor Prof, GB - - - 

5 Dr. Y Suyanto recognition Doktor LK - Prof, 

GB 

- 

6 Dr. Mardhani 

Riasetiawan 

cluster dan 

grid 

Doktor, L - LK - Prof. GB 

7 Drs. Abdul Rouf, 

M.IKom 

signal Master L, ongoing Dr ongoing Dr 

 

ongoing Dr 

 

LK 
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8 Triyogatama 

Wahyu Widodo, 

S.Kom, M.Kom 

network, 

electronics 

Master AA L, ongoing 

Ph.D 

L, ongoing 

Ph.D 

ongoing Ph.D 

9 Drs. Bambang 

Nurcahyo 

Prastowo, M.Sc 

office 

automation 

and compiler 

Master AA L, ongoing Dr L, ongoing Dr ongoing Dr 

10 Nia Gella 

Augoestiawan, 

S.Si, M.Cs 

kriptografi Master AA, ongoing 

Ph.D 

ongoing Ph.D ongoing Ph.D Ph.D 

11 Lukman 

Heryawan, ST, 

MT 

Network ongoing Ph.D ongoing Ph.D ongoing Ph.D L - 

12 Auvaclaf Zatu 

Kusuma Frisky, 

S.Si, M.Sc 

visual 

computing 

ongoing Ph.D ongoing Ph.D ongoing Ph.D Dr.techn - 

13 Idham Ananta 

Timur, M.Kom 

intelligent 

environment 

and devices 

ongoing Dr ongoing Dr ongoing Dr Dr - 

 

4.7 Kebutuhan SDM Masa Depan 

Guna melengkapi bidang keilmuan yang semakin berkembang, Laboratorium Sistem Kompetensi dan Jaringan juga memiliki target untuk 

menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan jenjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7  Kebutuhan SDM 

No Jenjang Kompetensi  Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Ph.D / Dr embedded system - - 1 - 1 

2 Ph.D / Dr network, security - 1 - 1 - 

3 Ph.D / Dr IoT and cloud - 1 - 1 - 

4 Sarjana Laboran ahli 1  1 - 1 

5 Ph.D / Dr Organisasi 

Komputer, sistem 

operasi 

- 1 - - - 

 Jumlah  1 3 2 2 2 



Bab 5. Laboratorium Riset Elektronika dan 

Instrumentasi 
Laboratorium Riset Elektronika dan Instrumentasi memiliki peta jalan kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat. Peta jalan tersebut didesain sedemikian rupa untuk 

mendukung bidang keilmuan elektronika dan instrumentasi. Elektronika dan 

instrumentasi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang 

dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam 

suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, serta 

mendesain peralatan elektronika dan instrumen tersebut agar dapat bekerja secara 

otomatis ataupun terkendali ke dalam bentuk komponen-komponen sistem elektronika 

maupun instrumentasi. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti tersebut merupakan 

cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya 

adalah bagian dari rekayasa elektronik, rekayasa komputasi dan komputer, serta ilmu 

elektronika dan instrumentasi. Laboratorium elektronika dan Instrumentasi pada dasarnya 

memiliki fokus pada bidang-bidang sebagai berikut. 

1. Smart Instrumentation 

2. Sensor Tranduser 

3. Telecommunication  

4. Sensor Network 

5. Signal Processing  

6. Embedded system 

7. Aeronautics and Robotics,  

8. Data and Image Processing 

 

Pada tahun 2018 ini dipandang perlu untuk merumuskan kembali Peta Jalan ini untuk 

menajamkan fokus dan mengkolaborasikan semua potensi dan sumber daya 

Laboratorium Riset Sistem Komputer dan Jaringan untuk 5 tahun kedepan  

 

Fokus penelitian Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi diarahkan untuk 

mendukung Tema penelitian FMIPA UGM yaitu  

1. Bencana dan Lingkungan 

2. Kesehatan  

3. Ketahanan Energi 

4. Ketahanan Pangan 

 

Pendekatan untuk berkontribusi pada Tema penelitian FMIPA UGM tersebut dengan 

menggunakan fokus penelitian Departemen yaitu Smart City dengan implementasi pada 

area berikut seperti Gambar 5.1: 

1. Smart Instrumentation dan Sensor Tranduser 

2. Telecommunication dan Sensor Network 

3. Signal Processing dan Embedded system 

4. Robotics, Data, dan Image Processing 
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Gambar 5.1. Fokus Penelitian Lab Elektronika dan Instrumentasi 

 

 

Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, DIKE FMIPA UGM memiliki 3 fokus 

utama penelitian yaitu 

1. Measurement dan Monitoring 

Measurement (pengukuran) merupakan penentuan besaran, dimensi, atau 

kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran 

dilakukan pada besaran objek fisik yang dan masing-masing objek ukur memiliki 

tingkat kompleksitas dan metode pengukuran yang berbeda. Pengukuran suatu 

besaran secara elektronik pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sensor. 

Monitoring (pemantauan) dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang 

sesuatu yang ingin diketahui, pada umumnya dilakukan dengan suatu metode 

pengukuran. Secara garis besar, pemantauan dilakukan terhadap suatu objek 

secara berkesinambungan menggunakan suatu metode pengukuran tertentu. 

Pemantauan akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan serta 

evaluasi atas objek yang sedang dipantau. 

Oleh karena itu, penelitian mengenai measurement (pengukuran) dan monitoring 

(pemantauan) menjadi salah satu  core competence Laboratorium yang berkonsep 

pada Instrumentasi. Penelitian ini menjadi bagian penting dalam mengambil 

segala data dan informasi dari alam dan lingkungan. Penelitian berfokus pada 

pengembangan sensor, pengembangan transducer, fusion sensor, sensor network, 

dan sebagainya. 

2. Communication dan Data Acquisition 

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data/informasi dari 

dua atau lebih piranti (seperti komputer, telepon genggam, dan alat komunikasi 

lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, sepeti 

internet. Keilmuan mengenai komunikasi data berperan dalam proses transmisi 

data elektronik melalui beberapa media (kabel coaksial, fiber optik, microwave, 

dan sebagainya). Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data sering 

disebut sebagai jaringan komunikasi data. Akuisisi data merupakan proses 

mengambil data dari suatu objek yang diamati dalam bentuk nilai numerik. Pada 

pengukuran objek fisik secara digital, akuisisi data berperan dalam menyimpan 
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hasil pengukuran dari sensor yang masih berupa data analog menjadi data digital 

dengan proses pencuplikan dan konversi dalam suatu sistem yang disebut sebagai 

Data Acquisition System (DAS). Komponen dari sistem akuisisi data meliputi:  

sensor yang mengonversi parameter fisik untuk sinyal-sinyal listrik, sirkuit 

pengkondisi sinyal untuk mengubah sinyal sensor menjadi bentuk yang dapat 

dikonversikan ke nilai digital, dan konverter analog-ke-digital yang mengonversi 

sinyal sensor dikondisikan dengan nilai-nilai digital. Penelitian seputar 

komunikasi dan akuisisi data menjadi bagian penting dalam menghubungkan 

(sebagai jembatan) antara penelitian measurement (pengukuran) dan monitoring 

(pemantauan) ke penelitian terkait data processing (pemrosesan data) dan control 

(kendali). Penelitian ini berfokus pada telekomunikasi, pengolahan sinyal 

komunikasi, sistem tertanam untuk kebutuhan komunikasi dan akuisisi data, dan 

sebagainya. 

3. Data Processing dan Control 

Pemrosesan data merupakan jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi 

informasi dan atau pengetahuan. Sistem kendali merupakan suatu sistem untuk 

mengendalikan dan mengatur keadaan dari suatu sistem lain yang dikendalikan. 

Pada umumnya sistem yang dikendalikan berupa sistem fisik yang berupa sistem 

analog dan sistem kendali yang diterapkan dapat berupa sistem kendali analog 

maupun sistem kendali digital. Sistem kendali dapat diterapkan secara luas, mulai 

dari sistem yang sangat sederhana seperti pengendali suhu ruangan otomatis 

sampai pada pengendalian pesawat tanpa awak dan peluru kendali otomatis. 

Penelitian seputar pemrosesan data dan sistem kendali menjadi bagian penting 

pada laboratorium riset ini, di mana hasil dari penelitian komunikasi dan akuisisi 

data akan diolah dan atau dikendalikan oleh aktuator atau sejenisnya sebagai Final 

Control Element (FCE). Penelitian memfokuskan pada aeronautika, robotika, 

otomasi industri, data dan image processing, signal processing, serta sistem 

tertanam. 

 

Konsep Smart City akan didukung oleh sistem SCADA (Supervisory, Control, and Data 

Acquisition) yang terdiri dari pengukuran dan pemantauan, komunikasi dan akuisisi data, 

serta pemrosesan data dan kendali. Smart City bukan sekedar solusi atau aplikasi yang 

memudahkan warga/masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat dan mudah, 

tetapi juga dapat melakukan seluruhnya secara otomasi. 

 

 

 

 



5.1 Road Map Penelitian 

Roadmap Penelitian diterjemahkan dalam rencana 5 tahun kedepan dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Roadmap Tema Penelitian 

pada Tabel 5.1 menjadi acuan dalam kegiatan penelitian Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi baik yang dikerjakan anggota peneliti 

maupun mahasiswa S3-S2-S1 yang ada di Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi. 

 

Tabel 5.1 RoadMap Penelitian 

Focus 2018 2019 2020 2021 2022 

Measurement 

and Monitoring 

● Agricultural 

Monitoring 

System 

● (Model and 

Simulation) 

● Traffic 

Monitoring 

● System 

● Health 

Monitoring 

System Design 

● Implementation 

of Agricultural 

Monitoring 

System 

● Smart Traffic 

Monitoring 

● System 

● Real-time 

Health 

Monitoring 

System 

● Smart 

Agricultural  

Monitoring 

System 

● Real Time 

Smart Traffic 

Monitoring 

● System 

● Smart Health 

Monitoring 

System 

● Agricultural 

Monitoring 

From The Sky 

● Smart Portable 

Health Monitoring 

System 

● Smart Monitoring 

Agriculture From 

The Sky 

Communication 

and Data 

Acquisition 

● Radio 

Frequency 

(RF) for 

telecommunicat

ion 

● Long Range 

P2P 

● RF for 

telecommunicat

ion for 

Industrial 

Equipment 

● Wireless sensor 

networks 

● RF for 

telecommunicati

on and 

Industrial 

Scientific and 

Medical (ISM) 

● Long Range 

P2P 

Communication 

(> 100 km) 

● Communication 

for Swarm 

Robotics 

● Long Range P2P 

Communication 

(Earth Moon Earth) 

● Smart 

Communication for 

Swarm Robotics 
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Communicatio

n (> 50 km) 

● Wireless sensor 

networks 

design for 

disaster 

mitigation 

implementation 

for disaster 

mitigation 

● Communication 

Design for 

Swarm Robotics 

● Wireless sensor 

networks 

implementation 

for big scale 

disaster 

mitigation 

Processing and 

Control 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

● Autopilot 

Flight 

Controller 

for UAV 

● Walking 

Pattern for 

Humanoid 

Robot 

● Analysis 

Aroma for 

Electronics 

Nose 

● Real Time 

Video 

Processing 

for Traffic 

Control 

System 

● Autopilot 

Flight 

Controller 

for VTOL 

Plane UAV 

● Auto 

Walking 

System for 

Humanoid 

Robo 

● Classificati

on Aroma 

for 

Electronics 

Nose 

● Video 

Processing 

for Traffic 

Control 

System 

● Sense and 

Avoid 

System for 

UAV 

● Cooperation 

System 

Between 

Several 

Humanoid 

Robots 

● Real Time  

Classificatio

n Aroma for 

Electronics 

Nose 

● Real Time 

Video 

Processing 

for Traffic 

● Autopilot 

Flight 

Controller 

for Tilt 

Rotor UAV 

● Swarm 

Humanoid 

Robots 

● Robotic 

Control 

Design 

using Brain 

Wave 

● Analysis 

and 

Clasificatio

n  Air 

Quality in 

Urban 

Areas using 

● Swarm UAV 

● Coordination 

between 

Humanoid and 

Mobile Robot 

● Robotic Control 

Implementation 

using Brain Wave 

 

● Real Time  Air 

Quality 

Clasification in 

Urban Areas 

using Electronics 

Nose 

● Real Time Image 

Processing for 

Health Care 
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● Brain Wave 

Pattern 

Analysis 

● EEG 

Feature 

Analysis 

Control 

System 

● Offline 

Brain 

Computer 

Interface 

Electronics 

Nose 

● Image 

Processing 

for Health 

Care 

 

5.2 Road Map Pengabdian Masyarakat 

Selain penelitian, Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi mempunyai target untuk pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. Wujud pengabdian masyarakat yang dirancang oleh Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi terbagi 

dalam beberapa poin seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2. 

 

Tabel 5.2 Roadmap Pengabdian Masyarakat 

  

  

No 

  

  

Tema 

Kegiatan 

  

  

Bentuk 

Kegiatan 

Waktu (tahun)   

  

Lokasi 

  

  

Luaran 
2018 2019 2020 2021 2022 

Sm 

1 

Sm 

2 

Sm 

1 

Sm 

2 

Sm 

1 

Sm 

2 

Sm 

1 

Sm 

2 

Sm 

1 

Sm 

2 
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1 Peningkatan 

Keterampila

n dan 

Keahlian 

Tenaga 

Pendidik 

dalam 

penggunaan 

teknologi 

Pelatihan   

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

DIY-Jateng 

Produk, 

Publikasi 

(Jurnal, Media 

Massa), 

Angka 

Partisipasi 

Dosen 100% 

2 Peningkatan 

Hasil 

Pertanian 

Menggunaka

n Teknologi 

Tepat Guna 

Penyuluhan, 

Lokasi 

Penelitian, 

Penerapan 

  

      

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

      

  

DIY-Jateng 

Produk, 

Publikasi 

(Jurnal, Media 

Massa), 

Angka 

Partisipasi 

Dosen 100% 
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3 Pemanfaatan 

Teknologi 

Energi 

Terbaharuka

n dan 

Teknologi 

Informasi 

dalam 

peningkatan 

taraf hidup 

masyarakat 

pada daerah 

desa binaan -

> Menuju 

Smart City 

(Village) 

Pelatihan, 

 Penyuluhan, 

Lokasi 

Penelitian 

Mahasiswa 

KKN PPM, 

Penerapan 

          

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

√ 

  

  

  

Indonesia 

(3T)? 

  

Produk, 

Publikasi 

(Jurnal, Media 

Massa), 

Angka 

Partisipasi 

Dosen 100% 

  

  

4 

Desimanasi 

dan 

Implementas

i Penelitian 

Lab Riset 

Elins 

Penyuluhan, 

Pelatihan, dan 

Penerapan 

pada 

Stakeholder 

Pemerintah 

dan 

Masyarakat 

          

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

Indonesia 

Produk, 

Publikasi 

(Jurnal, Media 

Massa) 
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5 

Pembinaan 

dan 

Pengembang

an Peraga 

Saintek di 

Taman 

Pintar 

Yogyakarta 

Penyuluhan, 

Pelatihan, dan 

Penerapan 

pada 

Stakeholder 

Pemerintah 

dan 

Masyarakat 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

  

  

√ 

Taman Pintar, 

Yogyakarta 

Produk, 

Media Massa 

5.3 Fasilitas Penelitian 

Beberapa fasilitas pendukung juga diperlukan guna mendukung terwujudnya roadmap yang telah dirancang oleh Laboratorium Elektronika 

dan Instrumentasi. Fasilitas-fasilitas ini memiliki peruntukan yang spesifik dan proyeksi pengembangan sejak tahun 2018 sampai dengan 

2022. Adapun fasilitas penelitian yang hendak dikembangkan atau ditambah ini dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

 

Tabel 5.3 Pengembangan Fasilitas Penelitian 

No Fasilitas Deskripsi Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 High Speed 

Computer 

Data processing 

facilities 

5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 5 unit 

2 UAV Unmanned Aerial 

Vehicle 

3 unit 4 unit (1 unit 

vtol plane) 

5 unit (2 unit 

vtol plane) 

6 unit (2 unit 

vtol plane, 1 

unit tiltrotor ) 

6 unit (2 unit 

vtol plane, 1 unit 

tiltrotor ) 
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3 Humanoid 

Robot 

Data Center 

development 

1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 3 unit 

4 Multirotor 

  

Drone 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 3 unit 

5 3D printer  3D printable models 

may be created with a 

computer-aided design 

(CAD) package 

 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 

6 PCB Maker  PCB creator package  -  1 unit 1 unit 1 unit  1 unit 

7 CNC  1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 

8 SBC and 

Microcontrolle

r 

Arduino, Raspberry, 

odroid, teensy, etc 

4 unit 4 unit 4 unit 4 unit 12 unit 

9 Digital Signal 

Processor 

ezDSP kit, DSP 

training kit 

- 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit 

10 FPGA FPGA training board - 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 

11 Biomedical 

Sensor 

EEG headband, EMG 

sensor, etc 

- 1 package 2 package 3 package 4 package 

12 Sensors Gas, fire, etc 1 package 2 package 2 package 3 package 3 package 

13 Miscellaneous Solder, soldering 

pump, multimeter, etc 

5 package 5 package 5 package 10 package 10 package 
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5.4 Sumber Daya Manusia 

Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi memiliki beberapa SDM untuk mewujudkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Masing-masing dari mereka memiliki kompetensi bidang yang spesifik untuk melengkapi berbagai bidang keilmuan yang ada pada 

Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi. Para SDM ini memiliki target capaian dan pengembangan dalam rentang waktu tahun 2018 

sampai dengan 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.4. 

 

Tabel 5.4 Pengembangan SDM 

No Name Competencies Development Plan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Drs. Agus 

Harjoko, 

M.Sc., Ph.D. 

Image and 

Video 

Processing 

Doctor, LK - - - Prof., GB 

2 Dr. Danang 

Lelono, S.Si., 

M.T. 

Electronics and 

Instrumentasi 

Doctor, L -  Doctor, LK  -  - 

3 Dr. Andi 

Dharmawan, 

S.Si., M.Cs. 

Control and 

Robotics 

Doctor, AA Doctor, L -  - Doctor, LK 

4 Dr. Raden 

Sumiharto, 

S.Si, M.Kom 

Instrumentation 

and Sensor 

Network 

Doctor, L - Doctor, LK - - 
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5 Dr. Ilona 

Usuman, 

S.Si., 

M.Kom. 

Control and 

Robotics 

Doctor, AA Doctor, L -  - Doctor, LK 

6 Catur Atmaji, 

S.Si, M.Cs. 

Digital Signal 

Processing and 

Biomedical 

Signal 

Processing 

Master, TP Master, AA ongoing Dr - - 

7 Tri Wahyu 

Supardi, S.Si, 

M.Cs. 

Electronics and 

Telecommunica

tion 

Master, TP Master, AA - ongoing Dr - 

8 Bakhtiar 

Alldino Ardi 

Sumbodo, 

S.Si, M.Cs. 

Networking and 

Embedded 

System 

Master, TP Master, AA ongoing Dr 

  

- - 

9 Ika 

Candradewi, 

S.Si., M.Cs. 

Image and 

Video 

Processing 

Master, TP Master, AA ongoing Dr - - 

10 Roghib 

Muhammad 

Hujja, S.Si., 

M.Cs. 

Instrumentation 

and Embedded 

System 

Master, TP Master, AA ongoing Dr - - 
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11 Lukman 

Awaludin, 

S.Si., M.Cs. 

Image 

Processing and 

Instrumentasi 

Master, TP Master, AA ongoing Dr - - 

12 Nur Achmad 

Sulistyo 

Putro, S.Si., 

M.Cs 

Control and 

Robotics 

Master, TP - Master, AA ongoing Dr - 

 

5.5 Kebutuhan SDM Masa Depan 

Guna melengkapi bidang keilmuan yang semakin berkembang, Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi juga memiliki target untuk 

menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan jenjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.5. 

 

Tabel 5.5 Kebutuhan SDM 

No Level Competencies Projection 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Master Control System 2 1 1 - 1 

2 Master Image Processing 1 1 - 1 - 

3 Master Embedded System - 1 - 1 - 

4 Sarjana Laboran ahli 1  - 1 - - 

5 Ph.D / Dr Industrial Control - - - - 1 
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 Jumlah 4 3 2 2 2 

 

 



Bab 6. Laboratorium Riset Sistem Cerdas 
Laboratorium Sistem Cerdas memiliki RoadMap penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang berfokus pada 4 area yaitu: 

1. Machine Learning dan Computational Intelligence 

2. Decision Support System 

3. Fuzzy Logic 

4. Expert System dan Computer Reasoning 

Ke-empat area tersebut saling terkait dan diimplementasikan sesuai dengan roadmap 

fakultas yaitu dalam bidang disaster and environment, health, energy dan food. Pemilihan 

ke-empat area tersebut didasarkan pada ketersediaan dan keahlian sumber daya manusia 

yang dimiliki oleh Lab Sistem Cerdas. Tabel 6.1 menunjukkan contoh-contoh topik 

penelitian  yang bisa diturunkan dari ke-empat area tersebut. 

 

Tabel 6.1. Keahlian bidang Lab Sistem Cerdas dan Topik Penelitian 

Computational 

Intelligence and  
Machine  
Learning 

1. Sistem Diagnosa Kesehatan 

(Cancer, Kesehatan Jiwa, 

Penyakit Tropis, Penyakit 

Degeneratif) 

2. Food safety and security 

3. Smart agriculture => 

Monitoring cerdas  lahan 

pertanian 

4. Early warning sistem untuk 

bencana (gempa, banjir, 

kebakaran hutan) 

5. Prediksi Ketersediaan Energi  

1. Sistem Diagnosa Kesehatan 

(Cancer, Kesehatan Jiwa, 

Penyakit Tropis, Penyakit 

Degeneratif) 

2. Smart agriculture => 

Otomasi proses pasca panen 

Decision Support 

System  

1. Sistem  Tatalaksana Kesehatan 

2. e-Health System (sistem 

rujukan)  

3. Smart agriculture 

=>Kesesuaian tanaman dengan 

kondisi lahan 

4. Sistem deteksi dan 

penanggulangan hama 

1. Sistem Tatalaksana 

Kesehatan 

2. Smart agriculture =>Sistem 

deteksi dan penanggulangan 

hama 

 
Fuzzy Logic Expert System and Computer 

Reasoning 

 



6.1 Roadmap Penelitian 

Roadmap Penelitian diterjemahkan dalam rencana 5 tahun kedepan dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Roadmap Tema Penelitian 

pada Tabel 6.2 menjadi acuan dalam kegiatan penelitian Laboratorium Sistem Cerdas baik yang dikerjakan anggota peneliti maupun 

mahasiswa S3-S2-S1 yang ada di Laboratorium Sistem Cerdas. 
 

Tabel 6.2 RoadMap Penelitian 

Tahapan Program Kerja 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 RoadMap Penelitian Lab 

dan Kolaborasi 

Pengembangan Buku 

Penelitian Lab Sistem 

Cerdas untuk dukungan 

smart city 

Inisiasi Kontribusi  

Pembangunan Smart 

City dari Lab Sistem 

Cerdas 

Implementasi 

dukungan Lab Sistem 

Cerdas pada Smart City 

Integrasi sistem/Deployment 

produk Lab SIstem Cerdas 

untuk Smart City 

2 Kriteria dan Kontrol 

Penelitian, Kompetensi 

dan Bahan ajar 

3 Diseminasi RoadMap, Peta 

Penelitian dengan Mitra 

Pengembangan Fasilitas 

Riset Bersama 

Join Research and Fund 

dari Mitra 

Pelaksanaan Riset 

Bersama Multiyears 

Publikasi dan HAKI  

4 Inisiasi Penelitian berbasis 

Mitra 

5 Perencanaan dan Inisiasi 

(studi literature, analisis 

kelayakan) 4 Riset Utama 

Lab: 

1. Kesehatan Sistem 

diagnosa dan 

eHealth system 

2. Ketahanan 

pangan Smart 

Dukungan 

pengumpulan data dan 

pembentukan 

knowledge base 

 

Penyediaan Fasilitas 

untuk riset 

  

 

Pembangunan sistem 

untuk menciptakan 

prototype 4 riset utama 

Ujicoba skala lab dan 

skala lebih besar 

(terhadap user) untuk 

prototype  4 riset utama 

Integrasi/Deployment 

prototype 

 

Inovasi pemanfaatan 4 riset 

utama  
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Agricultural dan 

Food safety and 

Security 

3. Bencana EWS 

untuk bencana 

4. Ketahanan Energi 

Prediksi 

ketersediaan 

energi 

 

 

Laboratorium Sistem Cerdas juga memliki beberapa target luaran (output bersama) dari road penelitian yang dimulai sejak 2018 sampai 

dengan 2022. Luaran penelitian ini berupa publikasi jurnal internasional, konferensi internasional, buku, serta HAKI atau paten. Secara detail 

target luaran penelitian dari Laboratrium Sistem Komputer dan Jaringan dapat dilihat pada Tabel 6.3. 
 

Tabel 6.3 Publikasi 

 

Output Bersama (Lab Sistem Cerdas) 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Publikasi jurnal 

internasional 

1 artikel 1 artikel 2 artikel 2 artikel 3 artikel 

Konferensi 

internasional 

1 artikel 1 artikel 2 artikel 2 artikel 3 artikel 

Buku 1 draft 1 terbit 1 draft 1 terbit 1 draft 

HAKI, paten 1 draft 1 submit 1 terbit, 1 draft 1 submit 1 terbit, 1 draft 
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6.2 Pengabdian Masyarakat 

Selain penelitian, Laboratorium Sistem Cerdas mempunyai target untuk pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Wujud pengabdian masyarakat yang dirancang oleh Laboratorium Sistem Cerdas terbagi dalam beberapa poin seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 6.4. 

 

Tabel 6.4 RoadMap Pengabdian Masyarakat 

No Nama Diskripsi  Program kerja 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Kelompok 

Binaan/Desa 

Binaan 

Penciptaan 

kelompok 

mandiri 

teknologi 

smt Genap (saat 

KKN YK Jateng) :  

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan, GOAL : 

Ekonomi Kreatif  

Digital (e-commerce)  

2 Penyebarluasan 

aktivitas Lab 

Riset  

Roadshow ke 

sekolah (SMA, 

SMK)  

smt Genap (saat 

KKN YK Jateng) :  

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan 

3 Teknologi 

Tepat Guna 

implementasi 

hasil penelitian 

pada masyarakat 

smt Genap (saat 

KKN YK Jateng) :  

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan 

4 Asistensi 

PemerIntah 

Daerah 

bantuan sistem 

pendukung 

keputusan 

smt Genap (saat 

KKN YK Jateng) :  

Lanjutan Lanjutan Lanjutan Lanjutan 
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6.4 Infrastruktur dan Fasilitas 

Beberapa fasilitas pendukung juga diperlukan guna mendukung terwujudnya roadmap yang telah dirancang oleh Laboratorium Sistem Cerdas. Fasilitas-fasilitas ini 

memiliki peruntukan yang spesifik dan proyeksi pengembangan sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Adapun fasilitas penelitian yang hendak dikembangkan atau 

ditambah ini dapat dilihat pada Tabel 6.5. 

 

Tabel 6.5 Pengembangan Fasilitas 

No Fasilitas Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 HPC dgn GPU   1  1 

2 PC   2  2  

3 data center  1  1 (upgrade)  1 

(upgrade) 

4 Laptop 2 

(menunjang 

kegiatan mobile) 

2 

(menunjang 

kegiatan mobile) 

2 

(menunjang 

kegiatan mobile) 

2 

(menunjang kegiatan 

mobile) 

2 

(menunjang kegiatan 

mobile) 
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6.5 Sumber Daya Manusia 

Laboratorium Sistem Cerdas memiliki beberapa SDM untuk mewujudkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. Masing-masing 

dari mereka memiliki kompetensi bidang yang spesifik untuk melengkapi berbagai bidang keilmuan yang ada pada Laboratorium Sistem 

Cerdas. Para SDM ini memiliki target capaian dan pengembangan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana dapat 

dilihat pada Tabel 6.6. 
 

Tabel 6.6 Kompetensi dan Proyeksi Pengembangan 

 

No 

Nama Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Prof. Sri Hartati, Ph.D. Guru Besar     

2 Retantyo Wardoyo, Ph.D. Dr.     

3 Dr. Azhari SN 

 

Dr.  Guru Besar   

4 Sri Mulyana, M.Kom Ongoing Dr. Ongoing Dr. Dr.  Guru Besar 

5 Aina Musdholifah, Ph.D. Dr.    Guru Besar 

6 Afiahayati, Ph.D. Dr.    Guru Besar 

7 Aniffuddin Azis, M.Kom Master Ongoing Dr. Ongoing Dr. Ongoing Dr. Dr. 

8 Faizah, M.Kom Master Ongoing Dr. Ongoing Dr. Ongoing Dr. Dr. 

9 Yunita Sari, M.Sc Ongoing Dr. Dr.    
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6.6 Kebutuhan SDM Masa Depan 

Guna melengkapi bidang keilmuan yang semakin berkembang, Laboratorium Sistem Cerdas juga memiliki target untuk menambah jumlah 

SDM yang memiliki kompetensi dan jenjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.7. 
 

Tabel 6.7 Kebutuhan SDM 
 

No Jenjang Kompetensi  Status dan Proyeksi Pengembangan 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Ph.D / Dr Computational Intelligence and 

Machine Learning 

1 0 1 0 1 

2 Ph.D / Dr Fuzzy Logic 0 1 0 1 0 

3 Ph.D / Dr DSS 1 0 1 0 1 

4 Ph.D / Dr Computer Reasoning and Expert 

System 

0 1 0 1 0 
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Bab 7. Rekayasa Perangkat Lunak dan Data 

 

7.1 Road Map Penelitian 

Roadmap Penelitian diterjemahkan dalam rencana 5 tahun kedepan dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Roadmap Tema Penelitian 

pada Tabel 7.1 menjadi acuan dalam kegiatan penelitian Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data baik yang dikerjakan anggota 

peneliti maupun mahasiswa S3-S2-S1 yang ada di Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data. 

 

Tabel 7.1 Roadmap Penelitian 

 2020 2021 2022 2023 2024 

Kegiatan 

Umum 

Koleksi data berbasis 

Internet 

Koleksi data berbasis 

teknologi mobile  

Manajemen penyimpanan 

data 

Pemodelan, analisis, dan 

prediksi 

Sistem Smart Health 

Data 

 

1) Infrastruktur dan sarana 

kesehatan 

2) Layanan dan personel 

3) Biaya 

1) Kondisi lingkungan 

2) Kondisi penduduk 

 

   

Teknik 1) Scraping web 

2) Scraping media social 

3) Ekstraksi dan 

pembersihan data 

1) Sensus berbasis 

teknologi mobile 

2) Log kesehatan personal 

 

1) Pangkalan data 

kesehatan scalable 

2) Evaluasi dan 6ook6ing6 

Sistem Informasi 

Kesehatan Daerah 

(SIKDA) 

 

1) Data mining   

2) Optimasi 

3) Prediksi 

4) Perencanaan 

5) Visualisasi 

6) Basis data knowledge 

7) Sistem Question-

Answering 

1) Integrasi sistem dan 

sistem Smart Health  

2) HAKI 

Luaran 1) Infrastruktur, framework, 

dan perangkat lunak 

scraping 

2) Publikasi 

1) Tools dan perangkat 

lunak sensus dan 

monitoring berbasis 

teknologi mobile 

1) Pangkalan data 

kesehatan scalable 

2) Publikasi 

1) Perangkat lunak 

pemodelan, analisis, dan 

prediksi data kesehatan 

2) Publikasi 

1) Paten 

2) Publikasi 
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2) Publikasi 

 

7.2 Fokus Penelitian 

Untuk mendukung jalannya roadmap penelitian sebagaimana disebutkan pada Tabel 7.1, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data 

juga memiliki beberapa fokus penelitian dimulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Secara detail fokus penelitian di Laboratorium 

Rekayasa Perangkat Lunak dan Data dapat dilihat pada Tabel 7.2. 

 

Tabel 7.2 Fokus Penelitian 

Dukungan 

Laboratorium 

FMIPA UGM 

Bencana dan Lingkungan Kesehatan 
Ketahanan 

Energi 

Ketahanan 

Pangan 

Analisis dan pemodelan 

informasi media sosial 

Deteksi dan prediksi penyebaran 

informasi atau kemunculan event 

melalui media 7ook7i  

   

Pengembangan agile aplikasi 

web/mobile scalable 

Pengembangan lingkungan bisnis 

berbasis internet dan teknologi 

mobile untuk konsumen nasional 

atau global  

   

Interaksi manusia dan 

7ook7ing teraugmentasi 

Pengembangan teknologi informasi 

yang ramah untuk semua kalangan, 

khususnya untuk pelajar dan 

penyandang disabilitas 

   

Manajemen dan 7ook7ing7 

informasi/layanan kesehatan 

 Pengembangan sistem 

informasi kesehatan 

terintegrasi dan 
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terpersonalisasi 
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7.3 Pengabdian Masyarakat 

Selain penelitian, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data mempunyai target untuk pengabdian masyarakat sebagai salah satu 

bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Wujud pengabdian masyarakat yang dirancang oleh Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan 

Data terbagi dalam beberapa poin seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.3. 

 

Tabel 7.3 Roadmap Pengabdian 

2020 2021 2022 2023 2024 

Edukasi teknologi informasi 

untuk 9ook9ing masyarakat 

desa 

Edukasi teknologi informasi 

untuk 9ook9ing masyarakat 

desa 

Edukasi teknologi informasi 

untuk kesehatan masyarakat 

desa 

Edukasi teknologi informasi 

untuk kesehatan masyarakat 

desa 

Edukasi teknologi informasi 

untuk kesehatan masyarakat 

desa 

Konsultansi koleksi data di 

instansi pemerintah daerah 

Konsultansi manajemen dan 

analisis data di instansi 

pemerintah daerah 

Konsultansi dan assessment 

pengelolaan data kesehatan 

pemerintah daerah 

Konsultansi pemodelan dan 

analisis data kesehatan untuk 

pemerintah daerah 

Pengembangan layanan smart 

health 

Luaran: Jejaring Luaran: Jejaring, sistem 

manajemen 9ook9ing 

masyarakat desa 

Luaran: Jejaring, media 

informasi layanan kesehatan 

masyarakat 

Luaran: Jejaring, sistem 

manajemen data kesehatan 

masyarakat 

Luaran: Jejaring, layanan smart 

health  untuk masyarakat 

 

7.4 Infrastruktur dan Fasilitas 

Beberapa infrastruktur dan fasilitas pendukung juga diperlukan guna mendukung terwujudnya roadmap yang telah dirancang oleh 

Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data. Fasilitas ini memiliki peruntukan yang spesifik dan proyeksi pengembangan sejak tahun 

2018 sampai dengan 2022. Adapun fasilitas penelitian yang hendak dikembangkan atau ditambah ini dapat dilihat pada Tabel 7.4. 

 

Tabel 7.4 Pengembangan Fasilitas 

No

. 
Fasilitas Peruntukan 

Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Komputer desktop (Mac Pengembangan aplikasi 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit 7 unit 
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dan Windows) mobile 

2 Infrastruktur cloud 

berbasis cluster 

Pusat data dan hosting 

aplikasi 

2 worker 3 worker 4 worker 5 worker 6 worker 
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7.5 Sumber Daya Manusia 

Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data memiliki beberapa SDM untuk mewujudkan roadmap penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Masing-masing dari mereka memiliki kompetensi bidang yang spesifik untuk melengkapi berbagai bidang keilmuan yang ada 

pada Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data. Para SDM ini memiliki target capaian dan pengembangan dalam rentang waktu 

tahun 2018 sampai dengan 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.5. 

 

Tabel 7.5 Kompetensi dan Pengembangan SDM 

No

. 
Nama Kompetensi 

Proyeksi Pengembangan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Edi Winarko, Ph.D. Pemodelan dan analisis 

informasi temporal 

LK GB GB GB GB 

2 Dr-Tech. Khabib Mustofa Manajemen informasi, 

11ook11ing11 sistem, 

dan rekayasa web 

L LK LK LK GB 

3 Dr. Sigit Priyanta Pengembangan sistem 

informasi dan analisis 

teks  

L L LK LK LK 

4 Isna Alfi Bustoni, M.Eng. Teknologi untuk 

interaksi manusia dan 

komputer 

AA L L L LK 

5 I Gede Mujiyanta, 

M.Kom. 

Teknologi untuk 

monitoring media masa 

dan sosial 

AA L L L LK 

6 Guntur Budi Herwanto, 

M.Cs. 

Pengembangan aplikasi 

web dan mobile 

AA L L L LK 

7 Dr. Azhari S. N. Pengembangan LK GB GB GB GB 



 

  

ROADMAP P2M DIKE FMIPA UGM 12 

 

 

perangkat lunak dan 

manajemen proyek 

8 Yunitasari, Ph.D. Pemrosesan 12ook12i 

natural dan data 

mining 

AA L L LK LK 

9 Dr. Mardhani Riasetiawan Analisis big data dan 

teknologi cloud 

L L LK LK LK 

10 Arif Nurwidiyantoro, 

M.Cs. 

Analisis big data dan 

analisis perangkat 

lunak 

AA L L LK LK 

9 Dr. Suprapto Metode formal untuk 

pengembangan 

perangkat lunak 

LK GB GB GB GB 

10 Moh. Edi Wibowo, Ph.D. Pengembangan sistem 

informasi dan media 

informasi visual 

L L LK LK LK 

11 Anny Kartikasari, Ph.D. Manajemen knowledge 

dan 12ook12i 

pemodelan  

LK LK LK GB GB 

12 Dr-Ing. Reza Pulungan Verifikasi perangkat 

lunak dan metode 

formal 

LK GB GB GB GB 
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7.6 Kebutuhan SDM Masa Depan 

Guna melengkapi bidang keilmuan yang semakin berkembang, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak dan Data juga memiliki target untuk 

menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan jenjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7.6. 

 

Tabel 7.6 Kebutuhan SDM 

No

. 
Jenjang Kompetensi 

Proyeksi Pengembangan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 S2 Rekayasa perangkat lunak 1 2 1 2 1 

2 S3 Rekayasa perangkat lunak 2 1 2 1 2 

 



Bab 8. Laboratorium Riset Algoritma dan Komputasi 
Laboratorium riset Algoritma dan Komputasi beranggotakan 11 dosen dengan topik riset 

di bidang: Grafika Komputer, Pengolahan Citra, Permodelan dan Simulasi, Riset Operasi, 

Forecasting, Kriptografi, Metode Numerik, serta Verifikasi dan Validasi. Laboratorium 

ini memiliki ruang diskusi yang terletak di ruang SIC lantai 3. Selain itu, fasilitas 

pendukung riset lainnya adalah High Performance Computer yang tersusun dari 6 

komputer dengan spesifikasi tinggi dan mendukung komputasi 0ook0ing menggunakan 

Graphical Processing Unit. Pada periode 2018-2023, roadmap penelitian lab riset ini 

bertema tentang Smart City. Oleh karena itu, semua topik yang disebut di atas akan 

diarahkan untuk mendukung tema Smart City. Hasil penelitian lab yang pernah dihasilkan 

antara lain algoritma pencocokan antara konsumen dan produsen pada sebuah perusahaan 

0ook0ing makanan online, algoritma pemilihan moda transportasi kurir pada sebuah 0ook 

online nasional, algoritma pengawasan lalu lintas otomatis pada CCTV, aplikasi diagnosis 

salah satu penyakit (hasil kolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Umum), dll. 

 

Selain penelitian, lab ini juga melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Sasaran dari kegiatan ini antara lain instansi pemerintah daerah dan guru-guru Teknologi 

Informasi dan Komputer (TIK) tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia. Mulai 

tahun 2019, kurikulum TIK diberlakukan kembali di semua jenjang sekolah oleh karena 

itu Laboratorium Riset Algoritma dan Komputasi aktif dalam membantu penyusunan 

silabus kurikulum TIK di SD, SMP, dan SMA bekerjasama dengan beberapa universitas 

lain di Jogjakarta dan Tim Bebras Indonesia. Hal ini sangat membantu guru-guru TIK 

yang masih bingung dalam menyusun silabus yang tepat untuk anak didiknya. Pada tiga 

tahun ke depan, lab ini akan fokus pada pendampingan guru TIK sebagai kegiatan 

pengabdian kepada masyakarat. 

 

Penjelasan lebih detail dari sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian masyarakat 

di Laboratorium Riset Algoritma dan Komputasi diberikan di bawah ini. 

 

 



8.1 Fokus Penelitian 

Untuk mendukung jalannya roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, Laboratorium 

Algoritma dan Komputasi juga memiliki beberapa fokus penelitian untuk mendukung beberapa tema penelitian dan pengabdian yang dimulai 

dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Secara detail fokus penelitian di Laboratorium Algoritma dan Komputasi dapat dilihat pada Tabel 8.1. 

 

Tabel 8.1 Fokus Penelitian 

Dukungan lab FMIPA UGM 

 Bencana dan 

Lingkungan 

Kesehatan Ketahanan Energi Ketahanan Pangan 

Topik riset 1 dan 3 Sistem peramalan, prediksi, serta simulasi terhadap potensi kebencanaan, penyakit, dan ketersediaan 

pangan untuk mendukung langkah antisipasi dan perencanaan. 

Topik riset 2 Auto-surveillence untuk 

menciptakan lingkungan 

yang kondusif. 

   

Topik riset 5 Data compression untuk 

mendukung pengolahan 

data berukuran besar. 

   

Topik riset 4 Natural Language Processing untuk mendukung 

pengambilan keputusan. 
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8.2 Road Map Penelitian 

Roadmap Penelitian diterjemahkan dalam rencana 5 tahun kedepan dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan 2022. Roadmap Tema Penelitian 

pada Tabel 8.2 menjadi acuan dalam kegiatan penelitian Laboratorium Algoritma dan Komputasi baik yang dikerjakan anggota peneliti 

maupun mahasiswa S3-S2-S1 yang ada di Laboratorium Algoritma dan Komputasi. 

 

Tabel 8.2 Roadmap Penelitian 

No Topik (Smart 

Transportation) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Distribution dan 

parallel  

     

 a. Parallel algorithm 

untuk pengenalan 

pola 

metode 

pengenalan pola 

dengan 

supervised 

learning dan 

berjalan paralel  

perbaikan metode metode paralel 

dengan MPI-GPU 

metode pengenalan 

pola pada low cost 

computer 

implementasi metode 

pengenalan pola 

dengan low cost 

computer dan data 

riil/lapangan 

 b. Distributed 

surveillance untuk 

mempercepat traffic 

monitoring 

 percobaan metode 

pengenalan pola 

pada lingkungan 

distributed 

surveilance 

distributed 

surveillance di 

lingkungan low 

cost computer 

rancang bangun 

distributed traffic 

monitoring yang 

hemat daya, fleksibel, 

dan murah 

pengembangan ke 

arah produk   

2 Auto surveillance      
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 a. Deteksi illegal 

parking (traffic 

monitoring) 

vehicle detection 

and classification 

illegal parking 

detection and 

tracking 

Illegal parked 

vehicle 

identification  

integrasi semua 

metode yang sudah 

dibangun 

pengembangan ke 

arah produk dan/atau 

HAKI 

 b. Deteksi kepadatan 

di intersection 

(traffic monitoring) 

vehicle detection 

and classification 

congestion analysis experiment on 

decision system 

(duration of the 

traffic light) 

integrasi semua 

metode yang sudah 

dibangun 

pengembangan ke 

arah produk dan/atau 

HAKI 

 c. Safe drive (avoid 

collision) – (Driver 

assistant system) 

pedestrian 

detection 

preceding vehicle 

detection 

collision 

estimation 

integrasi semua 

metode yang sudah 

dibangun 

pengembangan ke 

arah produk dan/atau 

HAKI 

3 Modelling and 

simulation 

     

 a. Prediksi kepadatan 

lalu lintas untuk 

antisipasi kemacetan 

survey metode 

prediksi yang 

cocok untuk data 

random lalu 

lintas 

eksperimen prediksi 

kepadatan lalu 

lintas 

evaluasi metode 

prediksi 

implementasi di peta 

lalu lintas (lapangan) 

pengembangan ke 

arah rekomendasi 

dan/atau HAKI 

 b. Simulasi untuk 

menentukan trayek 

yang cocok diadakan 

transportasi umum 

pengembangan 

simulasi lalu 

lintas di suatu 

daerah 

analisis arus lalu 

lintas untuk bahan 

penentuan trayek  

simulasi trayek 

dari hasil analisis 

pengambilan 

keputusan tentang 

jalur trayek 

rekomendasi ke dinas 

perhubungan 

4 NLP (Natural 

Language 

Processing) 
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 a. Topic modelling 

and classification 

survey metode pengembangan 

metode 

classification and 

topic modelling 

text streams untuk 

online 

classification dan 

topic modelling 

evaluasi dan revisi 

metode tahun ke-3 

pengembangan kearah 

produk dan/atau 

HAKI 

 b. Semantic analysis 

(mengekstraksi 

informasi teks 

tentang lalu lintas) 

survey metode pengembangan 

filter parser untuk 

NL pada 

transportasi 

pengembangan 

konsep filter untuk 

NL 

pengembangan query 

generation filter 

untuk NL 

pengembangan kearah 

produk dan/atau 

HAKI 

5 data compression 

and encryption 

     

 a. Image/video 

compression and 

encryption 

survey metode merancang dan 

eksperimen metode 

data compression 

yang cocok untuk 

video surveillance 

merancang dan 

eksperimen 

metode data 

encryption yang 

cocok untuk video 

surveillance 

penggabungan 

metode compression 

dan encryption 

implementasi metode 

compression dan 

enkripsi di dalam 

lingkungan low cost 

and distributed system 

 

Laboratorium Algoritma dan Komputasi juga memliki beberapa target luaran dari road penelitian yang dimulai sejak 2018 sampai dengan 

2022. Luaran penelitian ini berupa publikasi jurnal internasional, konferensi internasional, buku, dll. Secara detail target luaran penelitian 

dari Laboratrium Algoritma dan Komputasi dapat dilihat pada Tabel 8.3. 

 

Tabel 8.3 Tabel Output Penelitian 

 

No Jenis output 2018 2019 2020 2021 2022 
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1 Publikasi jurnal 

internasional 

1 artikel 1 artikel 1 artikel 1 artikel 1 artikel 

2 Publikasi jurnal 

nasional terakreditasi 

1 artikel 1 artikel 1 artikel 1 artikel 1 artikel 

3 Publikasi konferensi 

internasional 

1-2 artikel 1-2 artikel 1-2 artikel 1-2 artikel 1-2 artikel 

4 Buku/modul     1 artikel 

 

 

 

Laboratirum Algoritma dan Komputasi memiliki target untuk pengembangan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) baik bagi dosen 

maupun mahasiswa dan peneliti lainnya. Secara detail dukungan pada smart city dengan TKT penelitian dapat dilihat pada Tabel 8.4. 

 

Tabel 8.4  Dukungan pada Smart City dengan TKT Penelitian 

 Topik Penelitian 

 Komputasi 

terdistribusi dan 

paralel 

Auto 

surveillance 

Pemodelan dan 

simulasi 

Natural language 

processing 

Kompresi data dan 

kriptografi 

Dasar Modifikasi metode 

untuk memperoleh 

hasil yang akurat 

dan cepat 

Peningkatan 

performa dan 

akurasi metode 

pengenalan pola 

Permodelan dan 

simulasi beberapa 

kasus yang 

berkaitan dengan 

lalu lintas 

Pengembangan 

metode topic 

classification and 

modeling 

Pengembangan metode 

kriptografi lossy. 

Pengembangan Penerapan metode 

di lingkungan mesin 

paralel GPU 

Prototipe auto 

surveillance dan 

self-driving 

Pengembangan 

permodelan dan 

simulasi pada kasus 

NLP untuk 

membantu 

monitoring lalu 

Metode kriptografi 

yang cocok untuk video 

dan pemrosesan auto-
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(Graphical 

Processing Unit) 

nyata lintas melalui 

penggalian data 

dari media sosial 

dan massa 

surveillance 

Terapan Penerapan pada 

berbagai kasus 

peramalan dan 

estimasi (misal: 

kepadatan lalin, 

potensi 

kebencanaan, dll.)  

Pengembangan 

hasil eksperimen 

ke lapangan 

berupa CCTV 

dengan auto-

surveillance dan 

sistem self-

driving 

Solusi berupa 

beberapa alternatif 

untuk mengatasi 

masalah lalu lintas. 

Aplikasi NLP yang 

mampu 

memberikan 

informasi lalu lintas 

secara otomatis. 

Metode kompresi dan 

kriptografi yang siap 

pakai untuk mendukung 

peripheral auto-

surveillance 

 

 

 

Adapun dukungan SDM beserta bidang keahlian untuk mendukung topik penelitian yang ada di Laboratorium Algoritma dan Komputasi 

dapat dilihat pada Tabel 8.5. 

 

Tabel 8.5 Peta Penelitian dan Dukungan SDM 

No Topik Penelitian SDM dan Bidang Keahlian 

1 Komputasi terdistribusi dan paralel -Dr. Ing. MHD. Reza Pulungan (formal method dan algoritma paralel) 

-Dr. Faizal Makhrus (algoritma paralel dan metode numerik) 

2 Auto surveillance -Moh. Edi Wibowo, Ph.D. (video and image processing) 

-Wahyono, Ph.D. (machine vision) 

3 Permodelan dan simulasi -Dr. Nurrokhman (metode numerik) 

-Dr. Agus Sihabuddin (permodelan dan peramalan) 

4 Natural language processing -Retantyo Wardoyo, Ph.D. (kecerdasan buatan dan komputasi) 
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-Dr. Suprapto (permodelan dan formal method) 

-Guntur Budi H., M.Cs. (natural language processing) 

5 Kompresi data dan kriptografi -Janoe Hendarto, M.Kom. (komputasi) 

-Anny Kartikasari, Ph.D. (kriptografi) 
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8.3 Pengabdian Kepada Masyarakat 

Selain penelitian, Laboratorium Algoritma dan Komputasi mempunyai target untuk pengabdian masyarakat sebagai salah satu bentuk Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Wujud pengabdian masyarakat yang dirancang oleh Laboratorium Algoritma dan Komputasi terbagi dalam 

beberapa poin seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8.6. 

 

Tabel 8.6 Roadmap Pengabdian Masyarakat 

No Nama Program Kerja 

  2018 2019 2020 2021 2022 

1 Asistensi 

pemerintah 

daerah 

Pelatihan 

penggunaan 

matematika 

dasar di dunia 

ilmu komputer 

untuk guru 

SMA 

Yogyakarta 

Pelatihan 

penggunaan 

matematika dasar di 

dunia ilmu 

komputer untuk 

guru SMA Sleman 

Pelatihan 

penggunaan 

matematika dasar di 

dunia ilmu komputer 

untuk guru SMA 

Bantul 

Pelatihan 

penggunaan 

matematika dasar di 

dunia ilmu komputer 

untuk guru SMA 

Kulon Progo 

Pelatihan penggunaan 

matematika dasar di 

dunia ilmu komputer 

untuk guru SMA  di 

luar DIY 

2 Kelompok/desa 

binaan 

Peningkatan 

kemampuan 

ekonomi dan 

pendidikan 

masyarakat 

melalui internet 

(daerah kota 

Yogyakarta) 

Peningkatan 

kemampuan 

ekonomi dan 

pendidikan 

masyarakat melalui 

internet (daerah 

Sleman) 

Peningkatan 

kemampuan 

ekonomi dan 

pendidikan 

masyarakat melalui 

internet (daerah 

Bantul) 

Peningkatan 

kemampuan 

ekonomi dan 

pendidikan 

masyarakat melalui 

internet (daerah 

Kulon Progo) 

Peningkatan 

kemampuan ekonomi 

dan pendidikan 

masyarakat melalui 

internet (daerah luar 

DIY) 
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8.4 Infrastruktur dan Fasilitas 

Beberapa infrastruktur dan fasilitas pendukung juga diperlukan guna mendukung terwujudnya roadmap yang telah dirancang oleh 

Laboratorium Algoritma dan Komputasi. Fasilitas ini memiliki peruntukan yang spesifik dan proyeksi pengembangan sejak tahun 2018 

sampai dengan 2022. Adapun fasilitas penelitian yang hendak dikembangkan atau ditambah ini dapat dilihat pada Tabel 8.7. 

 

Tabel 8.7 Pengembangan Fasilitas 

No Fasilitas Peruntukan Tahun 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 HPC dengan CUDA 

support dan multi-cores 

(minimal 10 cores per 

HPC) 

Komputasi paralel, simulasi 

dan permodelan, dll 

5 unit 10 unit 15 unit 15 unit 15 unit 

2 Kamera eksperimen Auto-surveillance 5 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 

3 Low cost computer Auto-surveillance 5 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 
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8.5 Sumber Daya Manusia 

Laboratorium Algoritma dan Komputasi memiliki beberapa SDM untuk mewujudkan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Masing-masing dari mereka memiliki kompetensi bidang yang spesifik untuk melengkapi berbagai bidang keilmuan yang ada pada 

Laboratorium Algoritma dan Komputasi. Para SDM ini memiliki target capaian dan pengembangan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai 

dengan 2022 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.8. 

 

Tabel 8.8 Kompetensi dan Pengembangan SDM 

No Nama Kompetensi Proyeksi Pengembangan 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 Retantyo Wardoyo, Ph.D. Kecerdasan buatan dan 

komputasi 

LK - GB - - 

2 Dr. Suprapto Formal method dan 

permodelan 

LK - GB - - 

3 Janoe Hendarto, M.Kom. Komputasi - Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student 

4 Dr. Nurrokhman Metode numerik L LK - - - 

5 Dr. Ing. Reza Pulungan Formal method dan 

algoritma paralel 

LK - GB - - 

6 Anny Kartikasari, Ph.D. Kriptografi AA L - - LK 

7 Dr. Agus Sihabuddin permodelan dan 

peramalan 

L - - LK - 

8 Moh. Edi Wibowo, Ph.D. Image dan video 

processing 

L - - LK - 

9 Dr. Faizal Makhrus Algoritma paralel dan 

metode numerik 

TP L - - LK 

10 Wahyono, Ph.D. Machine vision TP L - - LK 
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11 Guntur Budi H. M.Cs. Natural language 

processing 

Ph.D. student Ph.D. student Ph.D. student L - 

 

 

8.6 Kebutuhan SDM Masa Depan 

Guna melengkapi bidang keilmuan yang semakin berkembang, Laboratorium Algoritma dan Komputasi juga memiliki target untuk 

menambah jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan jenjang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 8.9. 

 

Tabel 8.9 Kebutuhan SDM 

No Jenjang Kompetensi Proyeksi Pengembangan 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 S3 Algoritma dan 

Komputasi 

0 1 0 0 0 
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